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I. Minoritás és marginalitás

A Vajdaság kulturális helyzetét és szellemi arculatát 

meghatározó tényezők közül Szenteleky Kornél a poézis és a 

poéták hiányát, a mesenélküliséget, az elbeszélőirodalom 

csenevészségét értékelte döntő fontosságúnak egykoron. Hyppolyte 

Taine híres hánnas felosztásának (milieu, moment, race) 

felelevenítésével, a francia gondolkodó szakavatott, de nem 

dogmatikus követőjeként járt el, midőn a lelki vágyak és igények 

elégtelenségét kifogásolta, valamint a szerző és közönsége 

kapcsolatának szegényességét helytelenítette A vers a Vajdaságban 

címet viselő tanulmányában, amely a Vajdasági írásban látott 

napvilágot 1928 decemberében. A több nyelven kitünően tudó, 

horvát, szerb és szlovén írókkal közeli ismeretségben lévő, 

némelyikükkel pedig baráti közelségben álló bácskai européer1 

pontosan tudta, hogy a rurális léptékű térképzeteknél, a faluvégi 

tereptárgyak kicsinyes távlatánál, továbbá a tényleges művészi 

eredményeknél is gyakorta erősebb egyéni becsvágynál, sőt a

1 A Szenteleky Kornélra vonatkozó legfontosabb összefoglaló munka Bori Imre 
monográfiája, amely kellő részletességgel mutatja be és értékeli Szenteleky Kornél 
műveltségét, irodalmi alapteremtését, kisebbségi pacifizmusát. E témakörben szintén 
kiemelkedő jelentőségű mű Utasi Csaba könyve a két világháború közötti időszak folyóirat
hagyományáról. Lásd: BORI Imre: Szenteleky Kornél. Újvidék: Forum, 1994 valamint 
UTASI Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. Újvidék: Forum, 1984.
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tiszteletre méltó buzgalomnál és áldozatkészségnél tartalmasabb 

körülményeket kizárólag a múlttal, a történelemmel, a 

hagyománnyal való szoros kapcsolat teremtheti meg az irodalmi 

életfonnák számára. Tisztában volt azzal, hogy egy kultúraközi 

helyzet bonyolította egymás mellett élésbe szükségképpen 

beletartozik a horvátok, a szerbek, a szlovének, a bunyevácok, a 

németek és mások élő jelenének, egymástól különböző 

tradíciójának, egymás iránti ellenérzésének vagy rokonszenvének 

megannyi érintkezési formája is. „Nem kitöltetlen, nem 

eseménytelen tehát a neki megadott negyven életév, hanem olyan 

alakulású, melyben a személyes vonatkozások vagy felodódnak egy 

sajnálatosan halványuló irodalmi, lírai termésben, vagy szinte 

teljességgel beépülnek abba a láthatatlan erőfeszítésbe, melyet a 

korszak vajdasági irodalmi energiáinak összefogása jelentett 

számára. Az erőfeszítés csupán rekonstruálható, eredményei 

azonban e kultúra öneszmélésének, öntudatának és örökségének 

alapjai.”2

Noha nagyon is igaz, hogy a kisebbségi sorsban élők 

szellemi érvényesülését komolyan befolyásolja a nemzettársak 

boldogulása3, aligha gyümölcsöző és termékeny viszonyulás az 

olyan, amely a kisebbségi irodalmakhoz való közelítésekor 

kizárólagos értelmezői kiindulópontjának tekinti, hogy valaki 

melyik nyelven írt, azaz egyedül emennek vagy amannak a

2 THOMKA Beáta: Szenteleky Kornél lírája, útirajzai. In: Uő: Prózatörténeti vázlatok. 
Újvidék: JMMT, 1992, 89.
3 Vö. KRAMMER Jenő: A felvidéki magyarság. In: Délvidéki Szemle, 1942/3. 102-103.
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irodalom”4gazdagítója.

méltányolhatóságának alapfeltételei közé tartozik az, hogy 

kifejeződik-e és valóban reflektált-e a művekben az a létezésforma 

és szemléletmód is, amely egy-egy jellegzetes státusú részközösség5 

sajátja csak. Tehát a „lényeg nem a kultúrák egymásmellettisége, 

hanem együttélése, a különböző nyelven kialakult szokások, 

hagyomány, «úzus» egymást erősítő, egymást nem kizáró volta”6. 

Elkerülhetetlen annak gondos figyelembevétele, hogy a nyelvi- 

kulturális meghatározottság és elhelyezkedés (a helyhezkötődést 

meg a kényszerű helyhezkötöttséget egyaránt ideértve) milyen 

jelentős mértékben érinti többek között a temporalitást, a 

historicitást, a patriotizmust, a mitologizálást, a kulturális 

differenciálódást és az identifikációkat. „This locality is more

Egykultúrának „minora

around temporality than about historicity: a form of living that is 

more complex than community'; more symbolic than society'; 

more connotative than country'; less patriotic than patrie; more 

rhetorical than the reason of State; more mythological than 

ideology; less homogeneous than hegemony; less centered than the 

citizen; more collective than the subject'; more psychic than 

civility; more hybrid in the articulation of cultural differences and

4 Ezt a megnevezést Gilles Deleuze és Félix Guattari Franz Kafkáról szóló könyvének Qu ’ 
est-ce qu’ une littérature mineure? című fejezetét figyelembe véve használom a 
továbbiakban. In: Gilles DELEUZE - Félix GUATTARI: Kajka - pour une littérature 
mineure. Paris: Minuit, 1975, 29-50.
5 Vö. KONCSOL László: „Miért van, ha nincs?” In: Uő: ívek és pályák. Pozsony: Madách, 
1981. 243.
6 FRIED István: A nemzeti irodalom - mint komparatisztikai probléma. In: Uő: Utak és 
tévutak Kelet - Közép - Európa irodalmaiban. Budapest: Magvető, 1989, 33.
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identifications than can be represented in any hierarchical or binary 

structuring of social antagonism”7.

A Gilles Deleuze és Félix Guattari bevezette „minor 

irodalom” kifejezés hasznossága abban áll, hogy nem kizárólagosan 

egy kisebbségi nyelv teremtette irodalomra alkalmazható és 

vonatkoztatható, hanem bármely olyan irodalom megnevezésére is 

szolgálhat, amelyet valamely kisebbség hoz létre egy maior nyelven 

belül8. Naplójában Franz Kafka beszámol arról a meggyőződéséről, 

hogy nincs méretkülönbség egy kis nemzet emlékezete meg egy 

nagy nemzet emlékezete között, és a jelentős tehetségek hiányának 

következtében a szokatlanul széles skálájú fejlődés látszatát keltő 

irodalmak jellemzéséül az alábbiakat állapítja meg 1911. december 

25-én: „az ilyen irodalom elevenebb, mint a tehetségekben gazdag, 

ugyanis itt nincs olyan író, akinek tehetsége előtt legalábbis a 

kételkedők többsége hallgatni kénytelen, s ezért létjogosult az 

irodalmi vita, akár a leghevesebb is”9.

Az az út, amelynek az „1918. előtti kozmopolita 

székesfőváros szellemével indult”10 Szenteleky Kornél nekivágott

7 Horni К. BHABHA: DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern 
Nation. In: UŐ: The Location of Culture. London: Routledge, 1994, 140. „Ez az 
elhelyezkedés inkább a temporalitás körül van. mintsem a temporalitásról szól: az élet egy 
fajtája, amely összetettebb, mint a 'közösség'; szimbolikusabb, mint a társadalom'; 
konnotatívabb, mint az 'ország'; kevésbé hazafias, mint a 'pátria'-, retorikusabb, mint az 
államrezon; mitologikusabb, mint az ideológia; kevésbé homogén, mint a hegemónia; 
kevésbé középponti, mint az állampolgár; kollektívabb, mint az 'alany'; pszichikusabb, mint 
az udvariasság; a kulturális különbözőségek és identifikációk tekintetében sokkal hibridebb, 
minthogy kifejezhető legyen a társadalmi ellentétek bármiféle hierarchikus vagy bináris 
elrendezésével.”
8 Vö. Gilles DELEUZE - Félix GUATTARI: i. m. 29.
9 Franz KAFKA: Naplók, levelek, (szerk.): GYŐRFFY Miklós, (ford.): GYŐRFFY Miklós, 
ANTAL László. EÖRSI István, TANDORI Dezső. Budapest: Európa, 1981, 69.
10 CSUKA Zoltán: A délvidéki magyar irodalom és folyóirata. In: Délvidéki Szemle, 1944/6. 
252.
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Farkas Geiza, Fekete Lajos, Csuka Zoltán, Szinnai Károly, Kende 

Ferenc, Cziráky Imre, Herczeg János, Csuka János, Majtényi 

Mihály és mások társaságában, nagyban hasonlít a Franz Kafka által 

szemléltetetthez. A vajdasági magyar irodalom létezésében kevéssé 

kételkedőknek (tekintet nélkül arra, hogy ennek az irodalomnak 

melyik időszakához vonzódnak) nyújthat némi vigaszt, hogy az 

eltelt évtizedek kicsivel többet igazoltak e nem mindig egyenletes 

értékszintű írói és irodalomszervezői munkásságból, mint amennyit 

a Szenteleky Társaság egykori tagjának, a zombori ügyvéd 

Draskóczy Edének módjában állt a sziváci européer számára 

megelőlegezni egy jó fél évszázaddal ezelőtt: „Ha mást nem is tett, 

mint hogy a nekünk ásott temetőárkot betöltötte és elsimította a 

jövő élet alkotóinak simább htjává, akkor is, talán névtelenül, de 

történetet írt”11.

Van abban a sorsszerűségben némi irónia, amely a vajdasági 

magyar irodalom történetét képeslapok irodalmi mellékleteiből 

kinövő művészeti kultúraként segítette kibontakozni. Csuka Zoltán 

szabadkai magazinjának, a Képes Vasárnapnak szerény 

mellékleteként jelent meg a Vajdasági írás. Szenteleky Kornél és 

Csuka Zoltán az első vajdasági magyar folyóiratot, a Kalangya 

közvetlen elődjét fonnálták belőle a húszas évek végén. Am a 

horvát, a szerb és a szlovén irodalom ötvenes években végbemenő 

perspektívaváltásaiból szintén erőt meríteni tudó jugoszláviai 

magyar irodalom mélyreható szemléleti-poétikai fordulata (amely

11 DRASKÓCZY Ede: Magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken. In: Délvidéki Szemle, 
1944/6. 250.
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korántsem függetleníthető az említett évtized Hídja által 

megalapozott és közvetített irodalomeszmény befolyásától) igazán 

csak az 1960-as években következ(het)ett be, egy másik irodalmi 

hetilap mellékletének köszönhetően. A Képes Ifjúság filiációjaként 

életre hívott Symposion című toldalékból hamarosan kinövő Új 

Symposion folyóirat induló nemzedéke olyan költők, írók, 

teoretikusok alkotóközösségeként jelentkezett, amelynek határozott 

„társadalmi-politikai dimenziói”12 és poétikai törekvései, valamint 

az izoláció és egyetemesség dilemmáját villámgyorsan megoldani 

kívánó eltökéltsége soha nem hagyta nyugodni a symposionistákkal 

egyet nem értő (vagy a törekvéseikből semmit sem értő) 

kultúrpolitikusokat és kritikusokat, de még a velük „kevéssé vagy 

éppen egyáltalán nem rokonszenvező írók táborát”13 sem. „A 

Symposion tehát eleve jelképes kihívást jelentett a partikularizmus 

retorikáját szorgalmazó művelődéspolitikával szemben, mert 

alternatív szubjektivitást előlegezett. A megbékélés különféle 

változataihoz, a nyugalom kényelméhez, az átmeneti korszak 

eszmeileg elrendelt szükségszerűségeinek szentesítéséhez 

hozzászokott, az ismeretlenségtől rettegő, «filisztercopfokkal» és 

ideológiai éberséggel hivalkodó vajdasági szellemi közeg, amely a 

«szocializmusban, ami valóságos» az «ésszerű» vulgarizált hegeli 

elvét vallja - érthető módon elborzadt az új érzékenységtől, hiszen 

az újféle destrukció, felforgatás alapjaiban rengette meg a citoyen

12 LOSONCZ Alpár: Kommentár? (Adalék az Új Symposion szellemiségének 
értelmezéséhez). In: Uő: Hiányvonatkozások. Újvidék: Forum, 1988, 170.
13 SZAJBÉLY Mihály: Utószó. In: Uő (szerk.): Rózsaszín flastrom. Beszélgetések vajdasági 
írókkal. Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1995, 230.
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szabadságát ismerő, pragmatikus művelődéspolitikát diktáló 

réteget.”14 Ebben a légkörben mégis működőképesnek bizonyult a 

minor irodalom három jellemzője, a nyelvi deterritorializáció, az 

individuális ráhangolódás a környező politikai erőtérre és a 

megnyilatkozás kollektív elrendezése, így e revolúciós 

kondicionáltság15 a saját hang élvezeténél meg a vidékiesség 

artikulálhatóságának műkedvelő módozatainál sokkal többet kínáló 

művészi nyelvhasználat erőteljes kibontakozását eredményezte a 

Vajdaság magyar nyelvű irodalmában.

A Bányai János és Bosnyák István válogatta 1964-es 

Kontrapunkt antológia bevezető írásában az európai műveltségű 

Sinkó Ervin lelkiismeretesen értékelte az 1959-ben Újvidéken 

létrehozott Magyar Tanszékről kikerülő tanítványainak tudatos 

szemléletmódját. A provincializmus meddőségétől elforduló, a 

város fenomenológiájától és a délszláv kultúráktól egyáltalán nem 

idegenkedő fiatal alkotók által teremtett szellemi klímaváltozásról a 

következőket írta: „A világ minden értéke felé szabadon kaput táró, 

az emberi egyetemességre törő jugoszláv forradalmi szellemnek az 

ihlete és ereje az, ami nélkül Vajdaság talaján az ő megjelenésüket 

hamar betemette volna a por és a sár, a szellemi inerciának az a 

süket, visszhangtalan közönye, mely gyilkosabb minden ellenséges 

gúnynál vagy megbotránkozásnál.

Ezeknek a fiataloknak a magatartása a jugoszláv forradalmi 

szellemnek a jegyében kezdettől fogva polemikus azzal az

14 LOSONCZ Alpár: i. m. 171.
15 Gilles DELEUZE - Félix GU ATT ARI: i. m. 33.
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adomázó, vidékies, önelégült, még az újat is a maga régi 

szokásaihoz formáló, tájhoz kötött szellemi mozdulatlansággal 

szemben, amely forradalmi jelszavak terméketlen ismételgetése 

mellett is, a nagyközönség ízlésére hivatkozva kényelmesedéit el 

Vajdaságban”16.

Minden interkulturális szituáció érinti a kulturális kódok 

kérdéskörét. A másság megtapasztalhatósága, a kultúrák közötti 

különbség azonban mást is jelent az élménytöbbletnél vagy a 

vágyak pályagörbéjének17 sajátosságainál. Mindenekelőtt esélyt 

jelent, a különböző kultúrák együttélésének lehetőségét nyújtja, 

olyan multikulturális feltételrendszert, amely a hazák 

transzcendálásának konkrét megélésén és feldolgozásán túl abban 

segít és arra ösztönöz, hogy mindez elméletileg is átgondolható18 

legyen. Mióta a régi Jugoszláviát életben tartó képtelen 

államalakulat szétesett, e térségben nyilvánvalóvá vált, hogy a 

határok spiritualizálásának mértéke és az országok, kultúrák, 

nyelvek közötti nomád vándorlás mozgásmechanizmusa lényegesen 

megváltozott. A disszeminációnak immár azzal a módosulatával kell 

számot vetni Kelet-Közép-Európa e hozzánk közeli régiójában, 

amelyet Horni K. Bhabha Jacques Derrida szellemességéből és 

bölcsességéből kiindulva, a maga migrációs tapasztalata alapján a 

„DissemiNation” kifejezéssel illet. Ezzel az otthon imaginativ

16 Kontrapunkt (Symposion 61-63). (vál.): BÁNYAI János - BOSNYÁK István, Újvidék: 
Forum. 1964. 6.
17 Vö. Horni K. BHABHA: The Other Question. Stereotype, Discrimination and the 
Discourse of Colonialism. In: i. m. 70.
18 Vö. Vilém FLUSSER: Otthonosan az otthontalanságban (haza és hazardéria - lakás és 
lakályosság). (ford.): JÓSVAI Lídia. In: EX Symposion, 1993/5-7. 63.

9



rangját befolyásoló szétszóródással a marginalitás többféle 

változatának találkozási ideje érkezett el. Az összesereglés ideje a 

maga korlátozott, de elkerülhetetlen kapcsolatformáival: 

„Gatherings of exiles and émigrés and refugees; gathering on the 

edge of 'foreign' cultures; gathering at the frontiers; gatherings in 

the ghettos or cafés of city centres; gathering in the half-life, half- 

light of foreign tongues, or in the uncanny fluency of another's 

language; gathering the signs of approval and acceptance, degrees, 

discourses, disciplines; gathering the memories of 

underdevelopment, of other worlds lived retroactively; gathering the 

past in a ritual of revival; gathering the present”19.

Noha az államok mintájára a nyelvek szintén a határaik 

alapján határozódnak meg körülbelül a reneszánsz óta, mégsem 

elegendő kizárólag a belső határok, tehát a nyelvtan és ennek helyes 

használata, továbbá a külső határok, vagyis a nemzeti felosztás 

szerint számbavenni Kelet-Közép-Európa soknemzetiségű, 

többnyelvű országainak irodalmát. A magyar irodalmi kultúra egy 

időben különféle régiókban szerveződik, több központú jelenség, 

amelyet a kultúraközi helyzetből adódó eltérések aligha az egységes 

centrumképzetnek és az országhatárok20 szabta térszűkületnek 

megfelelően reprezentálnak. Ha egy nem világnyelven létrehozott

19 Horni К. BHABHA: DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern 
Nations. In: i. m. 139. „Száműzöttek, emigránsok és menekültek gyülekezései; gyülekezés
idegen' kultúrák peremén; gyülekezés a határokon; gyülekezés a belvárosok gettóiban vagy 

kávézóiban; gyülekezés idegen nyelvek féléletében, félfényében, vagy a mások nyelvének 
természetellenes könnyedségében; összegyűjtvén az egyetértés és elfogadás, fokozatok, 
diszkurzusok, diszciplínák jeleit; összegyűjtvén az alulfejlettség emlékeit, más világokéit, 
melyeket visszamenőlegesen élünk meg; az újjáéledés rítusában gyűjtvén össze a múltat; 
gyííjtvén össze a jelent.”
20 Vö. Térpoétika (Thomka Beátával beszélget Szirák Péter). In: Alföld, 1998/6. 45.
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irodalomban vagyunk érdekeltek, ráadásul ennek az irodalomnak a 

nyugati kultúrához viszonyítása mellett netalán a kelet-közép- 

európai kontextusában21 is gondolkodunk, akkor az anyaországon 

kívül élő és alkotó írók müveinek értékelését a környezetükben élő 

többség irodalmainak poetológiai vizsgálatával együtt célszerű 

elvégezni, hiszen e szerzők művei egyidejűleg különböző nyelvű 

kultúrák rendszeréhez tartoznak22. A jugoszláviai magyar irodalom 

és kultúra szempontjából ez azt jelenti, hogy a horvát, a macedón, a 

szerb, a szlovén irodalom „párhuzamos jelenségeinek 

tanulmányozása nélkül, reménytelen feladat”23 a számottevő 

értékrend kialakítása. Viszont ugyanez szintén vajmi keveset ér 

akkor, ha a kiemelkedőnek számító művekben nyoma sincs az 

anyanyelvi kultúrától meg a környező kultúráktól való függetlenség 

egészséges kritikai relációjának24 és szabadságigényének. Erről a 

szükségletről pedig a régi Jugoszláviával együtt feledésbe merült 

multikulturális esélyek ellenére25 kár lenne a továbbiakban 

lemondania a vajdasági magyar költők, írók, teoretikusok 

bármelyikének, beleértve mindazokat, akik az utóbbi évtizedben 

települtek át Magyarországra.

„Az előző Jugoszlávia nem volt nemzetállam, tennészetesen 

polgári állam sem, hanem a nemzetek állama lehetett volna, és ezért 

a kárhoztatott «jugoszlávság» valójában műveltséget és toleranciát,

21 Vö. FRIED István: i. m. 29.
22 Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az irodalom történeti és elméleti vizsgálata. In: Uő: 
„Minta a szőnyegen”. A müértelmezés esélyei. Budapest: Balassi, 1995, 12-13.
23 SZAJBÉLY Mihály: i. m. 233.
24 Vö. Térpoétika (Thomka Beátá\>al beszélget Szirák Péter). In. Alföld, 1998/6. 41.
25 Vö. BÁNYAI János: Remény és hulladék. In: Alföld, 1995/2. 39.
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dialógust és az önértékek megőrzésének lehetőségét jelentette. 

Nincs mit visszasírni a régi Jugoszlávián, hiszen éppoly történelmi 

tákolmány volt, mint a kelet-európai országok legtöbbje, csak 

éppen nagyobb robajjal hullott szét, és széthullása után ott jóval 

nagyobbak a rom- és hulladékhalmazok.”26 Nem nehéz persze 

észrevenni, hogy a különböző kultúrémák idioszinkráziáját régóta 

kitartóan működtető Balkán népeinek a primordiális nemzet 

fantazmájára épülő káprázatai túlságosan nem térnek el az európai 

nemzetek ősi elsőségre áhítozó fanatizmusától. Slavoj Zizek 

szlovén filozófus e problémával kapcsolatosan igen (ön)ironikusan 

fogalmazott egy vele készült beszélgetés alkalmával: „Every nation 

in Europe has this fanaticism, conceiving itself as the true, 

primordial nation. The Serbian myth for example is that they are the 

first nation of the world. The Croatians consider themselves as 

primordial Aryans. The Slovenes are not really slaves, but pretend 

to be of Etrurian origin. It would be nice to find a nation, which 

would accept the fact that they are not the first but the second”27.

A bizonyosság, a rögzítettség és a megfellebbezhetetlenség 

mint a kulturális, a történelmi, a vallási, a faji különbözőség jele 

bukkan fel nagyon gyakran a posztkoloniális diszkurzusban, és 

amennyire megszokott, legalább annyira ellentmondásos formája is 

a reprezentációnak. A hajthatatlanság és a végsőkig fenntartandó 

változatlan rendbe vetett hit éppúgy szerepel egyenrangú 

tulajdonságai között, mint a zűrzavar, az elfajulás és a démonikus

26 Uo. 39.^
27 Slavoj ZIZEK: Reflections of Media and Politic and Cinema. In: Intercommunication, 
1995. No. 14
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ismétlődés. A délszláv háború kiváltotta ellenségeskedés közepette, 

a kultúrák kölcsönös ozmózisának felszabadító élményét minden 

áron a feledés homályába száműzni kívánó feszült helyzetben van-e 

még, lehet-e még a vajdasági magyar irodalom művelője számára a

köztességnek bármiféle értékteremtő esélye?

A peremhelyzet kulturális szituációját minősítve Bányai 

János így nyilatkozott A vajdasági magyar irodalom címmel 

rendezett debreceni Irodalmi Napok (1994. november 16-18.) egyik

a jugoszláviai magyar irodalom és kultúraelőadójaként: „(...) mi 

— «félreeső» irodalom és «félreeső kultúra» vagyunk Európa

többszörösen is «félreeső» művelődési térképén (,..)”28. Akkor tehát 

maradt-e még a marginalitásnak, az anyanyelvi kultúrában 

megvalósítható függetlenség egyetlen lehetséges formájának29 

kiaknázatlan erőtartaléka? Nem fogyott-e ki a saját nyelvi 

kultúrájában a legaktuálisabb módon menekülő nomád30 a mozgásba 

hozható nyelvjátékokból? Bányai János rezignációjának mélyén ott 

rejtőzik annak bizonyossága, hogy a kisebbségi (magyar) 

irodalom/irodalmak definíciójának hitelesíthetetlensége folytán 

(legyen bár a megközelítés metaforikus jellegű vagy akár fogalmi 

alapú), és a transznacionális pozíció nyelvi szempontja szerint, 

kevés vajdasági szerző számára kínálkozik reménytelj esebb 

konstelláció Franz Kafka egykori helyzeténél, amely egy külföldön 

alkotó magyar anyanyelvű író esetében ilyenformán módosul:

28 BÁNYAI János i. m. 40.
29 Vö. VÉGEL László: A marginalitás dicsérete. In: Uő: Lemondás és megmaradás. 
Budapest: Cserépfalvi, 1992, 63.
30 Vö. Gilles DELEUZE - Félix GUATTARI: i. m. 75.



lehetetlen, hogy ne írjon, lehetetlen, hogy másképpen írjon, mint 

magyarul, de lehetetlen, hogy tökéletesen magyarul írjon31.

A posztmodemség irodalmi eredetéről gondolkodók többen 

észrevételezték, hogy a multinacionális nyelvi - 

gyökerezettségből, a különféle hagyományokban egyszerre 

lélegezni tudásból olyan identifikációs szemléletfonnák 

bontakozhatnak ki a kultúraközi ség narratívájában, amelyek 

szokatlan módon viszonyulnak a történelem prefígurálásához, az 

emlékezethez és az originalitáshoz. A posztmodemség irodalmi 

eredetéről egy kontinentális peremhelyzet értelmezése kapcsán 

Hans Robert Jauss kifejtette, hogy a mítosz nem szükségképpen az 

„eredeti visszahozását, a tiszta kezdet visszanyerését”32 jelenti, és 

van, amikor „példátlan módon egyesül emlékezet és imagináció, 

történet és fikció”33.

A mexikói származású Carlos Fuentes Áttetsző tartomány 

{La región más transparente) című 1958-as regényének általa 

hivatkozott rövid passzusát érdemes egy picit bővebben idézni: 

„Nem tudjuk, hogy honnan eredünk. Hogy honnan szánnazik a 

vérünk. De vajon van-e származását őrző vér? Nem, minden tiszta 

elem ömnagában beteljesedik, és elsorvad anélkül, hogy sikerülne 

gyökeret eresztenie. Az eredeti a tisztátalan, a keverék. Mint mi, 

mint én, mint Mexikó. Vagyis: az eredeti keveréket tételez fel,

kulturális

31 Vö. uo. 29-30.
32 Hans Robert JAUSS: Az irodalmi posztmodernség. (Visszapillantás egy vitatott 
korszakküszöbre), (ford.): KATONA Gergely, In: KULCSÁR-SZABÓ Zoltán (szerk): 
Recepcióelmélet — esztétikai tapasztalat 
219.
33 Uo. 219.

irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1997,

14



valamiféle, a tapasztalásunkat megelőző tisztaságot. Nem 

eredetinek születünk, hanem eredetivé leszünk: az eredetiség 

alkotás. Mexikónak előretekintve kell eredetiségre szert tennie: 

visszafelé nézve sose talál rá. Cienfüegos azt gondolja, hogy ha 

visszatérünk, ha lesüllyedünk a mélyre, biztos ez a találkozás, a 

megvilágosodás, hogy mik is vagyunk. Nem; magunknak kell 

létrehozni valamiféle eredetet, valamiféle eredetiséget.”34 A 

részletből kitűnik, hogy a latin-amerikai regényhős számára a 

keverék egyedisége, nem tisztasága játssza a legfontosabb szerepet. 

A saját sors ilyen típusú építésének, a kulturális identitás efféle 

megalapozásának azonban a tartózkodási hely (a szó legtágabb 

értelmében véve e kifejezést) állandó változtatásának 

szükségességét reprezentáló marginális létmódok esetében 

úgyszintén lehet értelme. Nevezetesen akkor, amikor a természeti 

erők életmenetéhez hasonlatos, és az egyik helyről a másikra tartó 

zavartalan haladást favorizáló nomád életvitel szolgál a művészi 

alkotótevékenység35 stílusmintájául. A Dél-Amerikától földrajzilag 

távol eső belgrádi, zágrábi, ljubljanai, szarajevói kulturális régiók 

befolyása a Jugoszláv mozaik változatosságát”36 becsülő és 

értékesíteni tudó magyar anyanyelvű vajdasági író számára mindig 

olyan lehetőséget teremtett, amely a territorialitás problémájának

34 Carlos FUENTES: Áttetsző tartomány, (ford.): KESZTYŰS Erzsébet, Budapest: Európa 
1980, 66.
35 Vö. Aleksandar FLAKER: Nomadi Ijepote. Zagreb: Graficki zavod Hrvatske, 1988, 56- 
58.
36 Ales DEBELJAK: Bálványok alkonya, (ford.): GÁLLOS Orsolya, In: Uő: Otthon és 
külföld, (ford.): BABARCZY Eszter, GÁLLOS Orsolya, REIMAN Judit, SZILÁGYI Imre, 
Budapest - Pécs: József Attila Kör - Jelenkor, 1998, 17.
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megoldását az individuum háttérbe szorulása/szorítása nélkül 

könnyítette meg.

A nyelv, a származás, a történelem és a kultúra 

ambiguitásáról tanúskodó művészi sorsról Danilo Kis akként 

vélekedett, hogy „az író sorsában semmi sem véletlen, még az sem, 

hogy hol született”37. Az irodalom kataszterezésének, 

előj élesítésének és gettósításának minden fajtáját félreérthetetlenül 

elutasítva, ő a honosság egyetlen meglévő esélyét magában az 

irodalomban és a nyelvben találta meg: „Az írónak, ha kitaszítják 

nyelvi otthonából, nem marad egyebe, mint a nyelve, mint 

száműzöttségének jele. S azután úgy használja az anyanyelvét, mint 

aki, nem kis áron, ellenállt a «szintaxis száműzetésének». Mert ha 

elhárította magától az új nyelv veszélyes egyértelműségeit, az 

elsősorban azért sikerült, mert tudván tudta, hogy nemcsak 

szavakkal írunk, hanem egész lényünkkel, amelybe belejátszik az 

ethosz és a mítosz, az emlékezet, a hagyomány, a kultúra, a nyelvi 

képzettársítások lendülete, mindaz tehát, ami a nyelvi automatizmus 

révén a kéz lendületévé válik (és megfordítva)”38.

A mixtúra culturalis és a mixtúra lingualis tapasztalatát a 

jugoszláviai magyar irodalomban átfogó érvénnyel a Symposion 

alkotógárdáját képviselők hasznosították sikeresen. Bár Csépe Imre 

bátya 1962-es, intellektuálisan fergeteges patronáló gondolata („A 

Symposiont el kőne türűni ...”)39 feltehetően azonnal szöget ütött

37 Danilo KIS: Élet, irodalom.Gabi Gleischmann beszélgetése Danilo Kissel, (ford.): 
BORBÉLY János, In: Uő: Kételyek kora. (vál.): BÁNYAI János, Pozsony - Újvidék: 
Kalligram - Forum, 1994, 15.
38 Danilo KIS: Változatok közép - európai témákra, (ford.): BORBÉLY János, In: i. m. 171.
39 Említi és idézi BOSNYÁK István: Szóakció 11. Újvidék: Forum, 1982, 23.
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sokak fejébe, Bányai János, Bosnyák István, Brasnyó István, 

Domonkos István, Gerold László, Gion Nándor, Koncz István, 

Ladik Katalin, Tolnai Ottó, Utasi Csaba, Végei László és mások 

igyekezetét, amely a „vajdasági” megnevezés bezárkózást, 

önmagába burkolózást propagáló értelmetlenségének beláttatására 

és a jugoszláviai magyarság teljes irodalmi egységébe vetett hit40 

megtörésére vonatkozott, már lehetetlen volt hatástalanítani. Mivel 

mindannyiuk értékszemléletében a szellemi és a tudományos élet 

lehető legtöbb területére irányítandó figyelem kezdettől fogva 

ugyanolyan lényeges volt, mint a képzőművészet, a zeneművészet, a 

táncművészet és a filmművészet iránti elkötelezettség, ezért 

megnyilatkozásformáik között sohasem a pusztán irodalmi 

dominált. A symposionista szellemiség ellentmondásossága és az 

első symposionisták későbbi veresége41 ellenére, a Kontrapunkt 

antológia egykori szerzőinek módjában állt a mesterségesen 

erőltetett kisebbségi integráción túlra tekinteni, az eggyéolvadáson 

és a felmorzsolódáson kívülre helyezkedni, ezért többük poétikai 

szemléletformáj ára, 

elbeszélőművészetére is érvényesnek tekinthető az, hogy 

„szervesen képes továbbépítkezni a kisebbségi irodalom 

hagyományának beszédrendjéből”42. Ezt a tudást pedig a 

Symposionban utánuk következők nagyobbik hányada szerencsésen 

örökölte tőlük.

beszédmódjára, versvilágára és

40 Vö. uo. 69-70.
41 Vö. LOSONCZ Alpár: i. m. 186-191.
42 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Budapest: 
Argumentum, 1994, 183.
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Az imént feltett kérdésekre a kulturális keresztezettségből, 

köztességből és kevertségből kinyerhető szabadság adhatja meg a 

választ. A „vegyített, elegyített, összekevert” jelentésű latin mixtus 

szóból származik a métissage kifejezés, amellyel a Francis 

Laplantine és Alexis Nouss szerzőpáros azokat a kompozíciókat 

határozza meg, amelyeknek „alkotói megőrzik integritásukat”43. A 

Symposion egymást követő nemzedékeinek szöveglétrehozó 

gyakorlatában a sohasem tiszta, érintetlen állapotban létező, 

totalizációval ellentétes métissage vezérelve érvényesül: „a 

métissage nagy és egyetlen szabálya a szabályok hiányában áll”44. 

Az exterioritásban és alteritásban működő métissage a minoritás 

diszkurzusának kulturális értékeket összeműködtető dialogikus 

megvalósításában érdekelt, segítségével a kulturális különbözőség

ki/bevándorlóbeszédrendjének 

megtapasztalhatóságának

szubjektuma Másika

polarizációt

szükségszerűen túlnövő, tágas nyelvi játékterére vetődhet újra meg 

újra. Bízvást elmondható erről a szubjektumról: „It is constituted 

through the locus of the Other which suggests both that the object of 

identification is ambivalent, and, more significantly, that the agency 

of identification is never pure or holistic but always constituted in a 

process of substitution, displacement or projection”45. Mivel a

pluralizációtés

43 Francois LAPLANTINE - Alexis NOUSS: Le métissage. Paris: Flammarion, 1997, 8-9. 
A téma szakirodaimában e fogalomnak a keveredést, a hibriditást, a meszticesedést, a latin
amerikai tudat mindent befogadó és magába olvasztó képességét kifejező mestizaje változata 
például a „realismo-mágico maravilloso” legfontosabb ideologémájaként is használatos. 
Kitűnő összefoglalást nyújt erről BÉNYEI Tamás: Apokrif iratok. Mágikus realista 
regényekről. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997, 38.
44 Uo. 10.
45 Horni К. BHABHA: DissemiNation: Типе, Narrative, and the Margins of the Modern 
Nation. In: i. m. 162. „A Másik locusán keresztül konstituálódik, amely azt jelzi egyrészt.
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függetlenséget, az elevenséget a kívül/belül levésben fenntartó 

métissage identitás és alteritás összekeveredése46, ezért már a 

sorsépítés egyediségének előbbi feltételrendszeréből adódóan is 

érdekessé válhat az az irodalomtörténeti tény, hogy a hatvanas

hetvenes években olyan szövegek keletkeztek a vajdasági magyar 

irodalomban, „amelyekhez hasonlóakra Magyarországon még majd 

tíz évet kellett várni”47. Tehát remélhetőleg ebből a szempontból 

sem tekinthető immár érdektelennek, hogy például Tolnai Ottó 

Rovarház (1969) című regénye „voltaképpen elsőként tette 

kérdésessé azt a prózapoétikai hagyományt, amelynek jegyében a 

hatvanas évek magyar epikája próbált szembesülni a korszak új 

alakban jelentkező kérdéseivel”48.

Az elmúlt évtizedekben kibontakozott vajdasági életművek 

sorában feltűnt egy olyan ellentmondásos és vitatott oeuvre, amely a 

termékenységet, a hiánytalanul szövegesítendő élet vég nélküli 

rekontextualizálását helyezte a maga írástechnikájának és 

szövegszervező eljárásainak gócpontjába. Brasnyó István 

munkássága ez, amelynek métissage mivolta a valóság és delúziói 

összjátékát hol leleplező, hol figyelmen kívül hagyó, a maradéktalan 

leírást pedig indirekt beszédként működtető ömlékenység révén lett 

jellegzetessé és egyedülállóvá a (jugoszláviai) magyar irodalomban.

hogy az identifikáció tárgya ambivalens, másrészt még kiemeltebben azt, hogy az 
identifikáció eredménye sohasem teljes vagy holisztikus, hanem mindig a helyettesítés, 
elmozdítás vagy kivetítés folyamata által jön létre.”
46 Francois LAPLANTINE - Alexis NOUSS: i. m. 82.
47 SZAJBÉLY Mihály: A Symposion-mozgalom lezárult története. In: Uő: Álmok álmodéi. 
Budapest: Magvető. 1997, 228.
48 KULCSÁR SZABÓ Ernő: i. m. 152-153.
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II. A kolosszalizálás szövegalakzatai

Branko N. Miljus Le labyrinthe című versének következő 

sorai szinte kezdettől fogva érvényesek arra a szavakkal folytatott 

küzdelemre, amelyet Brasnyó István évtizedek óta vív kitartóan, 

magukért a szavakért:

„valaki jön

hogy a szándékot újra felidézze

ember rajzolódik ágyékodból a lepedőre

és felszárad

szikkad

szikkad

ahogy a föld és gőzölög 

aztán ocsúdsz a magad nevében

mit kérdezel a lapoktól

nyelvedet egyes-egyedül beszéled hirtelen növekedve 

igyekszel megteremteni azt ami megért és azt ami elzár”49

49 Kontrapunkt. Újvidék: Forum, 1964, 117.
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A Kontrapunkt antológiában e költemény fordítójaként 

bemutatkozó Brasnyó István írói pályájának alakulásmenetét 

jellemző művészi kibontakozás először kissé akadozónak tűnt, de a 

szerző alkotótevékenysége a különböző műnemek, az egymástól 

eltérő műfajok és a műfordítás iránti együttes elkötelezettségnek 

köszönhetően, egyre inkább feltűnő termékenységgé változott az 

idők folyamán. E szerteágazó munkásság mindegyik vetületére igaz, 

hogy a hetvenes évek végétől jelentek meg benne azok a művek, 

amelyek valóban értékesnek számíthatnak az olvasó számára.

A verseskötetek, elbeszélésgyűjtemények, regények 

(közülük nem egy az ifjúsági irodalomhoz tartozó, fontos kiadvány), 

a délszláv irodalom remekműveinek magyar nyelvű műfordításai 

vagy a nem elhanyagolható publicisztikai jelenlét képviselte 

elbeszélőművészet darabjairól kialakítható képet jelentős mértékben 

befolyásolja, hogy az olvasó tudomást vesz-e a szövegek 

egymáshoz kapcsolódásáról és szoros összetartozásáról. A szöveg 

duzzasztásának és fajsúlyosításának Brasnyó István által 

alkalmazott módszertanában ugyanis a legkiemeltebb helyen a 

művek öntermékenyítő, autotelikus szervezése szerepel. A 

produktivitást a textualizálásban érvényesítő, az inszeminatív 

műveleteket saját magával érintkezve végrehajtó szövegképzés 

eljárása ez, amely az önkonstitúciót folytonosan reprodukáló 

autopoietikus rendszerek mintájához50 hasonlóan működik. A 

világszerűség létrehozását jellemző ilyenfajta tervszerűség

50 Vö. Niklas LUHMANN: Szociális rendszerek, (ford.): CS: KISS Lajos, In: CS. KISS 
Lajos - KARÁCSONY András (szerk.): A társadalom és a jog autopoietikus felépítése. 
Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1994, 34-35.
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fejleményeinek eredményeképpen a szerző művei közötti 

viszonylatrendszer feltérképezése egyre inkább nélkülözhetetlenné 

válik, hiszen ugyanazok a szemléleti-poétikai komponensek, 

szöveggeneráló eljárások, helyszínek, időpontok, szereplők, 

helyzetek, történések, gondolatfolyamok hol egy költeményében, 

hol egy rövidebb elbeszélésében, netalán valamelyik regényében 

tűnnek elő.

Különös létrejöttű szövegeinek szüntelen egymásba nyílása, 

szakadatlan egymásból folytatódása leglátványosabban azokban a 

regényeiben történt meg, amelyek mára már masszív tömböket 

képző trilógiákként fémjelzik a nyolcvanas és a kilencvenes 

évtizedbeli írásmüvészetét. Ám egyben ennek a nem mindig 

egyenletes színvonalú írásművészetnek azt a kifogásolható 

jellemvonását is reprezentálják, hogy e műveknek a maguk 

kompozicionális konnexitását gyakran csak az epikai anyag 

hatalmassá torzításával, a termékenység egyszer ötletes, másszor 

meg igen hányaveti szimulációjával sikerül fenntartaniuk.

Az első trilógia darabjai a nyolcvanas években jelentek meg, 

és egyre inkább úgy látszik, ez az időszak jelenti a szerző „nagy 

évtizedét”51. A Majomév (1984), a Macula (1988) és az Árvaház 

(1989) nemcsak terjedelmi szempontból bizonyul erőteljesebbnek a 

kilencvenes évtizedben kiadott Szokott-e ősz lenni Paraguayban? 

(1992), Az írmag (1993) és a Kész regény (1996) alkotta trilógiánál, 

hanem főként azért, mert ez utóbbiakra sokkal kevésbé érvényes, 

hogy világszerűségük értékességének bizonyítása alkotójuk más

51 BORI Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék: Forum, 1998, 211.
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műveinek szöveganyagán túlról, vagy éppenséggel a saját maguk 

szövegtestén kívülről származó emditív referenciák kimutatása 

segítségével is alátámasztható lenne. Az epikai anyag helycserés 

mozgatásának és repetíciójának az a technikája, amelyre a világ 

leírását eltökélő brasnyói felfogás hagyatkozni próbál, már csak az 

övével rokon „minden-leírás projektjének Tandori-féle extenzív 

megoldási módjából alighanem szükségképpen következő 

trehányság”52 miatt sem teszi lehetővé, hogy az időről-időre 

felszaporodó (szöveg)hordalékanyagok görgetésében rejlő 

kockázatot a megszokott regényformák valamelyikében lehessen 

vállalni. Az egyre nagyobb méretekben hömpölygő, kellőképpen 

nem mindig hasznosítható sodralék szüntelen keringetése 

legfőképpen a teratologikus, hibridizált regényműfajoknak kedvez, 

ennek következtében pedig egyáltalán nem véletlen, hogy főleg 

ilyenekkel találkozhatunk Brasnyó István munkásságában.

Mindkét trilógiára, mint összefüggő művek csoportjaira, de 

e trilógiák egyes darabjaira külön-külön is érvényes, hogy a Vissza 

(1976), az eddigi életmű gyújtópontjában álló Família (1979) és a 

Hósáv (1981) című regények számbavétele nélkül bajosan lehet 

róluk bármi lényegeset megállapítani.

A vajdasági író első regénye a Tükrös Madonna (1976) 

válogatáskötet nyitódarabjaként látott napvilágot. A Vissza (1976) 

címet viselő kisregény a portáról 1681 telén Péterváradon keresztül 

Bécs felé igyekvő császári követ, de Caprara generális útját beszéli

52 FARKAS Zsolt: Az író ír. Az olvasó stb. A neoavantgarde és a minden-leírás néhány 
problémája Tandori müveiben. In: Uő: Mindentől ugyanannyira. Budapest: Pesti Szalon, 
1994, 146.
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el. A térnek és időnek formát adni53 kívánó, nyomasztó légkörű 

történet eseményei egyszerre játszódnak „senki földje - 

országának” angelikus és diabolikus dimenzióiban. Itt bukkan rá de 

Caprara követ a kíséretében lévő Brambach tanácsossal, Inntrauer 

tanácsossal és Lech hadnaggyal együtt a hősre, Jean de Mercier 

lovagra, aki ebben a világban rekedt hosszabb időre. A káprázatok 

birodalma ez, ahol a francia udvarban egykoron lovaggá ütött 

katona származásáról, koráról, külsejéről szerezhető bizonyosság 

kétes hitelűvé válik. Jean de Mercier tudása a saját életkorára 

vonatkozóan halványodni kezd: „Most huszonnyolc éves vagyok, 

vagy huszonhét, mondja a lovag, mindenesetre alul a harmincon; 

kegyelmes atyám nem akart papnak adni, gyóntató atyja viszont, 

lévén jezsuita, kizárólag azt tartotta érdemes elhatározásnak, s 

mivel ezen összekaptak, atyám kirabolta a szerzeteseket, felégetvén 

lakásukat és a templomot, amiért fejét vették Nantes-ban, úgy 

végezték ki, mint istentagadó hugenottát, s ma már meglepő lenne, 

ha kimondanám: szemébe nevetett a bakónak, esztendeje múlt 

tizenöt éve vagy tizenhat, de hát a hátára vett már bennünket 

jócskán az idő”. Tájékozódási képessége szintén cserbenhagyja: „A 

lovag fejében, a katonai líceumban végzett földrajzi stúdiumai 

nyomán, olyasmi is megfordul, hogy egyáltalán Európa-e ez még, 

vagy e folyó itt Ázsia határát jelenti”. A lovag arcképét őrző 

medalion színének fakulása ugyanolyan érvényű, mint az az 

ügyetlen utánzás és előnytelen megvilágítás, amely az öreg Szimeun 

dédelgette portrét jellemzi. Az öreg hite szerint a maga híres őse,

53 Vö. BORI Imre: /1 jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék: Forum, 1998, 210.
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Jean de Mercier francia lovag látható a családi relikvián, viszont 

Szimeun fiatal vendége a hatalmas keretben függő metszeten valaki 

mást vél felismerni: „ismert kép, a Savoyai Jenő herceg, a 

győzedelmes császári hadvezér, zsenialitását rengeteg megnyert 

ütközet bizonyítja”. A történelmi regény epikai modelljére 

támaszkodó Vissza a létrégiók elválasztásának kritériumaként54 

működő idő befogására és invertálására tett kísérletként olvasható 

regény. A szövegnek a címre rájátszó leglényegesebb mondatai 

ekképpen hangzanak: „Csatlakozni. Mindenáron. Utolérni az időt, 

amelyből kihullottunk.” Aligha vitatható, hogy a szerzőnek a 

hagyományos epikától olyannyira elütő regényei egytől-egyig e 

kulcsmondatok fényében születtek.

A Família (1979) - címe ellenére - viszonylag kevés szállal 

kötődik a világirodalomból ismert híres családregényekliez. A 

lineáris kronológiát felszámoló eseményelrendezés, a hetven fejezet 

kacskaringózó

túlhangsúlyozott amorfiája, a több mint félszáz szereplőt 

felvonultató „történelmi álom” nem kifejezetten a nemzedékek 

egymásutánját reprezentálva szerveződik, és nem feltétlenül 

képviseli a vér szerinti leszármazás viszonylatrendszerét. A 

regényben megnevezett tényleges időpontok, felidézett hangulatok, 

mint például Dániel Kondrath 1876-os születése és életének húsz 

emlékezetes esztendeje az Amerikai Egyesült Államokban, az 

1909-es Szabadka képe, továbbá a hannincas évek bácskai miliője

mondatainak szándékosanössze-vissza

54 Vö. Martin HEIDEGGER: Lét és idő. (ford.): VAJDA Mihály, ANGYALOSI Gergely, 
BACSÓ Béla, KARDOS András, OROSZ István, Budapest: Gondolat, 1989, 109.
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sem a családfogalom hagyományos követelményrendszeréhez 

illeszkedően bontakozik ki, hanem olyan kapcsolatok 

vonatkozásrendszereként tárulkozik elő, amelyben az élet 

jelentéktelen pillanatait is magukba olvasztó, „bonyolult, mindent 

átható és behálózó familiáris szférák” fejleményei helyettesítik a 

nevezetes családregények bemutatta sorsfordulatokat. Veszedelmes 

világ ez, „feneketlenségbe ereszkedő, alakját vesztett léggömb, ahol 

elsősorban a véletlen szabja meg, hogy meddig tekinthetjük 

magunkat utasnak, mikor veszti türelmét a kapitány, és dönt az 

eltávolításunkról”.

A két világháború közötti bácskai környezetben gyökerező, 

ebből kibomló majd elhatalmasodó kedélyállapot hatja át az egész 

művet. A regénybeli kisváros felépitését és lelkületét megszabó 

hangulat szolgálhat akár a família másik nevéül is, hiszen a szöveget 

egy idő és tér körülfogta terület hangulatainak leltáraként55 lehet 

értelmezni. A leltár némileg meghökkentőnek mutatkozik, mivel az 

érzelmek, a bizalom, az érdektelenség és a közöny „familiáris 

valósága” olykor-olykor tökéletes összhangba kerül és egybeolvad 

a Haller Veronika extrákkal bővített szexuális közvetlenségével, a 

városszéli lompos kurva Vörös Maris férfidögönyöző 

virtuozitásával meg a kupleráj kirittyent lotyói kínálta parádés 

távlatokkal. A regény sugalmazása szerint e nagy reményekkel 

kecsegtető gynocentrikus elkötelezettség finomítása, a libidinális 

ökonómia helyreállítása, és a promiszkuitásra kárhoztatott

55 Lásd: BÁNYAI János: Új regény - „új világ” (Brasnyó István: Família). Híd, 1979/7-8. 
965-966.
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hölgyeken való marakodás felkorbácsolta indulatok megfékezése 

szükséges feltétlenül ahhoz, hogy ténylegesen sikerüljön meggátolni 

a „mindenkori nagy és tekintélyes, hatalmas família felbomlását, 

felbomlasztását, szétzüllesztését, szélnek eresztését, hogy helyében 

a senkik, az egyedek kezdjék meg országlásukat, kik ma itt, holnap 

ott ... s nem marad más utánuk, csak rom, üszők, mocsok és 

tetemek”.

A tanúságtevő igyekezet hátterében természetesen a 

nosztalgia húzódik meg. Sóvárgás az elérhetetlen Európa után. 

Európa után, amelynek nemlétezéséről (nem ezen a földön 

létezéséről) biztosítják Mr. Kondrathot Amerikában, Európa után, 

amelynek labirintusában a Mutti és Mimi kisasszony sohasem 

érezte elveszettnek magát, Európa után, amelynek receptjeivel a 

városlakók hite szerint Kreisz úr, a „teológiai és bölcseleti 

tudományok, kihalt nyelvek és részben a teozófia felületes ismerője, 

e nyurga és rejtelmes-sejtelmes púpos” rendelkezik, aki a női test 

legendáriumáról ábrándozva „magányosan fogja leélni az életét, 

mint afféle mindenfajta gonoszságra kapható vidéki 

kanboszorkány”. Vagyis Európa voltaképpen csak a képzeletben és 

a szívben lakozó helyszín, hol a Mennyország bejárata, hol pedig a 

Pokol tornáca a Família meghatározott történelmi és társadalmi 

szituációkban, földrajzilag pontosan behatárolt színtereken mozgó 

hősei számára.

A monstruózusság, az olvashatatlanság érzetét keltő, s ezek 

ironikus reflexióját hangsúlyozó regény az ismétlések és az 

interpunkciós jelek szándékos túlzsúfolásával végtelenített, egyetlen
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óriási mondat, benne a „látszólagos lezárást jelentő pontok csak 

lélegzetnyi szünetek, lendületvételek az újabb meghökkentő 

váltások ugródeszkáján”56. A termékenység e szóözönös 

szintaktikai megvalósulása/megvalósítása alkalmatlan a fergeteges 

cselekménybonyolítás kezdeményezésére, az egyediségükben 

differenciálódó alakok57 mozgatására, így a testek átlényegítésével, 

egészen nagyra méretezett szándékokká változtatásával a mű 

„egyetlen hős egy-egy tulajdonságát egész emberalakká formálja”58, 

és felszámolja a „regényhőst mint integrális személyiséget”59. A 

kisvárosi mikrovilág stilisztikailag ábrázolást nyerő60 történései, 

helyszínei és figurái tehát végül mind-mind a „familiáris viszonyok” 

hálójába, a nagy família szkizmátrixába keverednek, a tudat 

visszatekintő és jövőorientált attitűdjének temporális szintjére pedig 

az idő illuzórikus kontinuitását61 tudatosító időfelfogás és 

időszámítás helyeződik: „senki sem hajlandó beleszületni az időbe, 

amely rabként vonszolja majd magával, nem lehet olyan 

körülménye, amely hatalmába keríthetné, s a lét sok kis szabadsága 

között ez is szabadság talán, ez az érzés, ez a mindentől függetlenül 

való testi létezés, könnyűség és kiszámíthatatlanság, fehérség, 

tisztaság és ragyogás, akár a szélbe kiakasztott, vakító színű és a

56 JUHÁSZ Erzsébet: Egy „történelmi álom” regénye. In: Uő: Allomáskeresésben. Pécs: 
Jelenkor, 1993, 94.
57 Vő. uo. 95.
58 BÁNYAI János: Új regény - „új világ” (Brasnyó István: Família). In: Híd, 1979/7-8. 
968.
59 Uo. 968.
60 Lásd: JUHÁSZ Erzsébet: i. m. 95.
61 Vö. Paul de MAN: The Literary Self as Origin: The Work of Georges Poulet. In: UŐ: 
Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. London: 
Routledge, 1996, 98. és 86.
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végtelenségig selymes pókpete, ami majd egyedül termeli ki 

magából azt, amire hivatott, sietség, szorongások és lelkifurdalás 

nélkül, a maga számára a legmegfelelőbb időben, egy belső 

időszámítás szerint: ehhez semmire és senkire sincs szüksége, kívül 

áll azon az agresszív időn, amely mindennek meg szándékozza 

szervezni a létrejöttét, a silány, szabályos kiteljesedését, s 

könyörtelen és egyértelmű pusztulását, nem adva vagy 

engedélyezve válaszutat”.

A família arzenálja és a kisváros mitikus alapszerkezete 

szinte egyetlen szellem- és emberalakba plántálódik a Família 

kiegészítésének és/vagy folytatásának nyugodtan tekinthető Hósáv 

(1981) című kisregényben. Ismét nincs könnyedén meghatározható 

és követhető eseménymenet, mindössze elmosódó részletek 

kavarognak a huszonegy, egymással szoros kapcsolódásúnak 

bajosan nevezhető fejezetben, valamint egy furcsa csengésű névvel 

megáldott mitológiai kreatúra, álmitológiai szellemalak tűnik fel, aki 

„polimorf, allotrop létezése fenntartását”, és utánzóképessége 

kimeríthetetlen voltát előtérbe helyezve ölt emberformát a műben. 

Szikofanta egy hal szeméből indul útjára, s túlkerülve addigi fiktiv 

lénye határain, az emberi világ forgatagába csöppen. A hal szeme 

„elenyészik sziporkázó flittereivel, rézszínű flosculusaival együtt, 

mint valami szörnyű horror, vastagon, a hóban mély nyomot szántó, 

szertecsapdosó sugarakban vérző homofág indulat”, és ami marad 

belőle, az csak egy „békességes, silányan öltözött estéli járókelő”, 

aki a kisváros obiigát intézményébe, a regényes nevű Fehér Hajóba 

toppan. Innen továbblépve, Szikofanta újabb meg újabb
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helyszíneken bukkan elő, miközben számtalan alakváltozáson megy 

keresztül, s vele jelenül meg, benne koncentrálódik, lüktet és 

oldódik fel62 a kisváros mítosza. Inkamálódott Leviathán, aki 

sorozatosan a városlakók álmaiba telepszik, hol Dummer Auguszt, 

az elmélkedő, egykori leánygimnáziumi matematika 

filozófiatanár, hol egy Nansen-útlevéllel utazgató, otthontalan 

globetrotter, hol meg a mélységgel és jellegzetesen keserű zamattal 

rendelkező Nikifor Ocajanski vagy az előkelőségén túl, már-már 

művészi hangzású Szederján Xantafil név büszke viselője válik

és

belőle.

Szikofanta trükkjei meglepően hasznosak. Segítségükkel a 

kisváros rejtelmeit fejti meg, titkokat fedez fel, „belekóstol a város 

mindennapi (elsősorban) éjszakai életébe, valójában egy nagy 

gomolygásba, amelyet látszólag valami belső, jól kidolgozott 

«rend» irányít, igazában viszont pillanatnyi elhatározások, 

értelmetlen szokások”, ahogyan erre Bányai János figyelmeztet a 

regény fülszövegében. A Szikofanta név eredetének magyarázata 

kapcsán a regény egyik kritikusa, Varga István észrevételezte, hogy 

a szerző rábízza az olvasóra, hogy az ógörög szó melyik jelentését, 

az „elsőt, a történelmileg némileg konkrétat, avagy a második 

általánosat”63 vonatkoztassa a beszédes nevű főhősre.

A cniKocpávTijt; kifejezést a hamis feljelentőre, rágahnazóra, 

besúgóra, zsarolóra, talpnyalóra alkalmazták az ókori Athénban. 

Jelentette egyúttal a titkosügynököt, a csalót, a szélhámost, de a

62 Vö. FEKETE J. József: A kisváros mítosza (Brasnyó István: Hósáv). In: Uő: Próbafüzet. 
Újvidék: JMMT, 1993, 10.
63 VARGA István: Értékek és kétségek. Brasnyó lst\>án: Hósáv. In: Üzenet, 1982/3. 157.
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sykophantaként viselkedés a csűrés-csavarást és a másiknak 

csapdát állítást is magába foglalja. Vagyis inkább úgy tűnik, hogy 

mindezek együttesen érvényesek a leviatháni archetípusú hősre, aki

vágyaikiteljesítéséhez,demiurgoszfimkciój a 

szaturálásához a sugalmazás célpontjául magát az olvasót választja,

korlátlan

neki árulja be a kisvárost és lakóit, ugyanakkor persze 

kettősügynök, és a saját kontójára dolgozik. Ami látszik és ami 

láttatást kap a regényben, az mindig a halszem-optika segítségével 

történik, kizárólag a középpontjában markáns, a szélein viszont 

torzitott képpel. Ez a megvilágítás csupa-csupa kétségbeesett, 

reményeit elvesztő, már csak bábszerű mozgásra képes 

teremtményt, vétkest és megválthatatlant mutat. A fokozatos 

megszüntetéssel, helyzetlefokozással sújtott szerencsétleneket, a 

„magatartásformák és hangulati elemek hőssé avatása”64 meg az 

identifikáció ellehetetlenülése folytán kitenyészett véglényeket, a 

Família szkizmatikus világtágulatát idéző „hivatali fejlábúakat”, 

„octopusokat”, „histioteuthisokat”, „Schulfachsokat”, „állami 

szelekben vitorlázó bőregereket”, „cynocephalusokat”, 

„pteropusokat”. Szikofanta szomnolenssé váló saját tudata, 

pontosabban az őshal végzetes öntudatlanság általi legyőzetése teszi 

nyomatékossá e regény példázatszerüségét, a műfaji meghatározás 

egyik lehetőségét is kínálva ezáltal.

A Família történelmi álomként tételezi magát mint regényt, 

de az olvasót bizonyosan nem az epikai anyag figyelmes 

megkonstruálása révén nyeri meg magának. A Hósáv

64 FEKETE J: József: i. m. 14.
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kompozicionális szempontból jóval tömörebb, felhasználóbarát 

olvasmány, amely az imént ismertetett jellegzetességei miatt tudja 

kordában tartani a „széttartó nyelvi erőket, s ez mindenképpen 

tükrözi az írói szemlélet és szándék megállapodottságát”65. E 

megállapodottság továbbfolytatódását, de átértékelődését is 

egyaránt példázzák a szerző nyolcvanas évtizedbeli 

pályaszakaszában született művei, amelyek sorából a 

„hagyományos epikától merészen eltávolodó nagyregényei”66 a 

legkiemelkedőbbek.

Brasnyó István első trilógiájának nyitódarabja a Majomév 

(1984), amely az olvasót egy verses formájú, a szöveg tér- és 

idődimenzióit határtalanná tágító mottó segítségével igyekszik 

rábírni arra, hogy a „szerzői szövegből maga építsen regényt”67. A 

cím paratextuális kiegészítése „három fűtamodásban” formát öltő 

regényt ígér, amelyben a Történet címet viselő mottó hivatott 

összefogni a nekirugaszkodások teremtette szerkezeti egységeket. 

Bár a látomásosság, az álommunka és az emlékek iránti 

elkötelezettség kényszerítő ereje határozza meg a három kísérletet, 

legnagyobb intenzitással mégis a megnevezhetetlenséggel, a 

leírhatatlansággal és ábrázolhatatlansággal összefüggő gyötrődést 

sugározza mindegyik rész.

A Repríz dominókockákkal jelölt fejezeteinek narrátora a 

percepciót nem a nyelvben megjelenő valóság mintájára éh meg,

65 Uo. 14.
66 GÖRÖMBEI András: Kisebbségi magyar irodalmak (1945-1990). Debrecen: Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 1997, 298.
67 FEKETE J. József: Élet és fikció (Majomév, 1984). In: i. m. 19.
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tehát nem adekvációként, hanem megelőlegzésként, csak egy 

bizonyos távolságból érzékelhető sejtetésként, felújításként68, hogy 

pontosan ezáltal váljék értelmessé az „újjáteremtés 

dominójátszmája”: „nem tudta úgy elképzelni a világot, hogy vele 

nem az történik, ami valójában történik, hanem valami más, s így 

egészen kívülálló lesz, valami olyannak a részese, ami csupán az ő 

szeme előtt vonul el, csak az ő fölébe harsog, ami egyedül neki szól 

és senki másnak, amit nem lehet sehol sem szóvá tenni, mert 

bizonyára nincs is rá szó, vagy ép ésszel akkor is felfoghatatlan 

marad az egész, ha mozzanatról mozzanatra leírja érzékeléseit”.

A Szatír című második rész kilencéves, néma hőse a maga 

születését megelőző időn és egész felnőttkorán kívül, fajának teljes 

történetét/ történelmét felmondja Pherektidész, Akuszilaosz, 

Kasztór és Apollodórosz nyomán. Mivel e szatír, még ha kilenc 

éves is, akkor is „megőriz magában annyi bölcsességet, hogy befelé 

gondolkozik és nem kifelé, szemben áll a helyessel, illetve annak a 

szöges ellentéte, s ez az egyetlen dolog, amin nincs mód 

semmiképpen sem változtatni”, ezért a tévesen Apollodórosznak 

tulajdonított Bibliothéké exegétájaként a történelmet nem a 

nyelvben megjelenő valóság mintájára, megfeleltetésként képzeli el, 

hanem anticipációként, újragondolási lehetőségként éli meg: „Úgy 

érzem, elölről kell elmondanom az egész életemet, semmi sem úgy 

történt velem, ahogyan én tudom, nem a helyes oldalról éltem át, 

érzelmeimet nem fokozták és hevítették dagályossá a szenvedélyek,

68 Vö. Maurice MERLEAU-PONTY: L’ algorithm et le mystére du langage. In: Uő: La 
prose dumonde. Paris: Gallimard. 1969, 180.
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csak vékony, szüremlő fustcsíkot engedtem meg magamnak a 

teljességből”.

A következő regényegységben megjelenő hős sem véletlenül 

hivatkozik több ezer éves korára, a távoliét tanúsításául szolgáló 

Hűlt helyek cím pedig a futamodást mint imaginativ rangra emelt 

vándorlást fíkcionálja. A Família egyik fejezetében, a Veronika 

árnyéka címűben, az olvasó már régebben találkozhatott ehhez 

hasonló megoldással, és maga a szókapcsolat is itt jelenik meg 

először.

A Majomév az elmozdulás/elmozdítás, az egymástól távol 

eső helyszínek és időpontok közti cikázás szatirikus, ironikus 

játékának Fiúmétól Észak- és Dél Amerikán át Ausztráliáig csak 

látszólag ívelő, több évszázados kalandjait általában a Vajdaság 

közelmúltján átszűrve értelmezi: „Szabadkára szeretek legjobban 

visszagondolni, arra a képre, ahogy a vasúti pályaudvar pissoirjában 

forognak a pondrók a vizelet örvényében, azon kívül a szaros újjal 

falra írt nevekre: az utazó polgárok hódolván szerelmüknek, itt is 

megörökítették vastag, barna vonásokkal őket - hiszen mégiscsak 

egy vidék, egy tájegység központja, ahol rengeteg ember megfordul, 

és szellentés nem kürtölhet semmit sem tartósabban világgá, 

bizonyára ezért is fedezték fel annak idején az írást, bár itt még 

nagyban folyt a lineáris A és a lineáris В kombinálása a képírással, 

valamint a halkan közbesuttogott vallomásokkal, s egyetlen 

szabadkai hölgyet nem ismervén azokban az időkben, nem is 

tudtam folyamatosan olvasni őket, és csak későbben tettem szert 

fiitó ismeretségekre, amikorra mindent átmeszelhettek, meg magam
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is úgy gondoltam, hogy elég az emlékekből!, mert nem tárgyi, 

hanem immár szellemi bizonyítékok után kutattam lankadatlanul”. 

A megismerés és az érzékelés, az elgondolt és az észlelt képtelen 

egyensúlyon alapuló relációs viszonyba kerülni egymással, és a 

nyelvre, a történelemre vonatkozó tapasztalat a szóözönös 

beszédképességet nem a bizarr gesztusok tárházából húzza elő, 

hanem az igazság felé irányuló mozgás vehiculumaként69 próbálja 

felhasználni, hogy lerázhassa magáról a majomévet: „ez a merde de 

Batchkának csupán a felszíne, hiszen történelmi tradícióval állunk 

szemben, mivel a történelmi 1850 óta minden talpalatnyi föld és 

sárkunyhó ugyanennek a vitának képezi tárgyát, nem hinném, hogy 

volna alaposabban megvitatott tájegysége a világnak ennél, ez egy 

fantombirodalom, amelynek naponta változnak elméleti határai (...). 

Ez a keményre fagyott, hóval belepett merde csikorgóit a talpam 

alatt, miközben próbáltam magamról az egészet lerázni: itt most már 

nem a majom gazdájával vagy a crayónnal kihúzott vöröses 

bajuszúval volt dolgom, ez az első ránézésre világos volt, itt egy 

történelmi defonnáció akart elnyelni, az elaggott hajasbabák 

károgtak a fészkükből, mozgatta, billegette őket idiotikus 

mechanizmusuk, ők akartak valamit is számonkémi a világon”.

A hipermanierista barokk omamentikájú, ám ugyanakkor 

hiperrealista szociografikus részletezésű szöveg, amelynek hősévé a 

boldogságkeresés és a boldogtalanság létformája70 lép elő, nagyon 

gyakran a Família felfedezte és a Hósáv Szikofantája

69 Maurice MERLEAU-PONTY: i. m. 181.
70 Lásd: FEKETE J. József: Élet és fikció (Majomév, 1984). In: i. m. 21.
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közreműködésével lelepleződött élet diabolikus színezetű 

tartományait idézi fel. A szerző intenciója szerint a Família ördögi 

breviárium, és a breviáriumról Szentkuthy Miklós óta köztudomású, 

hogy ennek nem kell okvetlenül megkomponáltnak lennie. Nem 

véletlen tehát, hogy a Majomév futamodásai voltaképpen egy másik 

titokzatos gyűjtemény majdani kibontakoztatását irányozzák elő, 

olyanét, amelynek hősei szubhumán lények lesznek, bábok, egy 

gigantikus játék figurái, amelyekre Brasnyó István Oda a regényhez 

(1985) című, önálló kötetként megjelent poémájának észrevételei is 

feltétlenül érvényesek:

„de én ámítani akartam verni a regény fejét a falba 

még egyszer csak még egyszer 

ugyanúgy ugyanoda 

festett volt minden az ivástól 

nem voltam beszámítható állapotban

a munkáimnál kellett volna törődnöm az istenverte munkámmal 

ha mással nem hát ezekkel az üres bábszerű alakokkal 

de féltem attól a hangtól ahogy kopog rajtuk a papírmasé 

mert mind ebből voltak ez volt a külsejük 

a belsejük

hasonmásai voltak azoknak az embereknek 

akik minduntalan utamat állták 

egyszerűen a világ csupa hasonmásból állt 

és jött a sok imágó fordultak be a tesla utca sarkán
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ott a parknál akár a kámzsások menete 

annak idején a domb alatt”

A vajdasági alkotó legterjedelmesebb regénye az 1988-as 

Macula, amelyet Bori Imre teljes joggal a jugoszláviai magyar 

irodalom hetvenesztendős történetének egyik központi műveként71 

nevez meg, az író felkínálta meghatározás értelmében 

„encyclopaedia occulta”, azaz a megismerés és ismerettárgyiság 

egyfajta fenomenológiája, amely a kérdésesség indexével ellátott 

világ72 leírására tesz kísérletet. Szentkuthy Miklós breviáriumának 

szinkretikusságát és eklektikusságát idézően ez az enciklopédia sem 

pusztán tradicionális értelemben vett szövegképződmény, hanem az 

anizokrónia ritmikus effektusainak kollekciója, és a kontempláció

tevékenységének, 

elragadtatásoknak, kiábrándulásoknak az elbeszélése meg 

analízise73. Illúziók, illuminációk, hallucinációk, mágikus tartalmak 

egymásba kapcsolásának és aggregálásának erősen tendenciózus 

változata tehát, amely szubjektív és mitologikus, objektív és 

historikus74 struktúra is egyszerre.

A regény egyetlen nagy monológ, amelyben a lapszélre írt 

számozott mondatok kívánják eligazítani az olvasót, ráadásul ezek a

perspektivikus benyomásoknak,

71 Lásd: BORI Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék: Forum, 1998, 211.
72 Vö. Edmund HUSSERL: A fenomenológia ideája. In: Válogatott müvei, (ford.): 
BARÁNSZKY JÓB László, Budapest: Gondolat, 1972, 55.
73 Vö. Gérard GENETTE: Az elbeszélő diszkurzus. (ford.): SEPEGHY Boldizsár, In: 
THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I. Pécs: Jelenkor - JPTE, 1996, 70. és 87.
74 Vö. Northrop FRYE: Anatomy of Criticism. Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1973, 55-56. és 320.
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margináliák éppen a rendezettség illúzióját igyekszenek kelteni 

benne. Az önéletrajzi ihletés és a vizionárius világleírásra ingerlő 

szózuhatagos hajlam azonban egyre kétségesebbé és 

reménytelenebbé teszi a regény catalogus rerummá változtatását, sőt 

az elbeszélő orgiasztikus retorizáltságú hangja mindig már 

máshonnan és másvalakiből csendül fel: „Egész életemben 

hihetetlen vonzódást éreztem a titkos járatokhoz, vargabetűkhöz, 

labirintusokhoz, kerülőutakhoz, mellébeszéléshez, tettetéshez, 

alakításhoz, a bőrömből való kibújáshoz, hibák halmozásához, a 

más színben való föltünéshez, a köntörfalazáshoz, egyszóval a 

megfoghatatlansághoz, még gondolatban is aligha lehetett utolérni, 

netán elcsípni. Én valaminek csak mutatkoztam, de mindig amaz a 

másik voltam, aki hiányzott. Sohasem tudtam egyik szerepemet 

sem, és jó volt, ha megfeledkeztem róla, vagy ha eszembe is jutott, 

rögtön elnevettem magamat, és máris szánalmasnak látszottam”.

Brasnyó István Bolla Évának adott nyilatkozatában 

bevallotta, hogy a mai nagy regényt olyan formátumúnak képzeli, 

mint Szentkuthy Miklós Eraeje75, amely azt sugall(hat)ja, hogy a 

regény műfajáról alkotott felfogása Edmund Husserl jelszavával, a 

leírással mint üdvözítő fenomenológiai módszerrel áll közeli 

kapcsolatban, esetleg pontosan ezen alapszik. Mivel a mindig már 

készen talált világra vonatkozó világtapasztalat áramában nem lehet 

minden további nélkül megtalálni a keresett végső és originális

75 Lásd: SZAJBÉLY Mihály (szerk.): Rózsaszín flastrom. Beszélgetések vajdasági írókkal. 
Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1995, 125-126.
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tapasztalati bizonyosságokat76, valószínűleg ezért olyan nagy a 

regénybeli kísértés: „különben is egy ember semmit sem tud nem 

leírni, hanem megemlíteni is alig, illetve amennyit sikerülhet neki,

a hiány megérzése, atulajdonképpen ott kezdődhetne a semmi 

valódi, a valós, az igazi méretek megsejtése (...). Tehát végül a 

locsogás marad, az üres, sőt légüres beszéd, amely tetemes 

vákuumot alkot a térben, űrből fűzött luftballonfüzért, annyi 

szereplővel, ahány agyvelő köbtartalmát elméletben kiteszi 

Nem meglepő, hogy a satanisztikus márkajelű 666-os marginália 

kiemelte szövegrészlet éppen a feledés katasztrófáját dicsőíti, 

elkerülni szándékozván a valóság elemeiből leltárt készítő irodalom 

biztos poétikai kudarcát: „egy napon, ha majd az én emlékezeti 

ciklusom soron levő szakasza meg a valóság éppen egybevág, 

bekapcsolódhatok talán a normális kerékvágásba, letérhetek a 

magányos ágyúkerék nyomáról, és a leghatásosabb fegyvert 

használhatom ellene: a feledést, amivel nemigen szoktak számolni a 

világban”.

A földtörténet legújabbkori szakaszát, az „új-állati-kor” 

kainozoikumát feltáró regénybeli látományokban az ábrázolás 

totalitását sohasem az irodalmon kívüli anyag jelenti, hanem az 

általánosítás foka és a fíkcionalitás garanciájával rendelkező szöveg 

konkrét struktúrájában megmutatkozó szimbolikus jellege77 

biztosítja. „Minél magasabb az általánosítás foka, annál biztosabb,

76 Lásd: Edmund HUSSERL: Tapasztalat és ítélet (részletek). In: A fenomenológia a 
társadalomtudományban, (vál.): HERNÁDI Miklós, (ford.): HERNÁDI Miklós, SZALAI 
Pál, ZEMPLÉNYI Ferenc. Budapest: Gondolat, 1984, 83.
77 Vö. Viktor ZMEGAC: Zbilja kao knjizevni problem. In: Uő: Knjizevnost i zbilja. Zagreb: 
Skolska knjiga, 1982, 90.
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hogy a tapasztalatok beláthatatlan mennyisége egyetlen szellemi 

szerkezetbe (mentalni sustav) áll össze.”78 A Brasnyó István 

költészetét és prózáját életben tartó standardizált mondatok mind

mind lírai hangulatokat, pillanatokat, arcképeket, helyszíneket 

felcsillantó termékeny történetmagok79, és a szerző „élettörténetét” 

kezdettől fogva összefüggőnek mutatják. Az Óda a regényhez 

megfogalmazásában ez így lesz hatályossá:

„túlságosan hosszú már így is az élettörténetem 

pedig még meg sem születtem csupán 

a gonosz foetus önéletrajzát írom 

hogyan írhatom más önéletrajzát 

ezt nevezném leleménynek”

Ennek kiegészítéséül ugyanitt olvasható:

„volt háromfajta fejem 

ebből kellett egyet kiválasztani 

a három fajta fejem meg szakadatlanul működött 

tulajdonképpen minden lerögzített szót meg kellene

78 Uo. 90. „Sto je visi stupanj opcenitosti, to je veca vejrojatnost da ce se nepregledna 
kolicina pojedinacnih iskustava sklopiti u jedan mentalni sustav.”
79 Vő. BÁNYAI János: Másként, vagy ugyanúgy? (Brasnyó Ist\>án: Másként s másként). In: 
Híd, 1979/4. 526-527.



háromszorozni 

de más-más nézőpontból

hogy végül kialakulhasson valamiféle elfogadható 

vélemény önmagunkkal szemben”

Mindezek fényében a Macula olyan inventáriumnak fogható 

fel, amely az auktoriális elbeszélés trifúrkációs modelljére 

támaszkodva igyekszik megkísérelni az ábrázolás totalitását. A 

Majomév fútamodásai itt három árnyék, három „közönséges 

árny ékprojekció” profán trinitásának, deszakralizált illuminációs 

jelenségének „képzelt időkben, meg az ezekből mindvégig 

következő időkben” gyakorolt tánclépéseivé hasonulnak át. Egy 

váltott tudat teljes ismeretanyagának szépirodalmiasított 

enciklopédiája áll így össze a Maculában, amely a szózuhatagos 

fabulázás olvasót nyomasztó nyelvi anyagmennyiségét 

befoghatatlan időkoordináták, követhetetlen témarétegző és 

helyszíngyarapító eljárások kombinatorikájaként működteti. Bár az 

„amorf tömegként tornyosuló”80 epikai anyag igen sokszor egységes 

„lüktető motívum- és ritmusrendszerré”81 épül össze, s bár a 

mondatok rendje is néhol szigorúbbnak látszik a Famíliáénál és a 

Majomévénél, a termékenység ereje imitt-amott mégis megtörik, 

mert az egyre unalmasabb és hosszadalmasabb részletek 

felpuffasztják a szöveget, mintha csak „injekcióznák”82 azt. Az

VARGA István: Óriási kísérlet, kétséges kimenetellel. In: Üzenet, 1988/6. 432.
81 FEKETE J. lózsef: Grafomán monológ (Macula, 1988). In: i. m. 22.
82 Uo. 26.
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automatikus írás kétségbe vonható minőségi teljesítményt nyújtó 

mondathalmozása, tapasztalati fragmentumokat szerteszét szóró 

figyelmetlensége és következetlensége ezért a Macula bizonyos 

részeinek monstruózusságát hasztalanul biztosítja, hiszen a 

„totalitást nem lehet kifejezni, csak egyetlen művészi cselekvéssel 

megteremteni”83. A regény korántsem makulátlan faktúrájára nézve, 

ettől persze még érvényesnek tekinthető az, hogy ebben a 

kivitelezésben nem a „részek gazdagsága a lényeg, hanem az 

interpretált anyag koherenciája”84.

A trilógiát záró Árvaház (1989) a Forum 1988-as 

regénypályázatának első díjas alkotása volt. A Maculából kilépő, 

ennek egy pillanatát kiragadó és felnagyító85, folyton-folyvást a 

Maculáxa alludáló misztériumregény hőse a mesélő álmaiból, a 

játszókedv fő alkotóelemét, az utánzást metaforizáló élettendenciák 

kiismerhetetlen panoptikumából érkezik hivalkodóan: „ 

pontosabban énke 

jelenségemet - most bemutatkozom. Valahol élnem kell nekem is, 

dicsértessék a Jézus. Hit, remény, szeretet. Áldás, békesség. Mintha 

bizony legutóbb szenteltvíztartó medencében fürödtem volna ... 

Csak hogy jövök ehhez! És végül is hogy kerülök ide? A 

szivárványos fejemet! О, a szivárványos fejemet!” Szikofanta 

születését idézi fel ez a fogantatás, a hős vadonatúj szubsztanciához 

történő igazodása pedig legalább olyan gyors, mint a Macula

Én,

illetem e becenévvel elhanyagolható

83 Viktor ZMEGAC: i. m. 90. „[...] da se totalitet (pa ni totalitet nekog vremena) uopce ne 
moze odraziti, nego jedino umjetnickim cinom stvoriti.”

Uo. 90. „Nije bitna kolicina elemenata, nego iskljucivo koherentnost, odredenog 
interpretativnog uzorka.”
85 Vö. BORI Imre: i. m. 212.
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sakkfiguráié,papírmaséié,idiómacserélgető

marionettbábjaié meg az innen ismert összes többi ismerősöké. 

Egyébként a regény árasztotta árvaházi hangulatot a Família egyik 

fejezete, Az esti vonat már régebben megjelenítette, a hős pedig a

alakváltó,

szerző 1982-ben kiadott novellásgyűjteményének, Az imágónak A 

galambok című elbeszélésében bukkant elő korábban, ahol a 

narrátor szinte előre éreztette, hogy története „hamarosan másik 

időkbe fog torkollani, hogy így adja ki magából az időknek azt a 

nevezetes végtelenjét, amelyben aztán minden kivirágzik”. A

sújtásos

dolmányú marionettbáb, sötét huszárt játszó sakkfigura, városi lőtéri 

próbababa, akinek Szabó Miklós, Kovács Jézus, a fejbe telepedő 

tintahal, a naplóíró, az írnok, a pléhboy és a festőinas mind-mind a 

hasonmása, s aki körül az ugyancsak deplaszírozódott Sínkutya, 

Szőrvendel, Mácsás, Havasi Gyopár, Oleg Szergejevics Vaszjukov, 

Alojz, Orália és Maszkot seregük, beváltva ezt az ígéretet, újfent 

lelencgyerekként lép elő az Árvaház ezoterikus és exoterikus 

misztériumjátékának processziós színpadán.

Az egyedfejlődés stációit a Maculából ismert módon, a 

kainozoikum felé tartva megjáró Arvaházi Fiúban hol egyik, hol 

másik lénye kerekedik fölül, létezésének kontinuitását pedig 

szétszaggatja a factumok és fictumok egyszerre múltban, jelenben, 

jövőben vibráló szimultaneitása86. E nagydad kisded nem is érti, mit 

is él meg, históriát vagy hisztériát: „Potyautas vagyok én az egész

Macula „Miraculum miraculorumában” táncikáló

Vö. FEKETE J. József: Intellektuális kaland. Brasnyó István: Arvaház. Forum, 
Újvidék, 1989. In: Uő: Próbafüzet II. Szabadka: Szabadegyetem, 1995, 98.
86
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glóbuszon! A cslklósbuszon is az lehettem, már annak idején, ha 

belegondolok ... Sőt, amikor a kainozoikum felé ragadott magával a 

csörömpölő alkotmány, szürkén porzó meteoritzáporban, 

korszakokon át. Hová lett vajon a ragyogás, a tündöklés, az izzás, a 

megformálódás kicsorduló hevülete és tüze? Búskomor és egyhangú 

kőzáporként mutatta magát, amely nagyokat puffanva terül szét a 

lakatlan földön, mint rögök a világ szálkás deszkakoporsóján, 

ahová, íme, nem vagyok hajlandó belefeküdni, azért is fúndálom ki 

jelenlegi állapotomat: ki látott már olyat, hogy valaki a térde között 

néz vissza mintegy a túlvilágról a bármire is alig érdemesíthető 

e világra?” A fejében trónoló szépia sorra „torkon ragadja” a 

gondolatait, lehetetlen képzettársításokká rendezi össze őket, így 

minden a folytonos összeírásba és egy ezt reflektáló 

álmüsztagogikus narrációba torkollik. A látottak, a halottak vagy 

más módon tapasztaltak a szavak „hatalmas mennyiségű 

ballasztjába” bugyolálódnak, hogy kinyilatkoztassák az „egész világ 

össze-vissza történését”, és feltárják az idő terapeutikus lényegét: 

„értelme egyszeribe csupán a jövő időben kimondott igének van, ez 

az egyedüli, ami kilombosodik, és borzasztó tennéssel fenyeget ... 

Ha majd ezt kapod a nyakad közé!”

A Brasnyó István második trilógiáját nyitó Szokott-e ősz 

lenni Paraguayiban? a nyolcvanas évek közepe táján keletkezett. 

Olvasható volt 1985-ben a Hídban, de könyvalakban csak 1992-ben 

jelent meg. Domináns elemei közül leginkább az egészen amorfnak 

mutatkozás eshetőségével, a szakadatlan inverziók azonosulási és 

alkalmazkodási képességével, valamint az egyik tudatból a másikba
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mindent átönteni és továbbvinni próbáló minőségfenntartás 

kihívásával való kísérleteket érdemes kiemelni. A regény első 

személyű hősének monológja az „időtlenség pincéjébe” esett 

világról szól, s a részletező leírások felstilizálta állapot- és 

helyszínrajzok örömtelen tágassága, miként Bányai János a regény 

fülszövegében figyelmeztetően észrevételezi, a „rettenet és 

szorongás” élményét sugározza: „A nyirkos hideg öl, butít, az 

embernek az orrán csorog tőle ki az esze leve, különben e végtelen 

kosz megható, akár valami kísérlet, amely a végső határ 

megállapítására vagy megszabására irányul, vagyis annak 

bizonyítására, hogy a tennészet végtelenül tiszta, az ember pedig 

épp ellenkezőleg: hihetetlenül mocskos teremtmény, a keze, a lába, 

a füle, a farka tulajdonképpen paca csak, amit a teremtés papírján 

ejtettek a folyamat cirkalmas leírása közepette, és most ott rohangál 

a sorok között, mert nem talál kiutat a betűk rácsán át.” Az egyre 

szerteágazóbb mondatokban tobzódó szavak közt vergődő 

szubjektum ott reked a végzetesen összefüggő szöveg 

mondattöredékeiben, és tiszta különbözőségként felfogott, a 

relacionális-differenciális kölcsönhatástól mentesített, homogenitást 

garantáló87 foltszerű identitását kétségbeesetten igyekszik a „létezés 

érzékelése, a van és a volt kifejezése”88 szolgálatába állítani: „kell, 

hogy legyen ennek a világnak valami mozgató- vagy hajtóerője, 

csak tart valamerre, vagy legalábbis jön valahonnan, tehát a mozgás

87 Vö. Slavoj ZIZEK: The Sublime Object of Ideology. London - New York: Verso, 1989,
99.
88 BORI Imre: i. m. 212.
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emléke a bénaság előttről valószínűleg még szunnyad benne, emlék 

vagy elnyomott ösztön formájában”.

Paraguay a regényben nem geografikus meghatározottságú 

alakulat, hanem asszociatív képződmény. Életre kelteni kívánt 

objektum, ám az életrehívás itt „annyit jelent, mint felfogni, lelket 

helyezni belé, részt vállalni belőle mint valami magunkfajtából - 

vagyis annyit jelent, mint istenné tenni”89. Azaz e dél-amerikai 

ország természetté transzformált, és a neki adományozott spirituális 

fonnát kitöltő hatalmasság, szabadon választott naturális - 

szubsztanciális bázisa, vagy ahogyan Bányai János írja a 

fülszövegben, „valami áttörhetetlen lebegése a létezésnek”. A 

regény nyelvi anyagának egyensúlyban tartásával küszködő 

alkotóerő megtorpanásai „enigmatikus torlaszok”90 szándékos 

halmozásába csapnak át, ily módon a képalkotás csődjét egyre 

jobban élvező, és a szöveg csapdájából kikecmeregni nem akaró 

szubjektum komplikált mondatokat favorizáló hóbortja a szerző 

korábbi műveinek specifikus élményvilágát éleszti újra. A 

feltámasztás némi visszatetszést kelt, mert néhol csak ötlettelen és 

haszontalan imitációkkal, redundáns impulzusokkal képes 

nekiveselkedni e látomásos világ életre hívásának. Sőt, a tizenkét 

fejezetből álló regény befejező mondata még az örökösen rovó kéz 

dilemmájának megoldásáról is gyorsan eltereli a figyelmet: „A 

probléma megoldása pedig, ami magam vagyok, természetesen a 

kezemben rejlik vagy folytatódik, vagy csupán arról közelíthető

89 G. W. F. HEGEL: [Vázlatok a vallásról és a szerétéiről] (Részlet). In: Uő: Ifjúkori írások. 
(ford.): RÉVAI Gábor, Budapest: Gondolat, 1982, 114.
90 BENCE Erika: Megint ősz van. In: Híd, 1993/5-6. 421.
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meg a magam számára is, az íráson vagy a rovás tényén keresztül, 

valamerről, a levegőn át, itt megy végbe a konskribálás, szorgos 

pennával, kitérő csupán az állkapcsom felé létezik, a sajgás 

irányában, amely elejét veszi a beszédnek.”

Ha a Szokott-e ősz lenni Paraguayban? című regényt 

kronologikus sorrendje szerint vesszük figyelembe Brasnyó István 

eddigi életművében, akkor olybá tűnik, mintha az „elejét venni a 

beszédnek” imperatívusza ettől a műtől kezdve megvédené a szerző 

szövegeit a terjedelmi korlátokkal szembeni nemtörődömségtől, és 

az idioszinkrázia atmoszféráját keltő végtelenített mondatok 

elszaporodásától. A Macula terjedelmi szempontból természetesen 

kivétel, viszont elsőként mellőzi az oldalakon át eregetett, hosszan 

hömpölygő mondatokat91, s mindezt anélkül, hogy az alkotói 

teljesítmény és a szerző copyright-os mondatainak művészi értéke 

devalválódna ezáltal. Brasnyó István kilencvenes években 

létrehozott második trilógiája rövidebb terjedelmű, takarékosabb 

mondatépítésű regényeket tartalmaz, de ugyanez elmondható az 

eleddig csak folyóiratban közölt újabb regényeiről, az Ezer százról 

és a Rokonság téli ágonxól is.

A második trilógia középső egysége Az írmag (1993) című 

regény, amely két részből épül fel. A szövegszervezés brasnyói 

technológiájának a minden-leírás fíxációját reprezentáló modusza 

most az „önmagába távolodás látványára” és a „közönnyel vagy 

tudással” megtöltés amorf alaklétrehozására irányul. A „rejtelmes 

mesélő” hangja mintha egy idegen napló feljegyzéseiből érkezne,

91 Vö. HARKAI VASS Éva: Idők hordaléka. In: Híd, 1988/10. 2093.

47



korábbi eseményekre vonatkozik, felelevenítve a Família 

„élethalár, „halálélet” terminológiáját és a Hósáv „tovább ható” 

halszemét. A „minden múlt idő lesz a fejemben” hite, amely az Óda 

a regényhez szövegében fogalmazódott meg, a Maculabúi 

bizonyosság arról, hogy a „legtöbb megállapítást 

plusquamperfectumban kell kinyilvánítani”, és a jövőorientált 

időnek korábban az Árvaházban megkonstruált feltételrendszere itt 

újraértékelődik: „Minden jövő lehet nagy, ám végeredményben 

minden jövő melléfogás, ballépés. Eszerint még egyéni szempontból 

is igen helytelen elképzelés, amit a többség, ha eleve ismerné, nem 

is vállalna. Egyedül az benne a bíztató, hogy némi vállalkozó 

hajlamot igényel. Amúgy meg megmarad a jótékony illúzió, hogy 

kizárólag a jelenben élünk, amely előtt aztán folyton 

felhánytorgatjuk a múltat.”

A regény hátlapján olvasható mottó Wystan Hugh Auden 

Síkságok (Plains) című költeményéből emel ki két részletet a 

létérzékeléés borzalmának hangsúlyozására és a regényműfajjal 

szembeni bizonytalanságérzés nyomatékosítására. A síkföldiség 

bénító élményanyaga történelmi események, lidérces álmok, 

kényszerképzetek közös tájává, a „visszakövetkeztethetetlenség” 

világává szervesül a regényben. De az önkéntelennek feltüntetett 

műfajváltogatás, a „dolgok hamis tükörben történő látszólagos 

átélését”, és a „mindennek el-elakadó, konfűzus leírását” célzó 

regisztrátori buzgalom, sokszor csak a többi regényből jól ismert, 

unásig alkalmazott eljárások bágyadt felvillantásához elegendő. 

Bármennyire is kapóra jönne, szerencsére a regény mégsem óhajtja
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a partikuláris perszonalitást egy „fundamentális totalizáció 

projektjeként”92 kiaknázni, s feltételezhetően emiatt fejeződik be Az 

írmag e tehertételtől való megkönnyebbülés pillanatnyi 

érvényességének ironikus továbbörökítésével: „(...) ha jutni is 

szeretnék valahova, nem maradna más hátra, minthogy elkezdjek 

kétoldalt a kezemmel evezni, amíg a teljes áradat a nyakamba nem 

szakad, és így aztán milyen fonnában érkezhetnék bárhová is, 

nyomasztó személyemtől megterheltem vagy inkább adjak neki még 

egy kis időt? Ezen már ne múljék!”

A trilógiát teljessé tevő Kész regény (1996) narrátora „idejét 

múlt időtlenként” veti magát az emlékek viadalába. „Én merő 

szusztancia vagyok”- hirdeti fennhangon, hogy teljesen megbénítsa 

a létezését dokumentálni merészelő igyekezetei: „(...) énrám ugyan 

senki sem fogja rámbizonyítani egyértelműen azt, miszerint valóban 

létezem is! A létezés kizárólag múlt időben lezajló folyamat, a 

jelenben édeskevés a jelentősége: hogy valaki majd megáll, és 

elgondolkozik a sorsom fölött! Amikor semmit sem tud róla, mert 

nem vagyok tovább a szeme előtt ...” Az ömnaga paratextusának is 

olvasható, öntükröző című regényben az egyetlen bizonyos a 

„mindenképpen elmúlt” lesz, a szövegben pedig sorra elővillannak a 

brasnyói próza leggyakoribb motívumai, az Európa-nosztalgia, a 

nyúl, a partra vetődés, az emberi létfonna tudatelőttes fázisai, az 

egyedfejlődés rotációjának különféle periódusai meg a 

testmaradványokból, gondolattönnelékekből foganó bábok 

életvalóságának elemei. De a fárasztó önismétlésekkel újfent

92 Paul de MAN: i. m. 41.
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telepötyögtetett monologikus beszéd a személyiségsokszorozás és 

intenzitás kínálta kiegyensúlyozottság produktivitását ezúttal sem 

képes maradéktalanul hasznosítani. A régi receptjeitől szabadulni 

nem bíró, és a megszokott szerepeibe minduntalan belegabalyodó 

„esendő vagy megbízhatatlan”93 narrátor így megintcsak Az írmag 

csapdahelyzetének fogvatartottja marad.

A rövidebb terjedelme és áttekinthetőbb szintaxisa ellenére 

néha-néha inkonzisztensnek, egészében véve pedig az elsőnél 

valamivel esetlegesebbnek ható regénytrilógia záródarabja a 

multiplicitás befelé és kifelé nyíló távlatait ezúttal egy 

kényszerhelyzetbe került légvárlakó ingatag műbeli jelenlétén 

keresztül tárja fel. Jó előre biztosítva, hogy ennek a prezenciának 

majd az elkövetkezőkben ismételten sikerüljön magába 

kapaszkodnia és magára hagyatkoznia: „Tehát ennek az 

idomulásnak az eredményeként most egyszeriben magamra 

maradva, illetve magamra kényszerítve vagy furfangos módon 

elérve ezt a magambanvalóságot, amikor már a legkevésbé sem 

kötődhetek olyasféle véges eredményhez, amilyen az önmagámtól is 

elvárt vagy kívánt kifejezett magatartás, szinte rátartiság, amely 

akár a kétségbeejtésig is fokozható lenne, természetesen a mások 

rovására: úgyhogy mi is lett volna a különbség e között meg 

rögtönzött személyiségem között, hacsak nem az, miszerint ez más 

elgondoláson és ötleten alapult, amennyiben elgondolás vagy ötlet 

alapját képezheti bármiféle magaviseletnek is - inkább építkeztem

93 Wayne C. BOOTH: The Rhetoric of Fiction. Chicago and London: The University of 
Chicago Press, 1961, 158.
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belülről tudtomon kívül is az elveszettségemet sugalló 

helyzetemből, e még fölmérésre szoruló bizonytalanságból vagy 

alaptalanságból, meg abból, hogy valaki mégiscsak itt van, én vagy 

akárki más, aki végső soron pontosan így nevezi magát. Egy egyes 

szám első személyben megszemélyesített vagy megszemélyesült 

valaki vagy valami, s hogy érzékelései nyomán eredhetnek mind a 

többiek, továbbá mindaz a tárgyi vagy lényegi dolog, ami egyáltalán 

szóra érdemes. Egyedül a meglétem lehet kétségtelenül igaz, hiszen 

ennek révén az imént már távozásra is bírtam egy másik személyt: 

érdekes, hogy mily kevéssé akadékoskodott, úgyhogy ebből a 

későbbiek folyamán, ha addig a valómat tekintve nem enyésznék el, 

bármikor meríthetek, ha a «bármikor» elég rövid lejáratúnak is tűnik 

a valameddig tartás és a teljes elmúlás zárványában.”

Brasnyó István egymásból kilépő és egymásba átnyúló 

regényeinek nagyon erős és gyors a tükörreflexe. A szerző 

szövegeiben a történetírás, az emlékírás, az álomidézés meséket, 

mítoszokat, legendákat, anekdotákat felszippantó diszkurzustípusai 

a lekerekítettség kompozicionális elvárásának egyáltalán nem 

kívánnak megfelelni, s a regényre nem feltétlenül jellemző 

szövegmodellek iránti nyitottsággal94 inkább egy termékeny 

írásfolyamat különböző síkjainak összbenyomását és együtthatását 

törekszenek érzékeltetni. Ennek folytán egymást váltó, a 

középpontnélküliség szervezőelvét demonstráló idődimenziók és 

térképzetek lépnek elő a brasnyói epikai világ grandiozitásának

94 Vö. Milivoj SOLAR: A modern regény helyzete, (ford.): BRASNYÓ István, In: Híd, 
1983/4. 485.
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létrehozásáért és további fenntartásáért felelős közreműködőkké. A 

szöveg jellegzetes autotextusa, a történetet előre tükröző 

prospektiv, a bekövetkezett eseményt utóbb visszaadó retrospektív, 

vagy a történetet az őt rögzítő ponthoz képest előbbi és utóbbi 

eseményekkel felfedő retro-prospektív mise en abyme95 is 

nyilvánvalóan ezért jelenik meg számtalanszor a szerző 

regényeiben. Mivel a „tükrözött már önmagában kettéhasad, nem 

csupán a saját képéhez való hozzájárulásként”96, így Brasnyó István 

énformájú elbeszélő helyzetű regénytereiben a fikcionalitás olyan 

szerkezetmintája elevenedik meg, amely foganatosítani látszik 

mindazt, amit Brian McHale a paratér motívuma kapcsán kifejtett: 

„The paraspace motif, including cyberspace and its functional 

equivalent, the myth-world, not only serves to bring into view the 

«worldness» of world; it also offers opportunities for reflecting 

concretely on world-making itself, and on science fiction world

making in particular. For paraspace is, at least potentially, a scale- 

model of the fictional world itself, a fictional-world-within-the- 

fictional-world or mise-en-abyme of the text’s world. The paraspace 

motif makes possible, in other words, metafictional reflection by the 

text on its own ontological procedures.”97 A metafikcionális reflexió

95 Vö. Luden DÄLLENBACH: Intertextus és autotextus. (ford.): BONUS Tibor, In: 
Helikon, 1996/1-2. 56. Erről a tipologizáiásról bővebben lásd a szerző Le récit spéculaire: 
essai sur la mise en abyme című könyvét: Paris: Seuil. 1977.
96 Jacques DERRIDA: Grammatológia. (ford.): MOLNÁR Miklós, Szombathely-Párizs- 
Bécs-Budapest: Életünk - Magyar Műhely, 1991, 65.
97 Brian McHALE: Constructing Postmodernism. London and New York: Routledge, 1992. 
253. „A paratér motívum, beleértve a cyberteret és funkcionális megfelelőjét, a mítosz
világot, nemcsak arra szolgál, hogy a világ «világságát » látóterünkbe hozza, hanem 
lehetőségeket kínál arra is, hogy konkrétan magára a világteremtésre reflektáljunk, 
különösképpen a science-fiction világteremtésére. Mivel a paratér, legalábbis potenciálisan, a 
fikcionális világ méretarányos modellje, egy ‘fikcionális világ a ftkcionális világban’-ja vagy
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eljárásmódjának lehetővé tételét Brasnyónál azok a 

műfaj meghatározó tényezők irányozzák elő, amelyek a szerző 

alkotásait erős szálakkal fázik a családregényhez, a történelmi 

regényhez, az enciklopédiához vagy a misztériumhoz. Szövegei 

folyton-folyvást kiemelt paratextológiai elemeikkel és 

(ön)referenciális intertextualitásukkal tudják állandóan repetálni és 

érvényben tartani a megcélzott modelljeikkel való különös 

hasonlóságukat.

A familiáris kapcsolatrendszer mindent áthatóvá tétele, a 

történelem álomszerű feldolgozása, a több fűtamodásban 

megvalósított regényszerkezet, az enciklopédia okkultista 

arculattervezése, vagy a misztérium szakrális és mágikus 

tartalmainak összegezése mint poétikai eljárás, szinte semmiben 

sem üt el a huszadik század második felének térségünk 

prózairodalmát jellemző törekvéseitől. A délszláv irodalmak és a 

magyar irodalom prózaformáinak egybevetésével Thomka Beáta 

bebizonyította, hogy a formai, poétikai, narratológiai változások 

következtében a klasszikus rövidprózai műfajokat módosult 

szerkezetek, vagy alternatív variánsok váltották fel, tehát e sokszínű 

összképet kialakító folyamat számtalan új, a hagyományos formákat 

helyettesítő ffagmentáris alakzat létrejöttének kedvezett98. Az 

átrendeződés eredményeképpen „sem a történet, sem a szereplők, 

sem a nézőpont, sem a tér, sem az idő, sem a nyelv nem maradt

mise-en-abyme-ja a szöveg világának. Más szóval, a paratér motívum lehetővé teszi a szöveg 
általi metafikcionális reflexiót saját ontológiai eljárásait illetően.”

Lásd: THOMKA Beáta: Prózaformák változásai. A szerb, a horvát és a magyar 
rövidpróza egybevető vizsgálata (2.). In: Üzenet, 1991/7-8. 600.
98
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változatlan”99. Természetesen a regény vonatkozásában szintén 

érvényesek a változékonyság és alkalmazkodóképesség iménti 

jellegzetességei, vagyis az európai avantgarde eljárásaival 

helyenként megtermékenyített realista regényhagyományt, az új 

nyelvi rétegek iránti érdeklődést, a tematikának és a mitikus 

elemeknek az ötvözését, vagy a fantasztikus felé való elhajlítását 

ugyanúgy megtalálni e regényirodalomban, mint a kombinatorikát és 

a játékot, amellyel a szerző fragmentumok által képes új egységeket 

teremteni100.

A Brasnyó István műveiben előforduló nevek gyakaran 

felvilágosítják az olvasót arról az ihlető erőről, amely a 

megnevezetteknek köszönhető. Reviczky Gyula, Ady Endre, Rainer 

Maria Rilke, Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij, Krúdy 

Gyula, Paul Éluard, Paul Celan, Luis Aragon, Henri Michaux, Jorge 

Luis Borges, Szentkuthy Miklós, Esterházy Péter, Günter Grass és 

Milorad Pavic mellett azonban legalább ennyire fontosak azok, 

akikre esetleg szándékosan nincs közvetlen utalás egyik 

alkotásában sem. A magyar irodalomból ajánlatos mindenekelőtt 

Határ Győző nevét kiemelni, akinek történelemszemléletéhez a 

szerző vélhetően Az Őrző Könyve (1974) hatására került annyira 

közel, a délszláv irodalomból pedig kiemelt helyen a horvát 

származású Ranko Marinkovic 1965-ös remekművét, a Küklopsz 

(.Kiklop) című regényt kívánatos megemlíteni, amelynek furcsa 

alakrajzokat alkalmazó, egy-egy létfonnát megtestesítő perifériális

99 Uo. 601.
Vő. Aleksandar FLAKER: Umjetnicka próza. In: Zdenko Skreb - Ante Stamac (ured.): 

Uvod и knjizevnost. Teorija, metodologija. Zagreb: Globus, 1986, 374.
too
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figurákat101 színre léptető, mitológiai alapsémájú története 

egyértelműen kapcsolatba hozható művei bármelyikével.

Aleksandar Flaker a szerb és a horvát irodalomból egyaránt 

említ fontos szövegeket a huszadik század második felének 

regényirodalmában érvényesülő tendenciák szemléltetésére. A 

mitikus elemekkel kombinált tematika kapcsán Ranko Marinkovié 

Küklopszát, az avantgarde szárnyai alatt alakuló prózatechnika 

(mint az orosz avantgarde tényirodalmát népszerűsítő Iszaak 

Bábelé, vagy a különböző fragmentumok montázsolását alkalmazó 

Borisz Pilnyaké) felújításával összefüggésben Danilo Kis Borisz 

Davidovics síremléke (Grobnica za Borisa Davidovica, 1976) 

című, szintén különféle anyagokat montázsoló művét, valamint a 

fragmentumok kombinatorikus játéklehetőségeket előnyben 

részesítő összeegyeztetése ürügyén Dubravka Ugresié Steftca Cvek 

и raljama zivota (1981) című regényét és Milorad Pavié Kazár 

Szótárát (Hazarski recnik, 1984) tekinti példaértékűnek102.

Ugyanilyen orientációval rendelkező szövegeket jócskán 

lehet még találni a horvát, a szerb és a szlovén irodalomban. Ezek 

közül pedig főleg azok az igazán érdekesek, amelyek az önéletrajzi 

elemekkel dúsítás és a különböző tudatállapotok rögzítése 

közepette a történelem irodalmasított tematikájával foglalkoznak, s 

az eseményalakítás metaforikus, ironikus, metonimikus, 

szinekdochikus klasszifikálásában (is) érdekeltek. A retorika, 

tropika kérdésévé előléptetett történelem nem a logika vezérelte

Vö. LŐKÖS István: .4 horvát irodalom története. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1996, 318.

Lásd: Aleksandar FLAKER: i. m. 372. és 374.

tót
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elbeszélő írásmódjai elsősorban e trópusok reprezentációs, 

redukcionista, integratív és negációs lényegét103 veszik figyelembe, 

bízván abban, hogy a beszédmódként feltűnő történelem 

esztétizálásának lehetőségére adódik alkalom minden ilyen 

hozzáállással. „These tropes permit the characterization of objects 

in different kinds of indirect, or figurative, discourse. They are 

especially useful for understanding the operations by which the 

contents of the experience which resist description in unambiguous 

prose representations can be prefiguratively grasped and prepared 

for conscious apprehension.

Ha csak a Brasnyó István életkorához közeli alkotók 

munkásságát tekintjük mérvadónak, akkor a felsorolásba a már 

említett nevek mellett, a szerb irodalomból ide kívánkozik még 

Miodrag Bulatoviéé, Borislav Pekicé, Mirko Kovacé és Filip 

Dávidé, a horvátból Antun Soljané, Stjepan Cuicé, Pavao Pavlicicé 

és Ivan Aralicáé, a szlovén irodalomból pedig Drago Jancaré, Lojze 

Kovacicé, Peter Bozicé, Branko Gradisniké és Feri Lainsceké. 

Egyúttal nem árt hangsúlyozni, hogy Brasnyó István műfordítóként 

is megkerülhetetlen szerző, sőt szinte lehetetlen felsorolni a 

tolmácsolásában olvasható szépirodalmi vagy tudományos szövegek 

mindegyikét. Többek között a nevéhez fűződnek a Krugovi 

nemzedékéhez tartozó Antun Soljan költeményeinek vagy az

”104

103 Vö. Hayden WHITE: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1973, 34.

Uo. 34. „Ezek a trópusok engedik meg a tárgyak karakterizációját a különféle indirekt 
vagy figuratív diszkurzusokban. Különösen hasznosak azoknak a működésmódoknak a 
megértésében, amelyek által a tapasztalat tartalmai, amelyek egyértelmű prózában 
megvalósuló reprezentációkban ellenállnak a leírásnak, prefiguratív módon megragadhatóak 
és előkészíthetőek a tudatos befogadásra.”

104
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ugyancsak horvát származású Milivoj Solar irodalomelméleti 

tanulmányainak az Új Symposionban és a Hídban hozzáférhető 

fordításai, de a Kazár Szótár női és férfi példányának (zenski 

primerak, muski primerak) valamint Mirko Kovac Égbéli jegyespár 

(TVebeski zarucnici, 1987) című elbeszélésgyűjteményének a Forum 

gondozásában megjelent magyar nyelvű könyvváltozatait szintén 

neki köszönhetjük. Persze mindezek együttvéve sem jelentik azt, 

hogy az őt ért másfajta inspirációkról és hatásokról érdemes lenne 

elfeledkezni. A műveiben elő-előkerülő bölcseleti elképzelések, 

citátumok és utalások például meglehetősen ismerősek a német 

idealista filozófiából, de kétségkívül megállapítható az is, hogy 

regényeinek egymást mozaikszerűen kiegészítő fonák helyzetei 

egyértelműen Ladislav Fuks sok-sok idétlen és szerencsétlen 

flótástól hemzsegő, monarchikus hangulatot árasztó alkotásait105, 

Alekszej Mihajlovics Remizov beszédes nevű, „kócfejű” 

álomlátókkal benépesített regényeit és elbeszéléseit, vagy Samuel 

Beckett „nyamvadt bábfigurákban” bővelkedő műveit idézik.

A Brasnyó István omamentális prózájának kolosszalizáló 

törekvéseihez hozzájáruló epikai minták rendszerint mind-mind 

műfaji határokat áthágó, a monologizálást előtérbe állító, az egysíkú 

narrációt szimultánra cserélő, emlékeket, benyomásokat, tereket, 

időket váltogató, intarziás megoldásokkal, betoldásokkal, 

idézésekkel, nem szövegszerű elemek bekebelezésével látványosan 

operáló szövegek. A különféle gyatra költemények, a juveníliák, a

105 Erre az összefüggésre már FEKETE J. József felhívta a figyelmet a Hósáv kapcsán. Vö. 
A kisváros mítosza (Hósáv, 1981). In: Uő: Próbafüzet. Újvidék: JMMT, 1993, 11.
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pikáns mondókák és versikék, a személyes hangvételű levélkék 

szövegbe ékelése, az álmok, látomások sorozatos feljegyzései, az 

antik szerzőktől, középkori auktoroktól kölcsönzött idézetek és a 

hitelesnek feltűntetett történelmi eseményleírások, amelyekkel a 

nevezettekre emlékeztetőén Brasnyó István ügyködik, olyan 

regényszerkezeteket eredményeznek, amelyek állandó változásban 

levő erők együtteseként viselkednek, és a formát nem a dolgok 

sajátjaként, hanem rendezésmódként, a megismerést precizírozó 

határként106 tételezik. A forma nála egyszersmind a percepció 

tárgya, s a lényegében egymástól elkülönülni nem tudó regények hol 

trilógiás, hol ennél lazább kötődést mutató kapcsolatrendszerűk 

folytonos kibővítésével úgy reflektálnak az elkészíthetetlen nagy 

elbeszélés textuális kísértésére, hogy a históriát és tudást, isztoriát 

és episztemét a jelenlét újraelsajátításának céljából meghatározódó 

kerülőutakként107 értelmezik.

Brasnyó István gigantizáló írói stílusának és módszerének 

meghatározásakor Fekete J. József a mindent lejegyzés folyamatos 

ingerét grafomániának108 keresztelte el. E kifejezés majdnem 

egészen helyénvaló, amennyiben nem pusztán a lombrosói 

értelemben vett írásdühöt implikálja, hanem a görög eredetű pavía 

fogalom őrültségen, eszelősségen túli jelentését, az ihletettséget, a 

lelkesültséget, az elragadtatást és a szenvedélyt is hangsúlyossá 

teszi. Azaz, ha a szó mitikus tartalma nem kizárólag egy

106 Vö. Maurice MERLEAU-PONTY: La structure du comportement. Paris: Gallimard, 
1938, 153.

Vö. Jacques DERRIDA: i. m. 30.
Lásd: FEKETE J. József: Grafomán monológ (Macula, 1988). In: i. m. 26.
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pszichopatologikus krízishelyzet izgalmait hívja elő, hanem inkább 

a világ lehangoló materialitásán és az emberi léten túlra lépés 

önkívület-élményét109 juttatja kifejezésre. Michel Foucault nem 

véletlenül észrevételezi a mániákus delíriumról, hogy ez az 

„érzékenység szakadatlan vibrációjából áll össze”110 és a mániákus 

„delíriuma mindig univerzális”111.

A mánia speciálisan brasnyói változatát a Majomév első 

futamodásában ilyeténképpen nevesíti az első személyit elbeszélő: 

„1806-ban egy idegen városban különös könyvet olvastam egy 

kiterjedésről, amely nincs, a geometriában nem létezik, és nem 

lehetséges ábrázolni, bár síkba vetített ábrákat ki lehet emelni a 

térbe, de ez tovább nem fokozható, csak képlet formájában 

fejezhető ki, és a képzelet csődöt mond ezen a ponton, állapítja meg 

ellentéte, a józan ész. Veszem magamnak a bátorságot, hogy még 

egy ideig erről beszéljek, mert nem hiszek abban, hogy ami nincs, 

az legyen, mikor legtöbb kételyem épp a valóssal szemben támad, 

megintcsak az előbbi körülírásra hivatkozva, hol végeredményben 

nem ismerem el a tulajdon megállapításaimat logomániámmal vagy 

logopátiámmal kapcsolatban.” A feltartóztathatatlan szóláskényszer, 

a kóros bőbeszédűség és a rendellenes megnyilvánulásokat termelő 

beszédzavar közötti feszültséget a kolosszalizáló szövegépítés 

szolgálatába állító gondolatfonnák, nyelvváltozatok és 

diszkurzustípusok egymást egymáson keresztül kontrolláló

109 Vö. Mircea ELIADE: Vallási hiedelmek és eszmék története I. (ford.): SALY Noémi, 
Budapest: Osiris, 1994, 316-317. és 321.

Michel FOUCAULT: Madness and Civilization. A History of Insanity in the Age of 
Reason. London: Tavistock Publications, 1965, 126.
111 Uo. 127.
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logonomikus szisztémája112 Brasnyó István írásművészetét a lehető 

legtágabb értelemben vett mánia örökös körforgásának mutatja, 

amely a kóyoq teremtőképességét a ypácpoc; teremtőerejével kísérli 

meg folyamatosan összhangba hozni. Akár Az Őrző Könyve egyik 

alapvető kijelentésének alátámasztásául is felfogható ez a térről, 

időről, megélt világról számot adó fáradozás: „(ha a 1 о g о sz a 

teremtés aktusa, mennyivel inkább a teremtés aktusa agrafo sz ... 

jaj nekünk, az emberteremtő cédulák!)”113

A világ logografikus feldolgozása a lineáris szövegépítéstől 

eloldódó, „hypertext”114 tulajdonságokat mutató eljárásokkal 

történik, ezáltal a jellegzetes brasnyói szövegvilágot egyre jobban 

túlméretező „multilineáris és multiszekvenciális”115 regénytestek 

nem egy fő szervező tengely mentén kapcsolódnak össze 

egymással. Akadálytalanul középpont nélkülivé tehető, vagy 

újraközéppontozható rendszert alkotnak, a szerző és a befogadó 

közötti határvonal elhomályosításával116 pedig minduntalan 

rákényszerítik olvasójukat a nyomasztó szövegkolosszusaik textusát 

összehozó anyagok szüntelen kontrolljára, de közben annak a 

sorrendnek a felülvizsgálatára is, amelyben megpróbálja elolvasni

112 Vö. Robert HODGE: Literature as Discourse. Textual Strategies in English and History. 
Cambridge: Polity Press, 1990, 12.
113 HATÁR Győző: Az Őrző Könyve. München: Aurora könyvek. 1974, 159.
114 A kifejezést megalkotója, Theodor Holm NELSON nyomán használom az írott vagy képi 
anyagok nyitott, soha sem befejezett textualitást képviselő komplex összeköttetésének 
megjelölésére. Lásd: Uő: A File Structure for the Complex, the Changing, and the 
Intermediate. In: Proceedings of the 20th National Conference. New York: Association for 
Computing Machinery, 1965, 84 -100.
115 George P. LANDOW: Hypertext: The Convergence of Contemporary Literary Theory 
and Technology. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1992, 4.
116 Vö. George P. LANDOW: Hypertext, Metatext, and the Electronic Canon. In: Myron C. 
TUMAN (ed.): Literacy Online: The Promise (and Peril) of Reading and Writing with 
Computers. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1992, 70.

ciCiJTx
%60

it)V/



őket. Az epikai anyag állandó helycseréjét követni képes olvasó 

tehát így válik egy egészen más színben feltűnő aktív szerepkör 

kedvezményezettjévé, s a ránehezedő terhek már-már a szerzőéhez 

hasonló erőfeszítésekre ösztönzik. Viszont éppen emiatt 

reménykedhet, hogy többé nemigen szédül és téved el a brasnyói 

mánia cirkulációjának önreferenciális óriásforgásában.
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III. Almok és bábok

Titokzatos világerők szabályozzák a valóság látomásokkal 

keveredő, misztikus képzetekkel átszőtt eseményeit és az egymásba 

torlódó léthelyzetek körkörös vagy spirálszerű ismétlődését Brasnyó 

István alig megfogható hősökkel benépesített regényeiben. A 

fejlemények főként az álomlogika törvényei szerint alakulnak, s a 

labirintusosság, a bizonytalanság, a meghatározatlanság, a 

szervezetlenség, az anonimitás egyaránt felsejlő ismertetőjegyei 

alapján, a vajdasági szerző művei a „puszta ország” meg a bohóc és 

rokonai tematikájára117 írott alkotásokként határozhatók meg.

Az egymásba olvadó rengeteg szereplő, sorra elmosódó 

figura, a szándékos kuszaság és összefüggéstelenség okán, mind a 

Thomas Stearns Eliot-i, mind a több szerzőt idéző másik párhuzam 

szerencsésnek tekinthető. Ráadásul, mindkettő hangsúlyossá avatja 

Brasnyó István regényeinek azt a jellegzetességét, amelyet a 

Família kapcsán a regény egyik méltatója az aranycsinálókat és az 

avantgardistákat ugyancsak foglalkoztató alkimista alaptétel, a 

„Solve et coagula!” segítségével118 vélt megragadhatónak. Az „Oldj 

fel és köss meg!” jelszó fényében a Família olyan okkultista

117 Vö. BORI Imre: A vajdasági magyar létregény kérdései. In: A modern regény Kelet - 
Közép - Európában. Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék - Gradus ad Pamassum, 1994,
10.
118 VAJDA Gábor: Mítoszromboló mítoszteremtés (Brasnyó István: Família). In: Uő: 
Források és partok. Újvidék: Forum, 1983, 174.
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ontológiának mondható, amelyben az alkimista létélmény 

elsősorban nem okozatként, hanem az okok összefüggésében 

mutatható ki119 számos helyen.

A szerző két trilógiáját alkotó darabok közé 

kompozicionálisan csak látszólag nem illeszkedő, viszont már e 

trilógiák létrejöttét eredendően meghatározó regény bármely pontot 

bármely másik további ponttal összekötni képes textuális 

elrendezése a Famíliát helyezi a szabad kiterjedésekből, mobilis 

irányokból álló rhizómatikus brasnyói oeuvre centrumába. E 

„történelmi álom” mágikus paramétereit a szerző összes többi 

regénye örökli, hiszen a szüntelen nyomásgyakorlás és kiáradás 

rhizomorf alakzataként funkcionáló Família a Gilles Deleuze és 

Félix Guattari nevezetes könyvéből ismert háló(zat)ként viselkedik, 

„se kezdete, se vége, mindig csak közepe van, ahonnan kihajt és 

kiárad”120, s a familiátói az urbson át az orbisig kiszélesített 

szövegkonstrukciójával „csupán vonalakat húz: szegmentumok, 

rétegek, dimenziók vonalait, de szökésvonalat vagy deterritorizáló 

vonalat is olyan maximális dimenzió gyanánt, amely szerint a 

sokféle természetét megváltoztatva alakul át”121. Retorikailag 

formatervezett labirintusfajta, a többszörözésnek, a rétegezésnek, a 

dimenzió váltásnak, a jelszórás önfeledt játékának, a jelölők 

áradatának, a cirkularitásnak és a ciklikusságnak hódoló 

szövegszerkezet, amely a hypertext működésmódot mintaszerűen

119 Vö. uo. 184.
Gilles DELEUZE - Félix GUATTARI: Rizóma. (ford.): GYIMESI Timea, In: Ex 

Symposion, 1996/15-16. 14.
121 Uo. 14.

120
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lehetővé téve kísérli meg önmagából éltetni, állandó vonzásban 

tartani az összes utána következő, egymásból-egymásba lépő 

művet, egy teljesen egységesnek és összehangoltnak elgondolt 

textuális univerzum létesítése, minél további organizálása és 

fenntartása érdekében. „The engaged hypertext quickly turns into a 

dense, multicursal labyrinth, and the reader becomes not so much 

lost as caught, imprisoned by the repeating, circular paths and his 

own impotent choices. What we identify as fragments (what looks 

like fragments of a narrative), or rather the act of (false) 

identification itself, makes us look for a whole even if there is no 

evidence that the fragments ever constituted such a whole”122. Az 

egyik helyről a másikra jutás sohasem ugyanarra az útvonalra 

korlátozódik, hanem az olvasó mindig újabb és állandóan 

másmilyennek tetsző területeken halad át, miközben a brasnyói 

szövegszervezés okkultista dimenzióját a kinyilatkoztatás, a 

jövendölés, az átlényegülés, a feloldódás és a retrospekció forrásául 

szolgáló víziók, hallucinációk, álmok teszik igazán érdekfeszítővé.

A megfejthetetlen élet természetfeletti tartományaival és 

szétszóródó fragmentumainak provokációjával Georg Demetrius 

Haller spirituális értelemben szeretne szembesülni a. Famíliában'.

122 Espen J. AARSETH: Cybertext. Perpectives on Ergodic Literature. Baltimore and 
London: The Johns Hopkins University Press. 1997. 91. „A szóbanforgó hypertext gyorsan 
sűrű, multikurzális labirintussá változik, és az olvasó nem annyira elveszetté, mint inkább 
elfogottá, bebörtönzötté lesz az ismétlődő, körkörös ösvények és a saját eredménytelen 
választásai miatt. Amit töredékekként azonosítunk (ami egy narratíva töredékeinek látszik), 
vagy inkább maga a (hamis) azonosítás aktusa késztet bennünket arra, hogy az egészet 
keressük, még akkor is, ha nincs bizonyítékunk rá, hogy a töredékek valaha is részét 
képezték ennek az egésznek.”
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(...) „csupán a kíváncsiság űzi, valami fényt szeretne látni, 

vagy épp fordítva, valami irdatlan sötétséget, 

mert valaminek lennie kell -

titoknak, megfejthetetlen 

csavarmenetnek, felfutásnak, alábukásnak, örvénynek, szélvésznek, 

istenverésnek, zölden fröcskölő Niagarának, olyasminek, ami csak 

álomban fogalmazódhat meg, megnevezhetetlenül, de mégiscsak 

testet öltve (...)”. Csakhogy a regény Egy székesfővárosi jelentés 

című fejezetében az álom korántsem az imagináció és az illúzió 

megbízható típusának mutatja magát: „(...) más szándék hozta ide, 

nevezetesen az útonállás gyakorlása idegen életek ösvényének 

fordulóinál, s ez kedvtelésnek sem utolsó, és tanulmánynak is 

igencsak előkelő: afféle zendülés a képzelet ellen, ami a 

bérkocsisban is épp azzal a hévvel parázslik, akár egy poéta 

doctusban, s szerencsének tekintené, ha ideig-óráig kivonhatná 

magát mindenhatósága alól, s teljes érzékletességében megláthatná, 

hol születnek az álmok, mivel ő maga is hamisítatlan álom, álmok 

tükörképe - hogy ily mód támasszon kétséget a tulajdon létezése 

iránt, bár az ilyesmi kevés reménnyel kecsegtet, mert ha el is éri, 

hogy álomnak tekinthesse magát, még ezzel sem álmodott végig 

mindent (...)”. Azaz a regénybeli álomvilág sokkal inkább az 

egymásnak ellentmondó alakváltások, élményvillanások félelmetes, 

nemritkán horrorisztikus színezetű birodalma, amely képes a 

kisvárosi hétköznapok rutinszerűen ismétlődő eseményeinek 

jelentős mértékű befolyásolására.
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A Hósáv mások álmaiban otthonos Szikofantája 

szándékosan teszi ki magát e familiáris hatásmechanizmusnak, hogy 

a végtelenségen, a „szörnyű mód nehézkes infinitumon” keresztül 

érezze a kapcsolatot azzal az idővel, ami a végzetével kezdődik. A 

Majomév hannadik futamodásában, a regényt befejező Hűlt 

helyekben, a hős hosszadalmas alvása majdnem végleges 

vesztegléssé változik át, ám ez a kedvezőtlen lehetőség, és a belőle 

fakadó rémület mindjárt szerte is foszlik egy korábbi magához 

térésének megálmodásával. A Macula az álmok jelentőségét a 

valósággal való összeegyeztethetetlenség fényében érzékelteti: „(...) 

festmény-e csakugyan az élete, vagy puszta látszat, az idillnek a 

tartalmasabb, drámaibb vége, ami már nem fér rá az ábrázolásra, és 

csorgásos, vidéki mázolmány csupán, befutva a szilvakéktől meg a 

svábzöldtől, akár a hibásan fényezett kocsihámfa. És hogy az 

álmoknak miféle szerep jut itt, vagy csupán függeszkednek valahol, 

mint a téli denevér, fölfüggesztett, seimninemü álmok, álmok-e 

egyáltalán, vagy mindez csak szimplán mállik szétfelé és történik a 

maga bevett módján, és végeredményben mindegy, hogy álom-e 

vagy valóság: a kettőt ugyanis szinte lehetetlen összeegyeztetni, 

amikor nem érintkeznek, ugyanazt mutatják hol az egyik, hol a 

másik oldaláról, elöl- vagy hátulnézetből: közönséges vacakolás a 

képzelettel, huzavona, és hát végtére majd mi kerekedik fölül?” A 

triciklivel eltűnő Árvaházi Fiú illékony, de „kétségtelenül eleven 

szubsztanciája” meg éppen a mesélő álmából iramodik tova az 

Árvaházhm: „A mesélő ugyan mesélhet rólam, de elmesélni 

(engem) képtelen lesz, mivel röviddel ezelőtt vettem magamnak a
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szabadságot, és kitricikliztem a történetből, amit álmodhatna: az 

álom ébredt föl bennem, függetlenedve a korábbi álmodótói, és mint 

mesélő ölthetne testet - hol?” Az egymásra bukó árnyékok a 

Szokott-e ősz lenni Paraguayban? első személyit hősének sorsát 

pecsételik meg: „(...) mi a tükröződés és mi az, amire árnyék zuhan, 

hát engem biztosan árnyék csapott fejbe, attól vagyok ilyen sánta, 

érzem, ahogy elindulok a kísértetek ösztönével A Kész regény 

pedig egyszerűen az imagináció mennyiségi összetevőjének 

hangsúlyozásával szemlélteti az álommunka bíztatónak nem 

nevezhető személyvonatkozását: Ha százan képzelik ugyanazt

vagy ezren, akkor az már fölül is múlta a képzeletet. Egyetlen 

embernek viszont mindegy, hogy mit álmodik. Az egész hiába van.”

Az előbbiekből kellőképpen kitűnhet, hogy Brasnyó István 

regényeinek felfokozott holdérzékenysége sohasem valamilyen 

szokványos oneiromanciába torkollik, hanem a mindenre kiterjedő 

expresszivitás és a totális inkoherencia között viliódzó, vágyakozás 

tennékenyítette álom-alkímiába, amelynek ontológiai, kozmológiai, 

pszichológiai, eszkhatológiai viszonylatai egyaránt fontosak és 

jellegzetesek. Ebben az okkultista színezetű megközelítésben a 

vágyakozás az emelkedés-zuhanás-feltámadás végtelen ritmusát 

követi, a zuhanásnak pedig két formája létezik, az álom és a halál, 

amelyek ekképpen karakterizálhatóak: „There are two forms of Fall: 

sleep and death. In sleep a desire comes back as desire, in the same
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expression; in death, a desire gives up its former expression, and 

comes back on the next plane, subdivided into ideas.”123

Az Óda a regényhez versszövegében az álom és az álmodás 

Krúdy Gyula nevéhez kapcsolódva jelenik meg:

„valószínűleg sejteni kezdtem hogy mit akarok 

ezért is álmodok szakadatlanul kriidy gyulával 

már az utolsó napokból 

épp azt olvasom most egy újságban 

hogy krúdy még csak ötvenötödik esztendejét tapodta 

mégis megváltásként jött neki a halál 

hiszen elemi gondokkal küszködött stb.”

Teljesen érthető ez a vonzalom, hiszen Brasnyó István 

regényeiben sorra hasznosulnak azok a felismerések és megoldások,

amelyeket Krúdy Gyula műveiből elég jól ismerhet minden olvasó. 

Szerzőnk legeredetibb módon talán az Asszonyságok díja (1919)

kamatoztatjaálom-tematikájából 

regényeiben. Krúdy Gyula regényének főhőse, Czifra János egyszer 

csak a saját megelevenedett álmával találkozik, és megtudja, hogy a 

halál közelében minden emberrel megtörténik ez a randevú: „Azért

hatásfunkciókatismert

123 Denise SAURAT: The Three Conventions. Metaphysical Dialogues, Principia 
Metaphysica, and Commentary. London: The Unicorn Press, 1932, 76. „A Zuhanásnak két 
formája van: az álom és a halál. Az álomban a vágy vágyként jelentkezik, ugyanabban a 
kifejeződési formában; a halálban a vágy feladja korábbi jelentését, és egy következő szinten 
tér vissza, immár ideákká felosztva.”
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találkoztunk, mert nemsokára végleg el kell válnunk. Meghalunk 

mind a ketten. Az emberek mielőtt meghalnának: találkoznak a 

megelevenedett álmukkal. Én vagyok az ember, aki mindazt 

cselekszi, amit te reggel álomnak vélsz. Én vagyok az, aki azt a sok 

furcsaságot, bolondságot, tréfát, gyilkosságot, meredélyről való 

zuhanást, paráznaságot, fajtalanságot, mezítelenséget, vadállatokkal 

való birkózást, lencseevést, csókolózást, óriásokkal és törpékkel 

való küzdelmet elkövettem. Én jártam a toronytetőn, a kút 

mélyében, rablókkal viaskodtam, amíg te az ágyban 

nyújtózkodtál.”124

A brasnyói regényvilágban szinte teljesen ugyanolyan 

mintázatúak a mindennapos események és az álombéli történések, 

mint amilyenekre a temetésrendező figyelmét a kettejük közös életét 

feltáró Álom irányítja. Az álomvilág és életvalóság összeforrását 

szisztematizáló Krúdy Gyula-i fogások mellé persze rendre 

felzárkóznak az egymást párhuzamosan álmodok Jorge Luis 

Borges-i technikái, és a valaki álmát másvalaki nappali 

valóságaként konkretizáló Milorad Pavic-i fortélyokkal sorra 

kiegészülve, együttesen eredményezik a brasnyói álom-logika 

komplexitását. Sőt, ahogy az argentin és a szerb író 

álomelképzelése nagy valószínűséggel Lewis Carroll 

álomfelfogásából táplálkozik, netalán részint innen ered, úgy a 

Brasnyó István játékba hozta álomfunkciók leszármazási vonalában

124 KRÚDY Gyula .Asszonyságok díja. In: Uő: Nyolc regény. Budapest: Szépirodalmi, 
1975, 572-573.
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a Through the Looking Glass (Alice Tükör országban, 1871) szintén 

említésre méltó, érdemleges helyet foglal el.

A hangosan horkoló Red King álommunkájának természetéről 

folytatott beszélgetés folyamán, Tweedledum és Tweedledee a valódiság és 

a tényleges hollét bizonyossághitének félrevezető voltát világítja meg Alice 

előtt:

“He’s dreaming now,” said Tweedledee: “and what do you think he’s 

dreaming about?”

Alice said “Nobody can guess that.”

“Why, about yow!” Tweedledee exclaimed, clapping his hands 

triumphantly. “And if he left off dreaming about you, where do you 

suppose you’d be?”

“Where I am now, of course,” said Alice.

“Not you!” Tweedledee retorted contemptuously. “You’d be 

nowhere. Why, you’re only a sort of thing in his dream!”

“If that there King was to wake,” added Tweedledum, “you’d go out 

- bang! - just like a candle!”

“I shouldn’t!” Alice exclaimed indignantly. “Besides, if I’m only a 

sort of thing in his dream, what are you, I should like to know?” 

“Ditto,” said Tweedledum.

“Ditto, ditto!” cried Tweedledee.

He shouted this so loud that Alice couldn’t help saying “Hush! You’ll 

be waking him, I’m afraid, if you make so much noise.”

“Well, it’s no use your talking about waking him,” said Tweedledum,
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“when you’re only one of the things in his dream. You know very 

well you’re not real.”

“I am real!” said Alice, and began to cry.

“You won’t make yourself a bit realler by crying,” Tweedledee 

remarked: “there’s nothing to cry about.”125

Az idézett szövegrészlet „And he left off dreaming about 

you” mondategységét mottóul választó, Körkörös romok (Las 

Ruinas Circulares) című Jorge Luis Borges elbeszélésben az idegen 

kezdetben kaotikus, majd nemsokára dialektikussá váló álmai 

nyújtanak lehetőséget arra, hogy a férfi „megkönnyebbülve, 

megalázva, elborzadva” megértse: „ő maga is csak jelenés, őt is

125 Lewis CARROLL: Through the Looking Glass. In: The Complete Illustrated Works of 
Lewis Carroll. London: Chancellor Press, 1996, 164. Tájékoztatásul közlöm a magyar 
nyelvű változat (amely sajnos az eredeti írásképét sem mindig követi) ide vonatkozó 
szövegrészletét az alábbi kiadásból: Alice Tükörországban, (ford.): REVBÍRÓ Tamás és 
TÓTFALUSI István. Szeged: Szűkíts, 1997, 60-62.

Most éppen álmodik - közölte Subidu -, és tudod-e vajon, hogy miről?
- Azt senki se tudhatja - felelte Alice.
- Ugyan! Hát rólad\ - kiáltotta Subidu, diadalmasan összecsapva kezét. - És ha már nem 
álmodna rólad, mit gondolsz, vajon hol lennél?
- Hát ott, ahol vagyok - válaszolta Alice.
- Csudát! - vágott vissza Subidu fölényesen. - Sehol se lennél. Hiszen te csak álomkép vagy!
- Ha az a Király ott véletlenül fölébredne - tette hozzá Subidam hipp-hopp, eltűnnél, mint 
a kámfor!
- Dehogy tűnnék! - kiáltotta Alice sértődötten. - És különben is, ha én csak álomkép 
vagyok, akkor kíváncsi volnék, hogy ti vajon...
- Szintúgy! - mondotta Subidam.
- Szintúgy! Szintúgy! - kiáltotta Subidu.
Olyan hangosan kiabált, hogy Alice rászólt:
- Csitt! Akkora lármát csapsz, hogy még a végén fölébreszted!
- Hiába beszélsz arról, hogy fölébresztjük - mondta Subidam -, hiszen te csak álomkép 
vagy. Tudod jól, hogy nem vagy igazi.
- De igazi vagyok! - Alice sírva fakadt.
- A sírástól nem leszel igazibb! - jegyezte meg Subidu. - Ezen nincs mit sírni.”
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álmodja valaki”126. Milorad Pavié Kazár Szótárának 

álomdinamikájában az álom „eloldódik a szimpla individualitás 

vagy egoizmus problémakörétől: az én jelölő az ego jelöléséből 

átcsap az alter-ego jelölésébe”127. Az álomvadászok (Lóvéi snova) 

buzgólkodása nyomán, így az álom és a halál hasonló természetére 

vonatkozó igazság feltárulása módosítja a saját múlt lepergésével 

mindenkit szembesítő haldoklás régi mítoszát, mert a halál a jövő 

jelölésére128 is alkalmasnak mutatkozik.

A brasnyói álom-alkímia transzformációs eljárásmódja 

egytől-egyig utánozza, feldolgozza és (újra)hasznosítja e 

részletezett irodalmi álomtapasztalatokat, ily módon a könnyedén 

felismerhető kölcsönzések méltányolható hozadéka nem kizárólag a 

mintavétel komoly és látványos ívének köszönhető. A szerző 

műveinek sokkal inkább kiemelendő az az érdekessége, hogy 

számos alkalommal álomhabzsolásra tudják kényszeríteni, 

mondhatni álomvadászokká képesek előléptetni olvasóikat. 

Ezekben az esetekben pedig az álom és a valóság közötti hasadékon 

átfurakodó olvasó vadászzsákmányának javarésze a szövegekben 

szabadon ide-oda kóricáló „báblényegű teremtmények” kalandos 

sorsfordulatokban bővelkedő életeseményeiből és/vagy az első 

személyű beszélőt folyton helyettesíteni vágyó alteregó, a vízfejű 

gnóm meg a fejében székelő tintahal elhúzódó csetepatéjának hol

Jorge Luis BORGES: Körkörös romok, (ford.): BOGLÁR Lajos, In: A titkos csoda. 
Budapest: Európa, 1986, 92.
127 H. NAGY Péter: A lexikon mint a lehetséges történelmek archívuma. In: KERESZTURY 
Tibor, MÉSZÁROS Sándor, SZIRÁK Péter (szerk.): Az újraértett hagyomány. Debrecen: 
Alföld, 1996. 123.

Vö. uo. 125.

126

128
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egyik, hol másik regényben vagy novellában felvillanó képeiből 

gyülemlik össze.

A Família a báb(u)lét ismérveit általános értelemben 

alkalmazza az emberi létezés minősítésére: „Ó, de egyszer ki 

fognak cserélődni ezek a közömbös sejtek, elpusztítják, legyűrik, 

megmásítják önmagukat, új tudattal telnek meg, ami még nem 

választott magának térfogatot, mert valahol, egy ponton úgyis 

átlényegülés vár az emberre, bevárható, kimondható, sőt 

megnevezhető időn belül, amikor a még definiálatlan, üres, kószáló 

formák testté fagynak össze, ha akár a levegőből is merítik 

anyagukat, vagy csupán a puszta elképzelésükből, a mindent akaró 

gondolatból, talán épp az akarat adja a lét másmilyen alakját, erejét 

és intenzitását, szintjét, vagy esetleg a vágy, a sóvárgás, a kívánás, 

mindegy, de bizonyos, hogy mindvégig valami megnevezhetetlenről 

van szó, az ettől való függésről - tehát itt fogunk majd kiszállni 

önmagunkból, ebből a homályos és kiismerhetetlen szerkezetből, 

mint a gubóját levetett báb, egy morfológiailag magasabb fonna 

felé, ismertetőjegyek nélkül, csupán mint hang, illat, íz, vágyódás és 

detenninált mozdulatok, esszenciájaként mindannak, amit fokról 

fokra kiszorít belőlünk a csőd, az elhatalmasodó tétlenség, a 

letargiából felocsúdni képtelen szellem, hiszen hol vannak a való 

határai, miközben megyünk a fényben, fényből a fénybe, akárcsak 

súlyos, vérnél sűrűbb vízen, amely mindvégig parttalan.”

Mukkadaszinak, más néven asz-Szaffámak, a Kazár Szótár 

híres álomfejtőjének misztikus képessége olyan tökéletes, hogy 

egészen Istenig tud merülni az álomképekben. A Família egyik
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hősével, az önbizalmát és önbecsülését elvesztő, bábuként tengődő 

Proczek úrral is a visio Dei mindent megvilágító élménye esik meg: 

„(...) lelke örvényei felé fordult, s egy reggeli lustálkodása 

alkalmával itt bukkant rá Istenre. Proczek úr tulajdon testében látta 

meg Istent, a Mindenhatót. Mélyre zárkózva, messze a fénytől. És 

ettől kezdve tudta élete célját, e nap emlékére pedig szédítő 

gondolattal kezdett foglalkozni, vagyis hogy anyagi lehetőségeihez 

mérten templomot, de legalább egy gyönyörű kápolnát emeltet a 

város egy tetszetős pontján, mert igenis, létezik Isten, hiszen ő 

önmagában látta, s nem is titkolta többé, a hitetlenkedőknek komoly 

arccal meredt a szemébe, mint egy megszállott, mint maga a 

Megváltó.”

Az átalakulásban levés és az előkészület állapotát 

metaforizáló, a sakkfígurás, a próbababás, a marionettszínházas, a 

bábfigurás alakváltozatokat előtérbe helyező léttendenciák egyszer 

a bizonytalanság és a veszélyeztetettség szituációit, másszor meg 

éppenséggel a kiválóság eszményi léthelyzeteit illusztrálják a szerző 

műveiben. /Íz imágó (1982) című elbeszélésgyűjtemény Paul Celan 

emlékének ajánlott címadó novellájában a hős aggodalommal tekint 

az emberalkat egyik végletét valószínűsítő saját minőségére: „Mivel 

idegen a testem, beletörődtem már, hogy lépten-nyomon szemügyre 

vesznek anélkül, hogy akarnának tőlem valamit. (...) Árnyék vagyok 

magam is, és behúnyt szemmel lépek az éjszaka jeges fürdőjébe, 

keskeny, sebes folyókon kelek át, rettegve, hogy várnak rám 

túlparton, s hogy én leszek a gyöngébb, és nem tudom majd 

elkergetni őket.” Az írmag felidézte, sehová sem tartozó emberek
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csupán bábokként képesek a más kínjait elviselni, mindegyikük 

„puszta image”, a Kész regény hőse, akár valami plakátról 

leszakadt figura, úgy téblábol „eleven transzparensként” csörgős 

papíröltözékében. Az okkult enciklopédiának szánt Macula a báblét 

idealizálásának pikareszk regényéül is kiválóan megállja a helyét. 

Az idealizálás e brasnyói variációja pedig Heinrich von Kleist A 

marionettszínházról (Über das Marionettentheater, 1810) című 

esszéjében szereplő C. úr paradoxiális elképzelésével rokonítható. 

C. úr axiomatikus gondolatát, amely szerint a „bábu anatómiájában 

több kecsesség rejlik, mint az emberi testben”, és az „ember 

kecsesség dolgában a bábut nemhogy fölülmúlná, de még csak föl 

, a Macula reinterpretálva, továbbfokozva, és szinte 

antropocentrikus szabállyá emelve visszhangozza: „(...) hiszen a 

báb a tökéletes ember, mindenki más csupa meztelen ösztön és 

reakció.”

sem én 129

Ha csak a huszadik századi magyar irodalmat vesszük 

figyelembe, még akkor is bőven találunk olyan szépirodalmi 

alkotásokat, amelyek a játékfigura, a bohóc, a báb, a bolond, stb. 

téma- és motívumköréhez kapcsolódnak. Krúdy Gyula, Karinthy 

Frigyes, Hamvas Béla, Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor, Határ 

Győző egyes művein át, egészen Esterházy Péter és Garaczi László 

bizonyos alkotásaiig jócskán lehetne a példákat sorolni, hiszen az 

elődök és a kortársak közül nem egy bevallottan (de szövegszerű 

bizonyítékokkal alátámaszthatóan is) erős befolyást gyakorolt

129 Heinrich von KLEIST: A marionettszínházról. (ford.): PETRA-SZABÓ Gizella, In: 
Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Budapest: Európa, 1981, 97.
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Brasnyó Istvánra. Jóllehet a huszadik századi világirodalomból 

idekívánkozó szerzők illusztris névsorának (előkelő helyen a 

korábban említett írókkal és példaként hozott munkáikkal) illene itt 

következnie, a bábu-problematika apropóján most mégis Ranko 

Marinkoviéhoz és Antun Soljanhoz érdemes feltétlenül 

visszakanyarodni.

A Küklopsz hősei a bábszerűség létformáját maguk is a 

leküzdhetetlen veszteségérzés vagy a teljes áhítat és 

eszményképiség ellentétes pólusaiként élik meg mindannyian. A 

hiperszenzibilis Melchior Tresié legfontosabb gondja a saját 

létezésének eltitkolása, kivált az, hogy miként csenje el a világ elől 

a tulajdon árulkodó testét, miképpen menekítse át valami végtelen 

magányba, és mimódon bújtassa a félelem gubójába, hátha sikerül 

ezúton megúsznia a háborús mozgósítást. Egy másik szereplő, a 

higiénikus szempontból teljesen tiszta halálról ábrándozó Maestro 

mindössze csak albérlő a saját testében, hiszen a holttestét előre 

rásózta a bonctani intézetre, az érte kapott fizetséget meg 

régesrégen elitta, vagyis „elnyelte a tulajdon hulláját” A trójai 

mondakört, a homéroszi eposzokat, a Varázshegyet és az Ulyssest 

egyaránt idéző regényben a veszélyelhárító lehetőségek sorából 

kiváltképpen a bolondé emelkedik ki, s látszólag ez kínálkozik 

sikeres életmódválasztási megoldásnak mindenki számára: „No lám, 

valamennyi szervezetben, amely itt mozog, rágcsál, kiabál, nevetgél 

körülöttünk, minden bizonnyal van valami romlás, meghibásodás, 

valami hasadék, vagy tán egy kis rés, amelyen át kicsorog ez az 

egész nevetés és lánna; vannak holmi kis kövek, eldugulások,
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kelések, kavemák, holmi reuma, köszvény, süketség, ficam, 

nyomorékságok, a jobb mutatóujj hibája, lúdtalp ... Az idióta 

például. Hát éljen a hülye! Ez a legszolidabb mimikri, amit a 

természet valamelyik kreatúrájának nyújthatott. Az idióta 

megfigyelőhelyéről figyelheti a történelem lebonyolódását, annak 

veszélye nélkül, hogy a játékba belevonhassák, amint mi is egy film 

lepergetését nézhetjük végig a moziban. Mi költött 

boldogtalanságokon sírunk, az idióta pedig igazi halálokon 

mosolyog. Biztonságos helyéről gúnyolódik az életen, bosszút áll 

rajta, amiért őt elvetette, s élvezi, amiért megkímélte. Az élet az 

Intelligenciát választotta játékszerül, nem csinál történelmet 

hülyékkel.”130 De mielőtt Melchior Tresié végleg lemond ennek az 

életmenetnek a körülrajongásáról, és lassacskán ráébred a maga 

eltűnés/betegség/idiótaság-ötletének badarságára, valamint az Ugo, 

a Maestro, a Don Femando és a fiatalkori példakép Pupo kínálta 

életvezetési taktikák univerzális ürességére, s úgy dönt, hogy mégis

Ranko MARINKOVIC: A küklopsz. (ford.): CSUKA Zoltán, Budapest: Európa, 1968, 
77-78. A szöveghűség tekintetében a fordítás megfelelő, csak sajnos nem eléggé tudja 
visszaadni azt különleges prózaritmikát, választékos szóhasználatot, nyelvi elevenséget, 
frissességet, amellyel ez a kitűnő regény rendelkezik, ezért talán nem haszontalan a magyar 
változat mellett egyúttal a mű eredeti szövegét szintén idézni minden alkalommal. 
Érdekességként megjegyzendő még, hogy a nyolcvanas évek első felében Antun Vrdoljak 
rendező jóvoltából megszületett e regény filmváltozata is. „Evő, gle, u svim tim organizmima 
sto se krecu, sto zvacu, sto vicu, sto se smiju ima mozda neki kvar, neki pukotina, neka 
rupica, na koju ce iscuriti sav táj smijeh i vika; ima tu nekih kamenaca, zacepljenja, cireva, 
kaverna. nekih reuma, isijasa, gluhoca, iscasenja, sakatosti, nedostatak desnog kaziprsta, 
ravni tabani . . . Idiot! Idiot neka zivi! To je najsolidnija mimikrija koju je zivot mogao 
pruziti svojoj kreaturi. Idiot gleda iz svoje osmatracnice kako se odvija historija bez 
upasnosti da bi mogao biti uvucen u igru, kao sto mi gledamo kako se odvija film u 
kinematografü. Mi placemo zbog fiktivnih nesreca, idiot se smije zbiljskim smrtima. Ruga se 
zivotu iz svoje sigurnosti; osvecuje mu se sto ga je odbacio i uziva sto ga je postedio. Zivot je 
odabrao Inteligenciju za svoje igre, on ne pravi historiju s idiotima.” Lásd: Kiklop. Beograd: 
Prosveta, 1965, 62.

130
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elnyeled magát az óriással, Vivianne (elérhetetlen szerelmét persze 

csak ő nevezi így, a lány igazi neve pedig ki sem derül a regényből) 

révén szembesül a bábuiét eszményi pólusával. Az „ideális lány” 

metaforájaként a próbababák szépségét és tökéletességét csodáló 

Melchior a maga elvont eszményét antropomorf jelenésként látja 

megelevenedni a kirakatüveg tükörjátékában: „Egyik kirakatban 

elegánsan felöltöztetett bábu, diszkrét balettpózban, szégyenlős 

arckifejezéssel. Kellemetlenül érinti, hogy mindenki őt nézi. 

Melchior hosszasan bámulja. A bábu rettentő zavarában lesüti a 

szemét. Ha tehetné, megszökne innen. «De hiszen maga azért van

szól hozzá Melchior. Elképzelte 

meztelenül. «De talán már láttam is magát meztelenül?» Hányszor 

látta éjszakánként, hogy hanyagul fölfüggesztett, szürke függöny 

mögött átöltöztetik ezeket a bábukat a kirakatokban. Mint valami

itt, kisasszony, hogy nézzék»

elvarázsolt bordélyházban, ezeket a merev, viaszosán vérszegény, 

szűzies arckifejezésű dámákat. Pompéji lupanár, a Vezúv kitörése 

után. Elképzelte a bábut teljesen pőrén. (...) S ni csak, lám, mindez 

valóban meg is mozdul a kirakatban; a lába jár, a csípő megmozdul, 

a karja meglibben a kirakati bábuból egyszerre csak Vivianne 

bontakozik ki! Egy pillanatra arra gondol, tán megbolondult. De 

nem, a kirakatban Vivianne mozgott. Átment az utcán. Ő pedig

meglapult, és a szeme ijedten mered a lány visszfényére, az üvegre. 

A nap ragyogott rajta, és ő vitte a világosságot. Melchiort már 

egészen elkápráztatta a rettentő fény, szeme már semmit sem látott.

78



De egész testével érezte, amint a végzetes csillag az esetlegesség 

fölfoghatatlan egeiből feléje közeledik.”131

A bábu-témakör, és ebben a bábu mint eszménykép Ranko 

Marinkovic más műveiben is megjelenik. Ilyen például a horvát 

szerző tragikus szerelmi történetet feldolgozó Glorija (1956) című 

drámája. A Mirakl и sest slika alcímű színdarabban Don Jere 

tisztelendő csodát akar az eldugott püspökségben, s Magdalena 

nővért (aki korábban cirkuszi artista volt, csak ekkor még Glóriának 

hívták, eredeti neve egyébként Jagoda) Madonnának öltözteti, hogy 

szobrot álljon (világszám legyen) a katedrálisban. A lány 

felhasználásával végrehajtandó élő csoda ellen Don Zane 

megbotránkozva tiltakozik: „Vi hoéete djelovati na ljudska srca 

zivom lutkom, kojoj cete vi pomicati obrve i propisivati uzdahe. 

Odbacujete mehanizam, jer vám se cini prostim i nedostojnim vasih 

ambicija. O, vi hoéete mnogo vise, mnogo gore: hocete od 

ziva covjeka napraviti mehanizam u svojim rukama i njime izvoditi 

cudesne atrakcije pred zblenutim i zastrasenim svijetom. O, vi, 

máj store Mefisto! A odakle vama moralno pravo za sve to? Jeste li

131 Uo. 306-307. „U jednom izlogu elegantno odjevena lutka u diskretnoj baletnoj pozi sa 
stidljivim izrazom lica. Neugodno joj sto je svatko gleda. Melkior se zagleda u nju. Ona 
oborila oci u silnoj neprilici. Kad bi mogla, pobjegla bi. Pa vi ste zato tu, gospodice, rece joj 
Melkior, da vas gledaju. Zamisljao ju je golu. A mozda sam vas vec i vidio golu? Koliko je 
puta nocu gledao kako ih presvlace u izlozima iza nehajno objesenih sivih zastora. Kao u 
nekom zacaranom bordelu, te ukocene, vostano anemicne gole dame s izraznom djevica. 
Pompejanski lupanarij nako provale Vezuva. Zamisljao ju je golu. (...) I gle, sve se to doista i 
pokrene u izlogu: noge prohodaju, bokovi se micu, ruke se zanjisu - odjednom iz lutke izroni 
Vivijana. Pomisli da je poludio. Ali ne, u izlogu se kretala Vivijana. Prelazila je ulicu. On se 
pritaji buljeci preplaseno u njezin odraz u staklu. Sunce je sjalo po njoj, ona je nosila 
svjetlost. Njega je vec zaslijepio strasan sjaj i oci vise nisu nista vidjele. Ali osjecao je cijelim 
tijelom priblizavanje sudbonosne zvijezde iz nepojmljivih nebesa slucajnosti.” Lásd: Kiklop. 
Beograd: Prosveta, 1965, 233-234.
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kada razmislili о tome?”132 A mozdulatlanság élettel teli 

kényszerített

templomban őt megszólító apjának sem mer felelni, és az öreg 

Kozlovié cirkuszigazgató megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy 

valódi szobrot faragtak a leányából, aki nem képes már érezni 

semmit. Mikor a szoborlét ellen fellázadó szoror elmegy, Don Jere 

mérgében nekiesik annak a lélegezni, sírni, vérezni tudó 

csodamasinának, amelyet Kozlovié tizennégy év fáradságos 

munkájával hozott létre, s amelyet az élő csodát kultiváló 

püspökség nem tartott érdemesnek semmire sem. De amikor az 

őrületében szétvert, összerombolt Krisztus-szerkezetet vérezni látja, 

szömyülködve sikolt fel térden csúszva e „gyilkosság” 

következményei láttán: „Ja ... ja sam prolio krv Spasitelja nasega ... 

Ja sam ubio Boga!”133 A drámában a Krisztus-masina 

mechanikussága így válik a valódi életfunkciók előidézőjévé, a 

szobormerevség és a cirkuszi idomítottság bábszerü, gépszerű 

predesztinációját pedig Glória/Magdalena/Jagoda Bach-fugákkal 

aláfestett, halállal végződő cirkuszi mutatványa érvényteleníti 

mindörökre.

Magdalena/Glória/Jagodamodell álására a

Antun Soljan Posljednji tramvaj (1962) című 

elbeszélésében a főhős megrökönyödve fedezi fel, hogy az utolsó

Ranko MARINKOVIC: Glorija. Mirakl и sest slika. Beograd: Izdavacko preduzece 
"Rád", 1969, 44. Hozzávetőleges fordításban: „Ön olyan bábuval akar hatni az emberi 
szívekre, amelynek ön fogja mozgatni a szemöldökét, és irányítani a lélegzését. Lenézi a 
mechanizmust, mert túl egyszerűnek és méltatlannak tűnik az ön ambícióihoz képest. Ó, ön 
ennél sokkal többet szeretne, sokkal rosszabbat: ön élő embert akar mechanizmussá 
változtatni, és ezzel akar földöntúli attrakciókat bemutatni az elámult és megfélemlített világ 
előtt. Ó, ez maga, Mefísztó mester! Honnan veszi ön az erkölcsi jogot mindehhez? 
Gondolkodott már erről?”
133 Uo. 141. „Én ... én kiontottam a Megváltónk vérét... Megöltem Istent!”

132
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éjszakai villamos útiránya teljesen eltér a megszokottól, és amikor 

megpróbál a jánnű vezetőjétől tudakozódni, dermesztő meglepetés 

éri, hiszen a sofőríulkében egy rideg fémkonstrukciót, egy drótokkal 

behálózott koponyaüregű, apró csavarokból, rugókból és 

fogaskerekekből álló, ketyegő masinériát talál. Ráadásul, az 

elektromos vérkeringésű szerkezet fémgombjainak és viliódzó 

számlapjainak sokkoló látványán kívül még a villamoson található 

utasok szubsztancianélküliségével is szembesülnie kell: „Jer na 

sjedalima moga tram vaj a kunjali su i skapavali pijanci zamagljenih 

ociju, cistacice noénih lokala, ostaci noci, naplavljeni na sprud 

posljednjeg spasonosnog vozila. Sjedili su ukoceni kao lutke, 

gledajuci pred sebe, ili naprosto drzeci otvorene oci, zastrte iznutra 

nekom mutnom zavjesom, sutljivi, uspavani, mrmljajuci nesto medu 

revere pljavih kaputa.

Pogledao sam ih redom, kao da prebrojavam svoju vojsku - 

ah posljednji ostaci ljudskosti u njima gledali su kroz tamne prozore 

ih u kapice izgazenih cipela.”134

A Lewis Carroll-i, Jorge Luis Borges-i, Milorad Pavic-i, 

Ranko Marinkovic-i, Antun Soljan-i alakformálás technikáit 

egybeötvözve, az átalakulás, az utánzás progresszív és regresszív

Antun SOLJAN: Posljednji tramvaj. In: Uö: Deset kratkih prica za moju generaciju. 
Novi Sad: Matica Srpska, 1966, 125-126. Hozzávetőleges fordításban: „Mert az én 
villamosom ülésein ködös szemű részegek, éjszakai mulatóhelyek takarítónői komyadoztak 
és bóbiskoltak, az éjszaka maradványai, akik elözönlötték a menekvést hozó utolsó éjjeli 
jármű fedélzetét. Mereven ültek, mint a bábuk, maguk elé meredve, szemüket közömbösen 
nyitva tartva, melyeket mintha valamiféle átláthatatlan belső függöny tett volna zavarossá, 
hallgatagok voltak, álmosak, és közben a kabátjuk piszkos hajtókájába mormolásztak 
valamiket.

Szemügyre vettem őket sorra, mintha a saját katonaságom fölött tartanék seregszemlét, de 
az emberség utolsó szikrája, ami megmaradt bennük, a sötét ablakokon át tekintgetett kifelé, 
vagy pedig a kitaposott cipők orrát bámulta.”

134
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folyamatainak zavartalan könnyedség!! összeütköztetésével, 

felcserélésével vagy éppen egymásra halmozásával Brasnyó István 

kivétel nélkül eljátszik mindegyik regényében. A metamorfózisok 

fokozatai nála egyszer a bábalakzatnál tökéletesebb anatómiai 

szerkezettel rendelkező teremtmények megszületésének kedveznek, 

másszor meg pont a csetlő-botló kreatúrák morfológiája tetszik 

sokkal tökéletesebbnek és nemesebbnek a belőlük kiformálódó 

lényekénél. E jellegzetes processzusoknak köszönhetően, a 

racionalitást megelőző értelemszinteken és a tudatelőttes létnormák 

élménysíkjain keresztül az életvalóság rejtett, félelmetes régiói 

tárulkoznak elő a brasnyói szövegvilágban. Ám a megnevezhetetlen

„üresfejűség”,

„vízfejűség”, „tintafejűség”, stb. kényszerképzeteinek kimerítő 

jelenetezése ellenére, az ijesztő szubhumán szférák körkörös 

bejárását és a természetes módon nem magyarázható igazságok 

élményszerű feltárását szolgáló okkultista elkötelezettség 

legtöbbször mégis valamiféle remény megcsillantására irányul.

A szerző regénytrilógiáit és más elbeszélő szövegeit 

összetartó Família ontológiai magyarázata értelmében: „(...) már 

napvilágnál is követni lehet a bolygók és csillagok, az eredettől 

terhes spirálködök és sötétfoltok útját és pilinkélését, amelyek 

duzzadozva sürgetik a napszakok, az évszakok, a korszakok, az 

eónok váltakozását, és mindenfajta észlelés mintha kormos üvegen, 

sötét vakszemüvegeken keresztül történne, de végtére mégsem 

kilátástalanul, hanem úgyszólván felemelően, lelkesítőén zajlik az 

égi mutatvány, kitervelten és fondorlatosán szinte, hogy minden

világerők „báblény egűség”,szorongatta

82



egyéb figyelmen kívül maradhasson Ennélfogva nem váratlan, 

hogy az egyedfejlődés különféle fázisaiban lappangásból és a 

foetalis megrekedtség ügyeiből, a fejben trónoló szépiával folytatott 

hadakozás pillanataiból, továbbá a hidrocefáliás gnómmal meg a 

„szakadatlanul fölülkerekedni vágyó basztarddal” való örökös 

szembesülésből kibontakozó terjedelmes autobiográfia, azaz a 

„gonosz foetus önéletrajza” a gyorsan sorjázó képek egymásra 

másolását, a közeli és a távoli térelemek kapcsolódását, az anyagok, 

tárgyak, események, sorsok valóság- és időindexekkel szignálását 

mindig egyforma leírás-módszerrel hajtja végre. Olyan perceptív 

gyakorlat, amely a látománnyal csordultig teli szem trükkös 

működésmechanizmusára hagyatkozván próbál szünet nélkül 

reflektálni az érzékelés-fenomenológia egyik döntő fontosságú 

tapasztalatára: „A világ nem az, amit gondolok, hanem az, amit 

látok, nyitott vagyok a világ felé, kétséget kizáróan kommunikálok 

vele, de nem birtoklom, mert a világ kimeríthetetlen. «Van egy 

világ», vagy inkább «van a világ» 

téziséről sohasem adhatok teljesen számot.”135

életemnek erről az állandó

135 Maurice MERLEAU-PONTY: Az észlelés fenomenológiája. In: A fenomenológia a 
társadalomtudományban, (ford.): HERNÁDI Miklós, SZALAI Pál, ZEMPLÉNYI Ferenc, 
Budapest: Gondolat, 1984, 242.
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IV. A szem erőpróbái és a tekintet üresedésrendje

Brasnyó István regényírása egyáltalán nem kedvez a 

szépirodalmi szövegekben való gondtalan és kényelmes tájékozódás 

közkeletű naiv olvasói elvárásainak. Többek között azért nem, mert 

elbeszélésszervezésének jellegzetes konstrukciós mintájául azt a 

tizenkilencedik századi eredetű, minőségi és mennyiségi 

szempontból egyaránt releváns szerzői igyekezetét választja, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerző a „regényt a semmivel sem korlátozott 

szubjektivitás terévé változtassa, egy személy megnyilvánulási 

formájává, amely fonna a vallomás- és emlékirathagyományra 

emlékeztet, de abban különbözik tőle, hogy elutasítja a moralista és 

kultúrtörténeti mintákat, kizárólag az élet teljesen individualista 

fölfogásának valóban szélsőséges magánjellegére támaszkodik”136.

Viktor ZMEGAC: Történeti regénypoétika. A huszadik századi regény alapvető 
kettőssége, (ford.): RAJSLI Emese, In: THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei 1. 
Pécs: Jelenkor - JPTE, 1996, 105. Fontos itt megjegyezni, hogy a horvát nyelvű eredetiben 
nem szűkítő értelemben, „egy személy megnyilvánulási formájáról”, hanem általános 
érvénnyel, „a személyiség megnyilvánulási formájáról” beszél a szerző, s ezt a vallomásos 
irodalomra és a memoár hagyományára emlékeztető formát nem egészen biztos, hogy úgy 
jellemzi, mint amely „elutasítja a moralista és kultúrtörténeti mintákat”, hanem inkább úgy, 
mint amely „lemond a morális és kultúrtörténeti példázatosságról”, nem is beszélve a 
„szélsőséges magánjelleg” szókapcsolatról, amely teljesen indokolatlanul szűkíti és 
korlátozza az „excesszív magánjelleg” kifejezés jelentésmezejét. A zágrábi tudós lúres 
könyvének Temeljna dihotomija romana и dvadesetom stoljecu című részében található 
mondat egyébiránt a következőképpen hangzik: „[Toj navici Proust suprotstavlja 
kvantitativno i kvalitativno velicanstven napor] da roman pretvori u prostor nicim nesputane 
subjcktivnosti, u oblik ocitovanja licnosti koji podsjeca na konfesijsku i memoarsku tradiciju. 
ali se od nje razlikuje po tome sto se odrice moralisticke ili kulturnopovijesne 
egzemplarnosti, pouzdajuci se iskljucivo na zaista ekscesivnu privatnost posve

136
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A mintakövetés e Marcel Proustot idéző szövegszövési elgondolása 

olyan regény szerkezetekben jelenik meg nála, amelyekre feltétlenül 

illik a „metán arratív” vagy „önreferenciális” elnevezés, hiszen ezek 

a struktúrák nyíltan beismerik saját mesterkéltségüket, s az 

elbeszélést, pontosabban szólva magát az írás irodalmi tettét teszik 

a szöveg tárgyává137.

Ahogyan Marcel Proust alkotói titka az állítólagos 

jelentéktelen dolgoknak az érzékelés és a szellem extázisává történő 

átalakításában rejtezik138, úgy húzódik meg Brasnyó István 

egymásban keringő alkotásainak szöveghátterében az érzékelés 

összefüggő (magán)története. Terjedelmes és kiemelkedő részét 

képezve annak a mindegyik művében külön-külön is tematizálódó 

személyes történelemnek, amely a percepciós tevékenység és a 

tapasztalaton nyugvó ítéletaktusok koordinációjának, valamint a 

víziók, a hallucinációk, az auditív, az optikai vagy az ezektől eltérő 

érzékelési minőségek egymásra rakodásából keletkező 

kölcsönhatások (újra)értehnezéseinek hiányában, eleve 

értelmetlenné és feleslegessé tenné az élet megszövegezésének és a 

világ leírásának sorozatos szerzői kísérleteit.

Valójában egy meglehetősen régi poétikai eljárás 

felelevenítése történik meg a szerző műveiben. A „költői fizikának” 

az az érzékek működését „heroikus leírásokkal” kifejező 

eljárásmódja éled újra nála, amelyet Giambattista Vico az igazi

individualistickog shvacanja zivota.” Lásd: Viktor ZMEGAC: Poétika povijesna rontana. 
Zagreb: Graficki zavod Hrvatske, 1987, 281.
137 Uo. 154.

Uo. 108.138
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Homérosz felfedezésének tulajdonít Az új tudomány (Principi di 

scienza nuova, 1744) című művében. A pogány világ első 

embereinek jellegzetes gondolkodásformája ez, akik: „Azt mondták 

«audire (hallani)», s ez majdnem úgy hangzik, mint «haurire 

(befogadni)», mert a szem mintegy magába nyeli a más testek által 

mozgásba hozott levegőt. Azt mondták «cemere oculis (szemmel 

megkülönböztetni)» - pontosan látni (talán innen származik az olasz 

«scemere»), mert a szem olyan, mint a szita, a pupilla pedig két 

lyuk. Ahogyan a szitából kihullnak a porsugarak s a földre hullanak, 

úgy jönnek ki a szemből a pupillán keresztül a fénysugarak s érintik 

a dolgokat, úgyhogy pontosan látjuk őket. (...) S azt mondták: 

«usurpare oculis», ez általában látást jelent, mintha a látással 

birtokba vennénk a látott dolgokat. A «tangere (érinteni)» szóval 

egyszersmind lopást fejeztek ki, mert a dolgok érintésével egyúttal 

elveszünk belőlük valamit, amit most nehezen értenek meg a 

fizikusok. Az «olfacere» szóval kifejezték a szaglást, mintha a 

szaglás funkciójával maguk hozták volna létre a szagokat; ezt 

később komoly megfigyelések alapján igazolták a 

természettudósok, kimutatva, hogy az érzékek hozzák létre az 

úgynevezett «érzéki» minőségeket. S végül a «sapere» szóval 

kifejezték az Ízlelést; másrészt a dolgokról mondták a «sapere» 

szóval, hogy ízük van, s a dolgokban a dolgok sajátos ízét 

vizsgálták. Ebből lett azután a szép metafora: «sapientia 

(bölcsesség)» annak jelölésére, hogy az ember a dolgokat
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természetük szerint használja fel, nem pedig a róluk alkotott 

vélemény szerint.

A kiemelt részlet jól szemlélteti azt a közismert tényt, hogy 

antik felfogás szerint a szem a legfontosabb érzékszerv, és a látás 

tekintendő a leglényegesebb érzékelési formának. Különösen így 

volt ez a görögöknél, hiszen náluk a világérzés a látáson keresztül 

alapvetően tárgyi igazságra irányult, nyelvük infinitivusai mindig 

tárgyasak, s az síSco, vagyis a látás igéje a tudás, a tisztában levés 

igéje is egyben, tranzitivitása pedig azt sugallja, hogy a tárgyiasítás 

eleve nyelvi kényszer. Ráadásul, ez a kényszer nyelvi hatalmat 

jelentett a görögben.

A tudomásulvételt, az appercepciót magába foglaló látás 

görögös világérzékelési sablonját használó brasnyói regényképletek 

egytől-egyig a láthatóságot, vagy ami ebből szükségképpen 

következik, a láthatatlanságot teszik meg az értelmesség 

alapfeltételévé, s a személyek, a dolgok, a tárgyak identitásának 

kérdéskörét kizárólag a látó gondolkodás fényében ismerik el 

érvényesnek. Ugyanakkor, ez a gondolkodás előszeretettel 

támaszkodik a lenni és észleltnek lenni azonossági elvének 

működési területén kívül eső eredményekre, vagy csak egészen

”139

egyszerűen, ennek a tradicionális elvnek az inverzióját, negatív 

ontológiai dimenzióját képviseli. Sokszor tehát olyasféle 

feltételekkel bíbelődik inkább, amelyekre nem illik tökéletesen

140

139 Giambattista VICO: Az új tudomány, (ford.): DIENES Gedeon és SZEMERE Samu, 
Budapest: Akadémiai, 1979, 435.

Az esse = non percipi relációról bővebben: Slavoj ZIZEK: The Sublime Object of 
Ideology. London - New York: Verso, 1989, 68.
140
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George Berkeleynek az A Treatise concerning the Principles of 

Human Knowledge (1710) első részében kifejtett híres gondolatsora 

és ennek központi formulája: „That neither our thoughts, nor 

passions, nor ideas formed by the imagination, exist without the 

mind, is what everybody will allow.—And to me it is no less 

evident that the various SENSATIONS, or ideas imprinted on the 

sense, however blended or combined together (that is, whatever 

objects they compose), cannot exist otherwise than in a mind 

perceiving them—I think an intuitive knowledge may be obtained of 

this by anyone that shall attend to what is meant by the term exist 

when applied to sensible things. The table I write on I say exsists, 

that is, I see and feel it; and if I were out of my study I should say it 

existed—meaning thereby that if I was in my study I might perceive 

it, or that some other spirit actually does perceive it. There was an 

odour, that is, it was smelt; there was a sound, that is, it was heard; 

a colour or figure, and it was perceived by sight or touch. This is all 

that I can understand by these and the like expressions.—For as to 

what is said of the absolute existence of unthinking things without 

any relation to their being perceived, that is to me perfectly 

unintelligible. Their esse is percipi, nor is it possible they should 

have any existence out of the minds or thinking things which 

perceive them.”141 Vagyis azokkal a feltételekkel, amelyekről

141 A teljesebb tájékozódás megkönnyítése érdekében közlöm e szövegrészlet enyhén 
pontatlan magyar nyelvű fordítását a rendelkezésre álló honi kiadásból: „Azt, hogy sem 
gondolataink, sem indulataink, sem a képzeletünkben kialakított ideák nem léteznek az 
elmén kívül, bárki hajlandó elismerni. Az én szememben az sem kevésbé nyilvánvaló, hogy a 
különféle érzetek, vagyis az érzékekbe pecsételődő ideák, bárhogyan keveredjenek vagy 
kapcsolódjanak is egymással (azaz bármilyen objektumot alkossanak is), nem létezhetnek 
másként, mint az őket észlelő elmében. Erről, úgy gondolom, intuitív tudást szerezhet bárki,
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minduntalan beigazolódik, hogy erejük eltér percipi')Fktö\. Az 

érzékelési módok közül első helyen a látást kiemelő szemlélet ily 

módon azt kísérli meg folytön-folyvást hangsúlyossá tenni, hogy 

nem rendelkezhetünk kognitív otthonnal, nem élvezhetjük a 

meghatározottságot még saját elménk hatáskörén belül sem142.

Juhász Erzsébetnek a történelemről szóló álom regénye, a 

Família kapcsán tett értékes megállapításai sorában a következő 

olvasható e mű szerzőjének narrációs eljárásáról: „Mindig valaki 

más beszél belőle, az, akit beszéd-, gondolkodás- és élményanyaga 

szerint megformált, 

kibontakozó regénytrilógiáit képező darabok egytől-egyig azt 

igazolják, hogy továbbra is gyümölcsöző lehet az előbbi kijelentés 

fényében vizsgálni a szerző szövegeit. Viszont mindenképpen 

szerencsésnek tűnik ehhez, ha egy aprócska kiegészítéssel imigyen 

toldjuk meg a fenti mondat első részét: Mindig valaki más textuális 

egó beszél és lát belőle, az, akit beszéd-, gondolkodás- és 

élmény anyaga szerint megformált.

Brasnyó Istvánnak a Família nyomán”143

ha fontolóra veszi, mit is értünk a létezik kifejezésen, amikor érzékelhető dolgokra 
alkalmazzuk. Azt mondom, hogy az asztal, amelyen írok, létezik; azaz látom és tapintom, és 
ha kimennék a dolgozószobámból, azt kellene mondanom, hogy létezett, értve ezen, hogy ha 
dolgozószobámban lennék, észlelhetném, vagy hogy valamely más szellem éppen észleli. 
Volt valamilyen szag, tehát szagolták; volt egy hang, tehát hallották; volt egy szín vagy alak, 
tehát látás vagy tapintás útján észlelték. Ez minden, amit az ilyen és hasonló kifejezéseken 
érthetek. Teljességgel felfoghatatlannak találom ugyanis, ha a nem gondolkodó dolgok 
abszolút létezéséről beszélnek, tekintet nélkül arra, hogy ezeket a dolgokat észlelte-e valaki. 
Lenni (esse) és észleltnek lenni (percipi) számunkra ugyanaz; és nem lehetséges, hogy az 
őket észlelő elméken vagy gondolkodó dolgokon kívül bármiféle létezéssel bírjanak.” Lásd: 
George BERKELEY: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről, (ford.): FEHÉR Márta, 
In: Uő: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások. Budapest: Gondolat, 
1985, 176-177.

Vő. Timothy WILLIAMSON: A tudatlanság (ignorance) szükségessége. In: PETHŐ 
Bertalan (szerk.): Poszt-posztmodern. Budapest: Platon, 1997, 463.
143 JUHÁSZ Erzsébet: Egy „történelmi álom” regénye. In: Uő: Állomáskeresésben. Pécs: 
Jelenkor, 1993, 95.
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A „puszta ország” témájára írott, és egy kopott medalion 

formáját, önmagába visszatérő vonalait mutató144 Vissza című 

kisregényben a vidék semmilyen támpontot sem nyújt az „üres 

országba” vetődőknek, az egy helyben körözés időtlenségébe 

veszés pedig a szem elcsontosodásához, üregesedéséhez, 

vakulásához vezet, az érzékszervet a benyomások működésképtelen 

receptorának tűntetve fel. A napok egésszé fonnálódást tükröző 

rendjének a szokásostól eltérő alakulásmenete, valamint az ebben a 

lefolyásban feltáruló életvalóság topográfiai színezete a 

„szakadatlan közömbös észlelés és a nyilvánvalóan mitikus, de 

elkopott, lekozmált, nebuláris, revokált, hagyományosan hamis 

gondolatok szemcséiből, üszkeiből, meszesedéseiből” rajzolódik ki 

a Famíliában. Az egymás után pergő álomciklusokban a szervezet 

túlkapásai és a „röpdöső tudat” villámgyors irányváltásai uralják az 

egyre újabb és újabb illúziókba költöző testek észleled mezejét. A 

szöveg beszélő szubjektumának pillantása e testek (a magáét is 

beleértve persze) vonalaira vetül, s a szervezet zajongó 

emésztőrendszerének produktumait, vagy a heves gerjedelmekhez 

passzoló ivarszervi adottságokat vizslatja odaadóan, olyannyira, 

hogy az észleletek feldolgozásának e pásztázós inspirációjával a 

szemizmok hasznavehető mozgáskultúráját szinte észrevétlenül 

összeigazítja, sőt egyenrangúsítja is a test különböző záróizmainak 

vagy a szem elől elzárt rejtett területeinek áldásos 

izomtevékenységével. A regény (A kisasszony álmai) című

144 Lásd: BORI Imre: A vajdasági magyar létregény kérdései. In: A modern regény Kelet- 
Közé p-Európáb an. Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék - Gradus ad Parnassum, 1994, 
10-11.
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fejezetében a szemek állás változtatásának, továbbá a figyelem 

szemmozgással járó módosíthatóságának haszna és optikai 

fontossága ennek okán válhat teljesen egyenértékűvé az „öntudaton 

kívül vagy a tudatküszöb alatt végbemenő”, meg az „egészséges 

vegetatív idegrendszer önmagával folytatott, határozott játéka, 

incselkedése” folytán körvonalazódó testi és lelki történések 

észlelési valóságának jelentékenységével.

Az emésztésnek, az ellazított záróizmok segítségével 

könnyített ürülésnek, az izomfalak hullámzásának és gyűrűzésének, 

a szekréciónak, a vaginális percepciónak a látáson keresztül 

kidomborított eseményvilága a testi és lelki jelenségek 

elhatárolhatatlanságát nyomatékosba a műben. Újfent egy 

tizenkilencedik századi tétel elevenedik így fel a regényben, jelesül 

az, amely a lelki és testi terület között semminemű szakadékot nem 

ismer el, tehát a testi és lelki jelenségek teljes párhuzamosságának 

elve, amelyet Emst Mach dolgozott ki Az érzetek elemzése (Die 

Analyse der Empfindungen, 1886) című művében. A Família 

episztemológiai megfontolásai szinte teljes mértékben az Ernst 

Mach híres könyvének Metafizikaellenes megjegyzések 

(Antimetaphysische Vorbemerkungen) című részében kifejtettek 

szellemében fogantak, hiszen Brasnyó István regényében sohasem 

az «En» az elsődleges jelenség, hanem mindig az érzetek, s maga a 

test tulajdonképpen csak érzetkomplexumok gondolatbeli 

szimbóluma, vagyis az «Én» nem valami rendíthetetlen, élesen 

elhatárolható egység nála, hanem mindössze az ideiglenes 

tájékozódás praktikus egysége, a végső elemek, a színek, hangok,
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terek, idők között fennálló összefüggések felderítésének145 

médiuma. Ebben a vonatkozásban pedig semmiben sem térnek el 

egymástól a szerző Família utáni regényei, sőt az iménti állítás 

vélhetően Brasnyó István további prózai munkái esetében is 

érvényes maradhat sokáig, mivel sem a Hósáv, sem a két trilógia 

egyetlen darabja nem próbált változtatni azon az Emst Mach 

gondolatmenetét pontosan utánzó meggyőződésen, hogy az érzetek 

számítanak a tudatelemek egyetlen elemi fajtájának, s az «En» 

lényegét az elemek (érzetek) sajátszerű összefüggése adja meg, 

azaz ugyanazok az elemek valójában sok, de sohasem állandó, 

hanem szüntelenül keletkező, elmúló és folyton változó 

csomópontban, több Én-ben függenek össze146.

A mindig mást beszéltető és mindig másvalaki 

látásfolyamatát példázó brasnyói szövegvilág szakadatlan 

cirkulációjában sorozatosan felbukkanó hal a szerző mitizáló, 

kozmizáló eljárásainak talán legfontosabb klasszifíkátora. Akár 

zoomorf, akár antropomorf figuraként jelenik meg, a szeme 

állandóan mitopoétikus hangsúlyt kap a különböző szövegekben.

A Hósáv beszélő nevű hősének származásáról A hal szeme 

című fejezet tájékoztat: „(Szikofanta vacsoraidőben még a hal 

szemében szivárványlott, nem volt több egy baljós, meredten 

fixírozó és alacsonyabbrendű pillantásnál, fejlődésében meg sem 

közelítette még emlős volta szintjét, sőt még csak tudatában sem 

volt ennek), (...) oly élénken emlékezik fejlődése bizonyos kétes

145 Vö. Ernst MACH: Hz érzetek elemzése, (ford.): ERDŐS Lajos, Budapest: Franklin - 
Társulat, é. n. (1927), 16-20.

Vö. uo. 128. és 248-249.140

92



fázisaira, sejtjeinek táplálkozási és ürülési módjára, táplálékai 

természetére, mielőtt véletlenek összejátszásaképpen elfoglalta 

volna biztos helyét a hal szemében, amely az imént még üveges 

fényektől derengett, csak egy-egy rezes árnyék mutatta a mélyében 

kétségkívül megindult bomlást, amit a fagy egyelőre erősen 

hátráltatott, de épp ez tette lehetővé Szikofanta számára, hogy 

emberi mércék szerint elfogadható alakot öltsön, és kilépjen 

kényszerítő körülményei közül, túlkerüljön addigi, végeredményben 

fiktív lénye határain, s az önmaga kiagyalta fonnában vegye útját az 

olyan lehető helyek felé, amelyek — ha nem is biztosítanak számára 

szakadatlan istápolást vagy óvó, okítgató gondoskodást — 

valamiképpen lehetővé teszik megélhetését

E kisregény saját nevének elkötelezett álmitológiai 

kreatúrája demiurgoszfunkciókkal rendelkezik, s ellentmondásos 

lénye hol a bölcsességnek, a gyógyítóképességnek, a 

termékenységnek, a nemzőerőnek, az örökifjúságnak, a 

halhatatlanságnak, a győzelem reményének, hol pedig a halálnak, a 

sötétségnek, a kaotikusságnak, a szükségnek, a szűkmarkúságnak a 

közönynek, az ostobaságnak és a szexuális közömbösségnek 

ekvivalense. Mindezeknek megfelelően működik a haltól örökölt 

szeme is, hiszen állandóan nyitva van, jelezve gazdája éberségét, 

szüntelen ébrenlétét. A látás nyersanyagát Szikofanta mindig 

egyformán dolgozza fel: „(...) kizárólag ömnagára kíváncsi, 

közömbös matériaként szűrve át érzékein a világot, semmire sem 

becsülve eközben a bennük ideig-óráig fennakadó tárgyakat, 

dolgokat vagy embereket, és ha már hozzásodródtak nem lehet

93



velük egyéb célja, minthogy — miután szemügyre vette őket — 

benyomásait sem rendszerezve minél előbb megszabaduljon tőlük: 

tulajdonképpen valami gépezet vagy szerkezet, amely képes 

fájdalmat, csalódást vagy megaláztatást ültetni el vagy plántálni be a 

szemek közé, félreértéseket halmozni fel, ellentéteket pecsételni a 

homlokokra

Az elsősorban önmagát mustráló, de akaratlanul is a szeme 

legeltetésére szolgáló szcéna megfigyelését végző Szikofanta 

tehetetlenül szemlélődik, amit megpillant, az sohasem az, amit látni 

óhajt, a szem fölött a pillantás diadalmaskodik147, 

szivárványhártyájának hieroglifjei többnyire megfej tetlenek 

maradnak, és örökre beszorulnak a retinája mögé. A vizsgálódás 

tárgyaktól, dolgoktól, emberektől óvó biztonságos távolsága az 

erőtlen szemtanú pozícióját kínálja Szikofantának, a tétlen 

szemlélődőét, az impotens nézés szubjektumáét, aki csak passzívan 

obszerválja az eseményeket, elmismásolandó a bűnrészességét meg 

a város lakói iránt érzett szolidaritását148. A sykophantaként 

viselkedés görögös tradíciójának hiánytalan beteljesedése történik 

meg ezzel, s Szikofanta többé már nem menekülhet ebből a 

végzetesen sokirányú szorításból. Tudatának kihúnyása, 

ellentmondásos lényének pusztulása viszont még evilági halálának 

bekövetkezésekor is az ő újdonatúj kiterjedésekbe költöző 

szellemalakjának ichthyocentrikus lényegét és multidimenzionális

147 Vö. Jacques LACAN: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, (szerk.): 
Jacques-Alain MILLER, (ford.): Alain SHERIDAN, New York: Norton, 1981, 103.

Vő. Slavoj ZIZEK: Superego by Default. In: UŐ: Metastases of Enjoyment. Six Essays on 
Woman and Casuality. London - New York: Verso Press, 1994, 73-74.
148
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voltát reprezentálja: „(...) újonnan kiképzett formájában vág neki 

viszontagságainak, akár valami ffegoli, vagy az Apolló világ által 

megnyúzott kései Marszüász, s e coup de théátre-ral kezdetét veszi 

tulajdon feledése, mintha csak egy csillagképbe vágyna, valahol a 

Halak jegyében, de, persze, az éjszaka most borús, nincsenek 

csillagok, akár ha lágyulni kezdene a tél lelke vagy épp új hóra 

lenne kilátás; azután lassan, nyújtott léptekkel futni kezd vagy 

ugrándozni, keresztül-kasul az utcán, ahogy a feje viszi, nekiütődik 

a falaknak, egy ácsorgó villamos oldalának koccan, s amerre csak 

megfordul, oktalanságában és tehetetlenségében mindent bevérez, 

hatalmas pecsétjeit nyomja rá zavaros és kibogozhatatlan 

pályájának a tér és a tárgyak sima felületeire, de ő maga mindvégig 

láthatatlan, olyan, akár egy elszabadult elem, a földkéreg 

megbicsaklott egyensúlya, a végzet nehézkesen gurigázó 

ólomgömbje, sikertelen megállapodási kísérlete, konfúzus 

törekedése egyenes és kiszámítható, sőt felbecsülhető, ekliptikára
(•••)”

A Máj от év három fútamodásának három narrátora közül 

semelyik sem rendelkezik a Szikofantáéhoz hasonló láthatatlanság 

adottságával. Mindannyian a saját vizuális benyomásaik 

feldolgozásával küszködnek, alkalmatlanok lévén arra, hogy 

jelentőséget tulajdonítsanak nekik. Mintha ezek nem is az övéik 

lennének, hanem csak úgy magukban volnának. A Repríz című rész 

első személyű beszélője az impressziók feldolgozásához egy 

dühteli, interjekciós, harsogós gesztusrendszert választ magának: 

„(...) a legtávolabb a hallgatás áll tőlem, de ugyanúgy a beszéd
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kedvelése is, a magyarázás, a meggyőzés meg az elhitetés, emóciók 

kivetítése, közlése és közvetítése, tulajdonképpen a harag volna az 

elemem vagy a rnérsékelhetetlen indulatosság, tehát a puszta 

szónikus megnyilvánulások a maguk egyértelmű ösztönösségében, 

(...) ez lesz a kedvemre való, a kiáltozás, de harsogva, ám mégis 

megkülönböztethetően a természetes zajoktól - dörgés, csattanás, 

fülsiketítő robaj, dübörgés, süvöltés, morajlás, recsegés -, az én 

sajátságos és jellegzetes bömbölésem (...)”. A tehetetlenségi érzés 

elviselésének ugyancsak instinktiv megoldásával, a fantázia 

túlhevítésével kísérletezik makacsul a második rész vajdasági kis 

szatírja is, noha lassacskán kezdi gyanítani, hogy a szubjektum 

sohasem foglalhatja el és élvezheti a semlegesség helyzetét, amely 

megengedné neki, hogy teljesen kirekeszthesse magát a 

hallucinációs, kényszerképzetes valóság149 drasztikus fennhatósága 

alól: „Ezekről az időkről elsősorban zavaros éjszakáim miatt nem 

festhetek pontos és minden szempontból hiteles képet, amivel én 

most, a jelen pillanatban is meg lehetnék elégedve, ebben akadályoz 

az örökös fáradságtól kimerült akkori emlékezetem meg már 

említett tudatlanságom, hogy képtelen vagyok a számok és az 

adatok világában pontosan eligazodni, mivel egynél tovább akkor 

még nem tudtam számolni, s magamat azokban az időkben végleg 

egyévesnek fogom tekinteni, s a háború is egy időegységen át 

tartott, kivételt csak az képez, hogy vonásokkal ki tudom fejezni, 

hány férfit lőttek fejbe nyilvánosan a szomszédos faluban arany

Vö. Slavoj ZIZEK: Tarrying with the Negative. Kant, Hegel, and the Critique of 
Ideology. Durham: Duke University Press, 1993, 89.
149
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fosztogatásáért, ezt le tudom rajzolni, ahogy ott feküdtek: 

ez rettenetesen is tetszett nekem, mert azt gondoltam, hogy 

mindannyian sorra fogunk kerülni, s akkor nagyon sok vonalat

és még ennél is

többet, s mindegyikük elé még egy ilyet is: illetve itt már 

cserbenhagy a tudományom, ez is nagy és szinte erőimet felülmúló, 

megerőltető munka volt számomra.” A regény Hűlt helyek című 

befejező részében megszólaló narrátor pedig egy klasszikus történet 

tanulságának önmagára olvasásával kompenzálja a vakságából 

adódó veszteségérzetét: „Végül mégis kiértem a havas és nyugodt 

érdekes, világos volt, de napfényt nem tudnám 

megmondani, mióta nem láttam és felvetett fejjel körülnéztem: 

mintha minden eltűnt volna, csupán egy vénséges vén, meddő 

eperfa maradt a múltamból, de most pucér volt egészen, nem rágtak 

rajta hernyók, meg alatta egy kidöntött, vastag diófarönk, ebbe 

pedig beleütve a rozsdától már megfeketedett üllő, s én hallottam a 

kalapálást, ki kalapálhat ilyenkor, és épp kaszát, rövid, ügyes 

pattintások a kaszaélre, mily fülsértő és nyugtalanító a csendben - 

ez a kasza nem erről a világról való volt, ez volt a nézetem, hiszen 

nem láttam semmit, az égvilágon semmit, az egészet csak hallottam, 

és a halálra kellett volna gondolnom, ilyesmi pedig eszembe sem 

jutott; a havon keresztül egy megtermett, tarka kutya futott felém, 

egyből felismertem, füttyentettem neki, de nem torpant meg, a füle 

botját sem mozdította, hanem nekidühödve száguldott, úgy kellett 

félreugranom előle, s hiába szólongattam, vicsorítva újra és újra 

támadott - kölyökkorában az én kutyám volt, s most szembe kellett

, és

lehetne húzni

fehérségbe
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néznem azzal, hogy mit jelent, ha a kutya elfeledi a gazdáját, 

Odüsszeusz.”

A képeket szóró valóság folyton becsapja a Macula 

monologizáló hősét, akinek a háta mögött lesben állnak az 

élmények, lavinaként zúdulva, hirtelen és váratlanul csapnak le rá, a 

hamisítatlan eredetiség hitének illuzórikusságát szuggerálva 

minduntalan: „Az a kellemetlen érzés gyötör, hogy mindezt már 

valaki átélte egyszer előttem vagy helyettem, és én a magam 

másodlagos módján csupán utánozni próbálom a manírjait, és e 

hátteremről lassanként leszakadozva függetlenségre kényszerülök 

magammal szemben is, mintha egymagámban lennék a világon, és 

én ezt nézem.” A mindig mások gégéjében meg/vagy látóterében 

élés és morzsolódás cirkuláris folyamata jelképezi egyben azt is, 

hogy a dolgoknak nem létezik a priori rendje, s mindaz, amit a hős 

lát, mindaz, amit egyáltalán leír, másképpen is lehetne150.

A regény szépiafejű hőse, akinek „árapály működik” a 

fejében, „oldott hipennangán esőz” a kobakjában, s akinek 

„tektonikus mozgások” mennek végbe az agykérgében, 

méltatlankodva veszi tudomásul, hogy kihagyták a földtörténet 

legújabb kori szakaszának összes rendszertanából: „Ez olyasvalami 

lehet, mintha az égabrosz végtelenje nem ki- vagy elfelé terjed, 

hanem hirtelen befelé fordul, valami szoláris viharzsákot alkot, és 

belegyömöszöl bennünket, átírja kiterjedésünket, és keresztülhatol, 

túlterjed rajtunk a határa: ez annyira érdekfeszítő lehet

Vö. Ludwig WITTGENSTEIN: Logikai ~filozófiai értekezés, (ford.): MÁRKUS György, 
Budapest: Akadémiai, 1989, 71.
150
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tudományosan szemlélve, hogy a Zsák utcában szinte máris 

sajnálom, miszerint erre a lehetőségre még nem irányult rá a 

figyelem, engem kifelejtettek a tudományos rendszerekből!

Meg egyáltalán mindenhonnan! Például a rémálmok 

antológiájából. A basztardok leírásából. A légjáratok 

nyilvántartásából. Azért mégis bátorkodnám feltenni a kérdést: 

WHO IS WHO a Zsák utcában? A kurva anyját a Mindenségnek!

Hinc ira!

Káliumpermanganát és hiperkultúra! Akár a Kígyó és 

Skorpió párharca a menny boltozatán!”

A kainozoikum, az „új - állati - kor” e teremtménye nem 

bírja elviselni a szemére nehezedő világ vizuális terhelését, ezért az 

adott pillanatban más és más síkot érzékelés bandzsiságával, 

továbbá az „arról nézek és emerről látok” vaksiságával védi magát 

a szeme közepébe célzó világ fényerejétől. Azonban nem a Georges 

Bataille-i értelemben vett kiherélt látásról, a tisztességesek kasztrált 

szeme világáról, sem a hősies szembenézők „nagyméretű vakságot 

követelő” érzékelésmódjának meddőségéről van szó az ő esetében, 

hanem a világ vizuális tudásának olyan formájáról, amely a vakon 

önmagunkba tekintés valódi látásélményét garantálja. Egyszóval 

egy görögös ihletésű, a Teiresziasz világtapasztalatára, kivételes 

bölcsességére emlékeztető tudásról, amelyben éppen a vakságától 

elválaszthatatlan látása rendkívüli nézőpontjának köszönhetően 

keletkeznek, gyarapodnak és tökéletesednek az ismeretek.

Csakhogy szerencsétlenségére egy maculosus állapotú világ 

képe bontakozik ki előtte, és amikor a tükörbe pillant, egyedül a
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kiiktatódott képmása helyén éktelenkedő petty derengését

szemrevételezheti: „(...) akár az üveglapra lehelt homályosság,

akár a naplóíró, avakul ás: talán egyszer tükörbe nézhettem 

defterdár vagy a pléhboy - és csupán ez a folt maradt a képmásom 

helyén, megvedlett tőlem a tükör hátlapja A macula a világ 

szennyfoltja151 is egyben, s a regénybeli tükörjáték a foltbirodalom

lelkekkel való üzérkedését metaforizálja. A tükör a szem 

vallatásának varázseszköze, a „tükörré kiképzett mindenkori 

tükörképek” karneváljának csodaszerszáma, e világ ontológiai 

státusát döntően meghatározó bűverő fétistárgya.

A képvarázs itt a befolyásolandó és átváltoztatandó tárgyak 

vagy testek torzítottnak tűnő ábrázolásával megy végbe. Az 

invultuatio csalétekemberkéje így nem reménykedhet másban, csak 

abban, hogy átalakulása azért a világ vizuális vonásaival 

összhangban, a perspektíva szabályai szerint következett be, s ha 

megfelelő szögben mutatja, nézeti magát, akkor talán kiszabadulhat 

az analógiavarázslat foganatosította „anikonikus” pozíciójából: 

„Ám engem mintha valami anamorfózis nyomna el a síkban, 

egyáltalán ügyet sem vetnek rám, bizonyára több oldalról kellene 

magamat megmutatnom, vagy helyet változtatnom, hogy megfelelő 

legyen a látószögük, esetleg az is hiábavaló lenne, mivel tudomást 

sem vesznek rólam (...)”. Mivel előre nem lehet tudni, mit jelent a 

látás állapota, s érdemes megengedni, hogy a használat tanítson meg

151 Lásd: BORI Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék: Forum, 1998, 
211.
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a jelentésre152, ezért a regény monologizáló csaliembere a szeme 

eredményes működtetését, és az egymással váltakozó aspektusok 

minden esetben másmilyen leírását153 a szemlélődése irányának 

decentralizálásával, valamint a látása (újra)élesítésével gondolja 

biztosíthatónak: „Orromon megigazítom a binokulárt, s igyekszem 

olyan szögből szemügyre venni azt, ami lejátszódott, hogy 

hajszálnyira takarja a másik képet, amit készítettem róla magamnak, 

teljes összhang lépjen föl vázlat és megvalósulás között. Vagyis a 

homok, ami fölgyülemlett, eltakarja, befújja vagy beszitálja a jeget, 

ami képződött bennem; erre talán van mód, ennek a kimenetelét 

tudni, azaz hogy mennyi itt az előrehaladás.” Az aspektuslátáshoz 

nélkülözhetetlen képzelőerő 

radikalizálásával nyílik lehetősége: „Fokozatosan ismerem föl 

önmagámban a kerengés meg a ferdeség lényegét, a zegzugot, vagy 

nem is tudom, minek nevezzem: a két mérföldkő közötti egyenest, a 

tengelyt kellene ehhez meggörbíteni, eltérésre bírni, körpályára 

kényszeríteni, körhintává alakítani, valóságos ördögmalommá! Ott 

lelhetem meg én csak a helyemet, az ördögmalmon, Luca napján, 

körbe, és megint csak körbe-körbe lovagolva a fagyos szélben és a 

fakó égbolt alatt, valami szánalmasan csillagtalan boltozató 

éjszakában, váltott, hideg nyergű falovakon...” Az észlelés fentebbi 

módozata és a népi hiedelemvilágot, Synagoga diabolica hangulatot 

evokáló introspekció okkultista vonalvezetése a látható és a

felszabadítására az önmegfígyelés154

152 Lásd: Ludwig WITTGENSTEIN: Filozófiai vizsgálódások, (ford.): NEUMER Katalin, 
Budapest: Atlantisz, 1992, 306.
153 Uo. 299.
154 Uo. 307.
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láthatatlan egymás közötti kapcsolatának fixálását a Marcel Proust-i 

elkötelezettséghez hasonlóan kezdeményezik, egy olyan idea 

leírására törekedvén ezzel, amely megkettőződése és mélysége, nem 

pedig ellentéte az érzékelhetőnek155.

A szem erőltetésének és kínlódásának historiográfiájaként 

olvasható regény minduntalan rájátszik a címéül választott kifejezés 

ophthalmologikus összefüggéseire. A Macula cím egyszerre utal a 

szem látóidegfőn található vakfoltjára, arra a területre, ahol nincs 

látás, és az ehhez nagyon közel eső sárgafoltra (macula lutea), a 

legélesebb érzékelés zónájára, ahol tökéletesen látható a fovea 

centralisra kerülő képegész. Az érzékelhetőnek azok a 

referenciasíkjai, amelyekről a Macula beszélő szubjektuma annyit 

morfondírozik, közvetlenül a szemben elhelyezkedő vakfolt 

közreműködése folytán nyílnak fel. Pontosabban, az érzékelhető 

megkettőződésének és mélységének ideáját neki a macula 

duplikálásával sikerül megközelítenie, hiszen látószöge konzekvens 

megváltoztatásával, a mindig máshová pillantással és a centrális 

fixáció szokásától való tartózkodással megszakítja a normális 

látását, hogy egy hamis vakfolt előállításával és használatával csak 

még szélesebbé tegye észlelése visszatükröződésekkel, 

repedésekkel, lyukakkal teli mezejét és környezetét.

A tizenhat éves korától csaknem teljesen vak, és 1939-ig 

(nevezetesen Dr. W. H. Bates látásjavító módszerével való 

megismerkedéséig) erősen korlátozott látásképességgel küszködő 

Aldous Huxley The Art of Seeing című 1943-as könyvének

155 Vö. Maurice MERLEAU-PONTY: Le visible et /’ invisible. Paris: Gallimard, 1964, 195.

102



kilencedik fejezetében részletes magyarázattal szolgál a hamis 

macula természetéről: „When the habit of central fixation has been 

lost for some time, the macula and fovea seem to lose some of their 

natural sensibility through disuse. At the same time the habit of 

trying to sense objects equally clearly with all parts of the retina 

leads to an over-stimulation of some or all of the eccentric areas, 

which do their best to increase sensibility in order to respond to this 

stimulation. Sometimes this process goes so far that a person will, 

so to speak, manufacture for himself a false macula somewhere on 

the outer edges of his retina. When this happens, he gets his clearest 

vision, not when looking straight in front of him, but only when the 

object is regarded at an angle. This sideways vision can never be 

anything like so clear as normal vision in the central, macular area. 

But owing to the macula ’ s loss of sensibility through disuse, and to 

the strenght of long- established bad habits, it is the best vision that 

such an eye and mind can have.”156

Brasnyó István regényében az oldalirányú, egy bizonyos 

szögből kiinduló megfigyelés és szemlélődés hosszasan 

megalapozott, rendellenes szokása nem a szem orvosolhatatlan

156 Aldous HUXLEY: The Art of Seeing. London: Chatto & Windus. 1943, 58-59. „Mikor 
egy ideje már elvesztettük centrális fixáció szokását, a használat hiánya miatt a macula és a 
fovea veszít természetes érzékenységéből. Ugyanakkor állandó próbálkozásunk, hogy a retina 
mindegyik részével egyforma tisztán érzékeljük a tárgyakat, néhány vagy az összes nem 
közös középpontú terület túlstimulálásához vezet, amely területek mindent elkövetnek az 
érzékenység növelésére, hogy rendesen válaszoljanak erre a stimulációra. Néha ez a folyamat 
odáig vezet, hogy az ember úgyszólván létrehoz egy hamis maculát valahol a retina külső 
szélén. Amikor ez megtörténik, akkor lát a legtisztábban, nem amikor egyenesen maga elé 
néz, hanem csak amikor egy bizonyos szögből tekint a tárgyra. Ez az oldalnézet soha nem 
lehet olyan éles, mint a normális látás a centrális, maculáris területen. De a macula 
használatának hiánya miatti érzékenységvesztésnek és a hosszan megalapozott rossz szokás 
erősségének köszönhetően ez a legjobb látás, ami egy ilyen szemnek és szellemnek lehet.”
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funkciózavarából fogan, nem a fény artikulációjának születéstől 

fogva akadályozott feldolgozhatóságából következik, hanem a 

megfelelően működő érzékszerv szándékos túlstimulálásából ered, 

az élet minden tájképét összehozó tapasztalati fragmentumok, 

időrészecskék, eseményszilánkok, átmeneti érzések, kóbor vágyak 

minél teljesebb egybelátása érdekében. Ily módon a szöveg 

beszédalanya a kezei alatt érzett, a szemei előtt látott, és a testével 

érzékelt aktuális világban mindig többet talál meg újra, mint egy 

egyszerű tárgyat, egy létet nyer vissza, amelynek az ő víziója is a 

részét képezi, egy olyan láthatóságot tehát, amely korosabb, mint a 

tettei és a cselekedetei157.

„Mindig jön valami, görög a szemhatár mögött, a földön 

vagy a levegőben, és nekem semmit sem áll módomban kivédeni, 

oly pompásan rajtam ütnek az események, hogy már-már 

sajnálkozni kezdek csekély lehetőségeimen, hogy csupán egy 

fejeimnél láthatok neki földolgozni valamennyit, s ennek is jobbára

személy szerint én hamarosan feledném az

konstatálja az

Árvaházi Fiú a szerző misztériumregényében, ahol a lelenc világ 

látványának feldolgozási nehézségei az emlékezet retardációját 

idézik elő. A hős a máshová nézéssel, a legélesebb érzékelés 

centrális, maculáris területének elpalástolásával oltalmazza magát a 

rátörő képektől, s az emlékezethalványító „sugárzó csillogással” 

szembeni kiszolgáltatottságán a mesélő homlokközepi pótszeme 

mögé rejtőzve iparkodik úrrá lenni: „(...) egészen más rálátásom van

a tintahal a mozgatója 

egészet, tekintettel a hosszú időre, ami itt telik”

157 Vö. Maurice MERLEAU-PONTY: Le visible et Г invisible. Paris: Gallimard, 1964, 164.
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most lelenc korom eseményeire, ha közvetítőm harmadik, 

függetlenedett szemével nézem, illetve benne élek ebben a téren 

kívüli szemben, bár minden lehetősége nélkül a cselekvésnek, 

egyszóval kár is gondolnom rá, számomra elég annyi, hogy 

bizonyára mindig is ide vágytam, vagy hát ki lenne képes pontosan 

megmondani, hogy kezdettől tulajdonképpen mire vágyott, habár 

annyi bizonyos, hogy én abból semmit sem értem el, egyszerűen 

csak itt vagyok, ugyanúgy, ahogy bárhol másutt lehetnék, (...) 

konzerválódom ebben a tompa és megbénult szószban, ami színre, 

akár az agyvelő - mintha valakinek a fejébe lennék pecsételve.”

Önmagát látó szem azonban nem létezik, a látótérben pedig 

sohasem találni olyasmit, ami arra engedne következtetni, hogy 

valamilyen szemből látszana158, ilyenformán a lelencházi gyerekhős 

begubózása a szemalkata explorálásának legalkalmasabb pozitúrája 

lesz egyben: „Hiába voltam csupa tükör, önmagamat mégsem 

láthattam tulajdon csillogó fölületemben, ahogy ömnaga felé a 

víztükör is vak: a kopott lánc nyikorgásából többet megtudhattam 

volna, ha egyáltalán hajlandó vagyok tudomást venni erről a 

környezetemről. (...) Vagy most majd ily fényes tojásból költ ki az 

éjszaka az eredeti világra, amelyből nyomom veszett, ha egyáltalán 

számon tartotta valaki is az én haladási irányomat, a sohanapján

ebben nem volt annyivaló megérkezésemre várakozva 

bizonyosság sem, hogy ébren tarthatta volna a rám való emlékezést:

Vö. Ludwig WITTGENSTEIN: Logikai-filozófiai értekezés, (ford.): MÁRKUS György, 
Budapest: Akadémiai. 1989, 71.
158
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nyilvánvalóan a minden irányból rám szakadó feledés volt a 

legtágasabb hazám.”

A Szokott-e ősz lenni Paraguayban? beszélő 

szubjektumának öndiagnózisában az érzékelés zavara, a szem 

kifordítása, a vakság, az elsötétülés oly módon határozódik meg, 

mintha „egy közvetítetlen jelenlét ontológiájának egyenes 

következménye”159 volna: „Annyi idő után azonban mindez puszta 

fantázia, amelynek nincs megjelenítése, ha emlékezetemet a 

valósággal vetem össze, a kép semmiképpen sem tökéletes, csupán 

egyszeri, ahogy valamiből valamivé válik, valami lemorzsolódik 

belőle, teszem azt, bealkonyodik: a sötétséget, amely végül lesz, 

nem szeretném innen szemlélni, hiszen a kép becsukódik, mintha 

hátat fordítanék.” A nem természetes vakság makrancos válfaja ez, 

amely a látvány lingvális természetének megfejtésére tesz kísérletet, 

mivel az „sokkalta inkább nyelvi, határozottan kifejezésbeli kérdés, 

ami egy félrefordított tekintet pillanatnyi eredménye lehet”. A nyelv 

abszolút ambivalenciájából fakadó, szántszándékos vakság, 

máshová látás tehát, amelynek nem áll módjában a nyelv talányának 

megoldása160, csak a szenzoriális tapasztalatok összképzetének 

alkalmankénti deskripciója: „(...) s most a szabad ég alatt dideregni 

végig a reggelt, amíg a fény össze nem tákolja felettünk építményét, 

hogy utána végleg felébredhessünk, immár másutt, kisodródva

159 Paul de MAN: The Rhetoric of Blindness. In: Uő: Blindness and Isight. Essays in the 
Rhetoric of Contemporary Criticism. London: Routledge, 1996, 116. Itt szükséges 
megjegyezni, hogy a szerző tanulmányának magyarul is olvasható változatában (Helikon, 
1994/1-2. 120.) az „unmediated presence” kifejezést az itt használt formulától valamelyest 
eltérően, a „közvetlen jelenlét” szókapcsolattal adta vissza a fordító.

Vő. uő: Lyric and Modernity. In: i. m. 185.160
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ebből a képtelen helyzetből, kettősségből vagy félreérthetőségből, 

hiszen az eseménytelenséget semmihez sem viszonyíthatjuk, talán a 

szívverés vagy a lélegzet az, ami még felszínen tart bennünket s 

aminek révén még tartunk valami felé, egyszóval igencsak kiáll a 

mdunk, köröttünk idegen emberek mozgása, a legkülönösebb 

kísérlet, amely a mozdulatlanságot helyettesítheti, ez a sehová sem 

nézés, de mindent érzékelés

A szem üresedésformájává, az ép látószerv amaurosisig 

fásítójává hatalmasodó vakságot Az írmag már egyszerre értelmezi 

vizuális és nyelvi kényszerként. A regényben verbalizálódó és 

leíródó tapasztalatokat éltető meggyőződések saját maguk is 

verziók, egymással különféle kölcsönhatásban lévő érzékelési 

változatok, amelyek közül bármely elfogadott verzió hitté 

nemesedhet161. Ezt az akceptálhatóságot viszont a szöveg 

retrospekcióra fogékony beszélő alanyának csak a maga érzékelési 

módjai szokványos irányának megváltozását észrevételezve 

sikerülhet tudomásul vennie és mérlegelnie, mert a világ vizuális 

tréningje máskülönben kiheverhetetlen: „(...) feje teletömve a 

létezés szempontjából valószínűleg elhanyagolható, triviális 

értesülésekkel, s ezek mintha nem is az érzékein, hanem a száján 

keresztül jutottak volna, szinte megrágatlanul, az idegrendszerébe, s 

darabos, szürke idomtalanságuknak sehogyan sem tudna 

egyszeriben fölébe kerekedni, tehát ki van zárva a szervezetéből a 

mindenfajta szárnyalás lehetősége, földhözragadtan, elnehezedve,

161 Vö. ehhez Nelson GOODMAN: Of Mind and Other Matters. Cambridge, Massachusetts, 
and London, England: Harvard University Press, 1984, 128.
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csupán ez a csörtetés marad a hamis, irritáló holdvilágnál, s 

köpönyege teli ugyan ezüst sávokkal, ám alakja mindig a hátát 

mutatja, a sietős, kissé talán kapkodó mozdulatot, amelyet mégis 

észrevétlennek szánt. Akárcsak önmagát? Itt kellene tehát lennie 

mindannak, amit felhangolódott kábulatában újra akarna látni, hogy 

talán kikerekítse azt a fantáziát vagy beléje préselődött elgondolást, 

amelyből többé nem hajlandó engedni, nem hajlandó visszafordulni 

sem, mintha túl az elbizonytalanodáson és mindenfajta kételyen nem 

tudna magával mit kezdeni, nem volna többé érvényes a számára 

szabály vagy elgondolás, csupán a hiánya mindennek.” A test és a 

világ között itt már nincs fúzió, nincs tér vagy időbeli egybeesés, 

hanem egyfajta szakadás nyitja ketté a testet, s a nézett és néző, a 

tapintott és a tapintó test között pedig átfedés vagy túlkapás létezik, 

mutatván, hogy a dolgok éppúgy belénk léphetnek, mint amennyire 

mi beleléphetünk a dolgokba162.

Átvészelendő a kainozoikumi világrend látvány sokkját, 

utolsó lehetőség gyanánt, a Kész regény kontempláló narrátorának 

anamnetikus reflexiója a hallucinációk hasznosíthatóságára irányul, 

hátha sikerül a dolgokhoz, a tárgyakhoz hasonlóan a saját létezése 

részévé asszimilálnia, egzisztenciálisan elfogadnia 

„Akkoriban még nem kezdtem el hallucinálni, később meg, amikor 

már elkezdtem, illetve bizonyos időre a hatalmába kerített, akkor 

meg fogalmam sem volt róla, hogy én most hallucinálok, 

pontosabban olyasmi történik velem, ami nincs, mivel nagyon is

ezeket:163

162 Vö. Maurice MERLEAU-PONTY: Le visible et Г invisible. Paris: Gallimard, 1964, 165. 
Lásd: POLÁNYI Mihály: Személyes tudás I. (ford.): PAPP Mária, Budapest: Atlantisz, 

1994, 111.
163
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volt, s ennek is inkább az volna a lényege, hogy miként lehetne a 

valósághoz idomítani, mármint az állítólagos nem létezőt az állítólag 

létezőhöz, és közben nem tudni semmiről sem, mert ugyan mi lenne

az a fontos, amiről még tudni is kellene?” Az érzékcsalódások 

akusztikus és optikai természete azonban különös minimum visibilét 

eredményez nála: „(...) akként jártam a füstben, haladtam valamely 

irányba, akár a vak, aki hallja a közeledő eső hangját, és még 

időben fölnyitja előtte az esernyőjét, s ennek tudatában érzése 

szerint immár nagyobb biztonságban halad tovább, egy fordított 

úton, mintha a tulajdon lelkét szeretné megközelíteni, máris 

közeledőben van önmagához, akár egy olyan lehetetlen világban is, 

amely mindegyre távolodik valahonnan, vagy pusztán kereng valami 

körül, tágul a füst pereme felé, abba az irányba, amerre a

elmenekült, minthanyomomban

megfontoltságában éppen egy menekülő állat nyomait követné, 

olyképpen, akár a radar képernyőjén, pusztán a pillantásával 

jegyezve meg a nyomokat, s utána megint körbe- s körbejárva,

settenkedő kutya

valami mérhetetlen szédülés vagy örvény képében: ezt 

egyensúlyoztam én magamban, ezt az egészet, akár valami szépen 

kifejlődött, idegen megtestesülést, melyhez azon kívül, hogy 

cipeltem, semmi közöm sem volt, s így érthető is, hogy szabadulni 

vágytam tőle, s azt csak nagy távolság tette volna lehetővé, hogy 

kipörögje magát a fejemből, én legalábbis úgy éreztem, s haladtam 

ennek a pörgésnek a vonalán, inogva, mintha búgócsigát vagy 

sergettyűt, nekivadult lendkereket egyensúlyoznék a fejem búbján, 

és jaj, micsoda fejem volt nekem!” Végszükségében tehát egy

109



visszaút nélküli, lyukakkal teli „bányamély emlékezetet”, a látótér 

terjedelemcsökkenésével és életlenedésével, világa fokozatos 

elsötétülésével bajmolódó vakfoltos tudatot léptet működésbe 

védekezésül, abban a reményben, hogy egyszer s mindenkorra 

túlteheti magát az elmélet meg a gyakorlat enigmatikus problémáján 

és a világegyetem szemalkatának sajnálatos rendellenességén: 

„Mostantól csupán egy lényeges dolog maradna hátra kettőnk 

ügyében, nevezetesen annak a kérdése, hogy az elmélet a 

gyakorlaton kívül bizonyítható-e bármi mással is, illetve hogy a 

kettő között van-e egyáltalán összefüggés? Ugyanarról szólnak, 

talán még ugyanabban a térben is, de nem ugyanabban, még csak

a mindenség kancsalítva néz ránk, 

nem: néz át rajtunk valamerre máshová, amit mi a magunk 

szemszögéből nem is láthatunk, kívül esünk a törésének a prizmáján

nem is párhuzamos síkban

(•••)•”

brasnyóipercepció

megnyilvánulásaiból kikristályosodó közelítésmód fényében a világ 

egyáltalán nem minősíthető az érzetek puszta összegének. A szerző 

alkotásai a különböző, s egymással sokszor kapcsolatba sem 

hozható nyelvhasználati és szemhasználati én-ek szenzoriális 

tapasztalatainak az érzékek evidenciáját meghaladni vágyó 

tudásgyűjteményeiként funkcionálnak. Olyan narratívák, amelyek 

jobbára ex auditis et visis szerveződnek, de kissé el is térnek a 

krónikás elkötelezettségű vagy a revelációs beállítottságú 

szövegelőzményeiktől, mint amilyen például Dino Compagni 1310 

és 1312 között íródott Krónikája korának eseményeiről (Cronica)

A narrativizálásának
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vagy Emanuel Swedenborg 1758-ban kiadott Menny és pokol 

látottak és hallottak szerint {De coelo et ejus mirabilius et de 

inferno ex auditis et visis) című műve, s inkább chrestomatia 

jellegüket juttatják érvényre. Afféle vizuális vocabulariumok is 

lévén, a vakságot, a láthatóságot meg a láthatatlanságot érintő 

példasorozataikkal az érzékelést és az észlelést, az érzéseket és az 

értelmet mint a megismerés egymásra ható, egymást befolyásoló 

oldalait mutatják be, s minden tájékoztatást a látótehetség görögös 

inspirációjának függvényében hivatottak nyújtani. A bennük 

felsorakoztatott, egymástól rendszerint teljesen elkülönülő, vagy 

esetenként egymással teljesen egybeeső nyelvhasználati és 

szemhasználati én-ek exemplumai, s a látásra, a látványra 

koncentráló, megvilágító erejű információs szolgáltatásai ellenben 

sokkal hasznosabbak, tartalmasabbak a közönséges értesítésnél, a 

szabványos tudósításnál, mert a tőlük eredő informálás egyúttal a 

látás, a tudás fonnálását vagy refonnálását vagy transzformálását 

jelenti, azaz az általuk mértékadónak elfogadott látóképesség 

semmikor sem az okuláris percepcióra korlátozódik, hanem mindig 

általánosságban szorítkozik a megértésre164.

Az elmondott és az elmondható, elmondandó történések, 

képvarázsos látományok között fennálló folyamatos feszültségből 

táplálkozó terjedelmes brasnyói historiográfia ezért teljes egészében 

a(z) (audio)vizuális aktivitás testimoniális dokumentumának 

tekintendő, amely nemcsak episztemológiai, hanem morális és etikai

164 Vö. Nelson GOODMAN: i. m. 180.
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indíttatásból is konokul szembeszegül a tiszta pillantás és az ártatlan 

szem ódon mítoszával.
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V. A történelem-svindli

Amennyiben Brasnyó István műveinek történelemérzékeny 

szemléletformáját ismeretelméleti nominalizmusként, és ennek 

egyenesen Fritz Mauthner-i válfajaként értelmezzük, akkor feltűnő, 

hogy a nyelvvel és kifejezőeszközeivel szembeni elégedetlenség 

mélyén nemcsak a világ megismeréséhez szerény eszköznek, vagy 

ehhez teljességgel használhatatlan instrumentumnak tekintett 

nyelv165 elgondolását találhatjuk meg, hanem egy éppen ennek 

következtében inszcenírozódó történelem eszméjét is. Sőt, ezáltal a 

szerző írásművészete a fizikai fogalmak bírálatával foglalkozó Ernst 

Mach-i elmélet ihlette, a világot a lehetőségek, az elemek és erők 

óceánjának, ám az ember szegényes érzékszerveinek elégtelen 

tapasztalóképessége miatt befogadhatatlannak 

Mauthner-i felfogást egyúttal ki is egészíti valamicskét.

Pontosabban, világleíró, életszövegesítő törekvései menthetetlenül 

eredménytelenségbe torkolló folyamatának reprezentációját úgy 

toldja meg a jókora kudarc ironikus reflexiójával, hogy e 

processzust egyre-másra kibővíti és kiszínezi a skriblereskedés 

privilegizált (rög)eszmetörténetének kuriózumaival.

tekintő Fritz166

165 Lásd: Fritz MAUTHNER: Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Bd. I. Leipzig, 1923, 
93. és 216.

Lásd: uo. 327.166
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Tekintettel arra, hogy az „extrém dokumentális 

objektivizmus és a relativisztikus szubjektivizmus nem képez valódi 

alternatívákat”167, a történelemmel való létfontosságú találkozás 

kívánalmát előtérbe helyező brasnyói múltérzékenység 

könnyűszerrel létesít dialogikus és kölcsönösen provokatív 

kapcsolatot az empirikus és a retorikus között, a hitet, az 

ismereteket, a mesét, a legendát, a hallucinációt, a víziót, az álmot 

közös forrásból fakadónak feltételezve. A történelem mint „a tudó 

és magát közvetítő levés 

határozódik meg a szerző szövegeiben, a mindig más, egymással 

gyakran semmilyen kapcsolatban sem álló szemhasználati és 

nyelvhasználati egokhoz kötődő szüzsék pedig a jelenben és az 

időbeli folyamatban egyaránt oszthatatlannak nyilvánítják, azt 

sugallván, hogy semmi sem tehető vagy mondható, ami ne kapna 

nevet a történelemben169.

A Vissza című kisregényben az öreg Szimeun tudatának és 

emlékezetének megmásíthatatlannak tetsző tényei ingatagnak, 

szertefoszlathatónak bizonyulnak, amikor a vendég fiatalúr már in 

statu pupillán kétségbe vonja, hogy ténylegesen annak a 

személynek az arcképe lenne látható a nagy becsben tartott 

metszeten, akit a házigazdáék saját híres ősüknek tekintenek. Az 

előd kilétére vonatkozó bizonytalanság elhatalmasodása miatt

ennek értelmében kibővülve”168

167 Dominick LaCAPRA: History and Criticism. Ithaca: Cornell University Press, 1985, 
137.
168 G. W. F. HEGEL: A szellem fenomenológiája, (ford.): SZEMERE Samu, Budapest: 
Akadémiai, 1979, 414.

Vö. Maurice MERLEAU-PONTY: Az észlelés fenomenológiája. In: A fenomenológia a 
társadalomtudományban, (ford.): HERNÁDI Miklós, SZALAI Pál, ZEMPLÉNYI Ferenc, 
Budapest: Gondolat, 1984, 245.

169
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Szimeun kellően dokumentáltnak tudott családtörténete darabokra 

szakadozik, s a benne raktározódott események, emlékek, 

hangulatok vagy egyéb látványelemek objektív érvényessége 

hitelesíthetetlenné és igazolhatatlanná változik a világ 

keresztültörhetetlen részvétlensége következtében: „De hát ki 

robogott be akkor ott, a folyón, a herceg fáradságtól elrévedező 

tekintete előtt abba az iszonytató képbe, hogy zsíros, hosszú haja a 

vállát verdeste, és épp olyan sipkát hordott, mint a kurucok, ami egy 

pillanatra igen meghökkentette a hadvezér kíséretét, és hatalmas, 

dióbarna köpönyeg lengett a nyakában, amelyet arany csattal 

kapcsolt össze, vagy negyven lovassal, az ütközet derekán, s bár 

akkorra már biztos volt a győzelem, mégis e maroknyi sereg 

áldozott a legtöbbet, már azzal is, hogy két embert vesztett, két nem 

reguláris katonát áldozott az eszméért, egyszersmind a világot a 

pogány ördögöktől megszabadítandó.

Ezt kérdezi rá százhúsz évre az öreg Szimeun, aki maga sem 

tudná megmondani, hány császárt szolgált; legutoljára a felséges 

királyasszonyt.

Fordulva pedig ekkora bizalmatlansággal a világ felé, amely 

őt elnyelte, vagy csak megrágta és kiköpte, egy öregember, aki már 

képtelen arra, hogy szembenézzen a tényekkel, amikor a világ 

véleményét már nem lehet megmásítani, ha egyszer úgy hiszi, hogy 

igaza van.”

A Família a világot és az életet mint az emberrel 

megtörtén(het)ő létalakzatok történetét gondolja el. A végzet 

legváltozatosabb kombinációit éltető infemális kavalkád, démonikus
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maszkabál gyanánt, amelyben a „dolgok az apokalipszis tágas 

térségeire települnek, a lélek e gyorsan lepergő, kábulatnyi ideig 

tartó vásárára, ahol ki-ki megtalálja a maga pillanatnyi funkcióját: 

esetlen, szürke hivatalnokokból élelmes, pontos és megbízható 

hadiszállítók lesznek, szatócsok gyors és meredek ívű politikai 

pályát futnak be, tisztes matrónák örömházat rendeznek be, 

családanyák tisztecskék udvarlását fogadják s jajveszékelve adják 

oda magukat nap mint nap újabb és újabb imádójuknak, s olyan 

paráznaságokra vetemednek, hogy egész utcákat ejtenek vele 

ámulatba, visszahúzódó, ártatlan és szűz leányzók temetőárkokban 

hemperednek katonaköpenyekre, miután még odahaza tettrekészen

egyszerre már csak a test, csak a test 

létezik, a test túlkapásai jelentik az életet vagy a leigázott és 

korccsá vált szellem minden elképzelést felülmúló perverzitása, 

amikor az addig rendíthetetlen polgárok egész tömegének tudatában 

mélységesen túltengő semmi a maga kezére kezd halászni a 

zavarosban, a történelem szennyes áradatában, s mintha gazságon, 

gonoszságon, áruláson s elfojtott nemisége kirobbanásán túl az 

égvilágon semmit sem találna, egyetlen megbízható, érvényes és 

követhető eszmét sem, hanem csupa egymás felé tolongó phallost és 

vaginát, bogarászva a lét éjfelének szőrzetét, kavargatva a gyalázat 

mindegyre odakozmálással fenyegető kásáját, se nem látva, se nem 

hallva, de vég nélkül motyogva maga elé mélységes emberi 

sértődöttsége állítólagos okát.”

levették alsóneműjüket
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A történelem az ember által életnek hívott radikális valóság 

rendszeres tudományaként170 értelmeződik a műben, s az „élethalár 

meg a „halálélet” regénybeli somosainak ismeretszintje így 

tökéletes összhangba kerül Ranko Marinkovié lét és nemlét határán 

egyensúlyozó hőseinek tudásmennyiségével. „Történelem: a Nagy, 

a Hosszú, a Kicsiny, a Rövid, a Jámbor, a Kövér, a Szép, a Jó, a 

Bölcs, a Szeretett, az Igazságos, a Bátor, az Istenes, a Posztumusz, 

a Veszekedő, a Kopasz, a Dadogó, a Sánta, a Púpos, a Szigorú, a 

Rettenetes, a Rettegett, a Rőtszakállú és a Bíborbanszületett 

(Porfirogenetosz), a Földnélküli, az Oroszlánszívű, a Nép Atyja, 

Felséges... Iszákosok, korhelyek, gyilkosok, méregkeverők, 

öldöklők, gyújtogatok, kéjencek, őrültek... Történelem... a 

tanítónő... Pártában maradt vénkisasszony, szemüveg a hegyes 

orrán, életét ki nem élt hisztérika, vessző a kezében; sohasem 

tudhatjuk, mit akar, mindig vétkesek vagyunk valamiért, büntetésből 

sarokba térdeltet bennünket, szemközt a fallal, rettegünk, 

reszketünk, kérjük a katedrán álló Istent (az Ifjú fölött), engedje, 

hogy föllélegezzünk egy kissé, hogy éljünk, szabadítson meg 

bennünket a félelemtől és a haláltól, amellyel nagyon gyakran sújt 

bennünket a mi kedves tanítónőnk.”171

170 Vö. Jósé ORTEGA Y GASSET: A történelem mint rendszer. In: Uő: Két történelmi 
esszé, (ford.): FARKAS Géza, Budapest: Európa, 1983, 211.
171 Ranko MARINKOVIC: Küklopsz. Budapest: Európa, 1968, 161. „Historija su: Veliki, 
Mali, Dugi, Kratki, Krotki, Debeli, Lijepi, Dobri, Mudri, Ljubljeni, Pravedni, Smioni, 
Pobozni, Posthumni, Svadljivi, Celavi, Mucavi, Hromi, Grbavi, Strogi, Strasni, Grozni, 
Crvenobradi, Bez zemlje, Lavljega srca, Otac Naroda. Roden u purpurn (Porfirogenet), 
Velicanstveni... Pijanice, ubojice, trovaci, koljaci, palikuce, bludnici, ludaci... Historija - 
uciteljica. Usidjelica s naocalima na siljastom nosu, histerija, neizivljena, sa sibom: nikada 
ne pogadamo sto hoce, uvijek smo za nesto krivi, klecimo za kaznu u kutu, okrenuti zidu, 
strepimo. drscemo, molimo onoga Boga nad katedrom (iznad kralja Mladog): pusti da
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A külső és belső történések közötti körforgás 

folyamatrajzával, és a hibbantak, a szerencsétlenek, a sikertelenek, 

a hencegők, a pancserok, az önáltatók, a hisztriók és az 

élvhajhászok sokaságának felvonultatásával a Família azt 

modellálja, hogy a Jét merő időmúlás és történés az emberben”172. 

Ennek hatására a valós történelmi események, a királygyilkosság, az 

egykori törvények, a hannincas évek kisvárosának ügyes-bajos 

dolgai vagy a közösségi életterek, a vásár, az üzletek, a bordélyház, 

a kaszinó, a gőzfürdő, a vendéglő triviális zsánerképei nemcsak 

megfelelő személyvonatkozásokkal látják el az álmodozás, a 

rajongás, a szeretet, a gyűlölet, a bosszúállás, a kurvaság, a 

reményvesztettség életvezetési mintáit, hanem egyúttal feltárják és 

megvilágítják eme léttendenciák igazi természetét, lényegét, de még 

az ember degradálódásának imaginárius valóságát is.

Annak ellenére, hogy a Hósáv származását okvetlenül 

elfelejteni kívánó hőse „nem csekély ellentmondást lát lénye és 

pillanatnyi környezete között”, s annak ellenére, hogy az 

emlékeiben elkezdett otthonkeresést ugyancsak kilátástalannak érzi, 

„elidegeníthetetlen” jövőjének nyitott horizontú előtámlása mégsem 

lehet más, mint ideiglenes megnyílás. Átmeneti, viszont kiválóan 

alkalmas arra, hogy elvezesse Szikofantát élete kontinuitásának 

nélkülözhetetlen belátásához, visszajuttatván őt eredendő 

archetípusához, amelynek szeméből egykoron megszülethetett. Ez 

az alaktani visszazökkenés és rezonancia teszi lehetővé, hogy a hős

odahnemo, da zivimo, da nas oslobodi straha i smrti kojima nas precesto bije nasa draga 
uciteljica.” Lásd: Kiklop. Beograd: Prosveta, 1965, 124.

Jósé ORTEGA Y GASSET: i. m. 201.172
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megértse: „a benne, körötte megnyílni készülő léttelensége minden 

perce őt szándékozza magához idomítani, sokkal tartósabb és 

határozottabb állapotot mutat majd fel előtte az övénél, s ezentúl 

egy rajta kívül álló, másmilyen, időtlennek tetsző folyamatot is a 

testébe zárhat vele, szöveteivel itathat fel, olyan elfeledett indítékait 

a jelennek, amelyek nélkül nem állhatna meg ma egyetlen fal sem, 

nem lenne sem nyílt, sem zárt tér, csak parttalan gomolygás és soha 

ki nem ismerhető langyosság, amiben érzékelhetetlen volna az 

anyag, az idomok, akár valami állati szem belsejének híg 

zselatinjában, még az ősidők előttről, amikor semmi látnivalót nem 

keretezett be az összesség oly tétován megnyíló pillantása, 

valójában önmagával takarva el tulajdon ki sem formálódott arcát a 

csillagoktól derengő, tágas anyaméhben.” Ősformájának és a 

múltban lejátszódott inkamálódásának, antropomorfizálódásának 

felelevenedése egyúttal az ember legfontosabb tapasztalatához viszi 

közel Szikofantát. Erről a tapasztalatról mondja Hans-Georg 

Gadamer: „Ahhoz, hogy az újra kérdezhessünk, látnunk kell a régit, 

és ekkor világossá válik, hogy a régi sohasem volt olyan régi, és az 

új soha nem volt olyan új, mint amilyennek látszik. Azt hiszem ez, a 

legjelentősebb tapasztalat, amire az ember a történések tekintetében 

szert tehet.”173

Az egyértelműen történelmileg látott világ fíziognómiáját a 

Majomév fütamodásai a szöveg Történet című verses mottójára 

állandóan reflektáló regényrészekként jelenítik meg, mégpedig a rés

173 Művészet, amely szerint nem lehet igazunk. Dieter Mersch és Ingeborg Breuer interjúja 
Hans-Georg Gadamerrel. (ford.): KREMER Sándor, In: Gondolat-Jel, 1992/2. 17.
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gestae és a história rerum gestarum formájában egyszerre. A nem 

adekvációnak, megelőlegezésnek, hanem csak egy bizonyos 

távolságból érzékelhető sejtetésnek, felújításnak elfogadott 

percepció kilendíti az első rész beszédalanyát a nyelv 

valóságleképező dimenziójából. De a Repríz címben előirányzott 

lehetőséggel élve, egyszersmind e felszabadulás okozta riadalmát 

sem lehet többé reflektálatlanul hagynia: „Nem tudom, hol lehet a 

hangom, melyik frekvenciatartományban, és abban sem vagyok 

biztos, hogy szükséges-e a beszéd, különösen az én beszédem, a 

tétova, kóválygó, elcsatangoló tartalmak, a bizonyosságot elhagyva, 

tehát a tárgyak, dolgok nevét, már az eseményeket is időről időre 

többféleképpen élem át, amennyiben a más és másként aláfestett 

indulataim élményszámba mehetnek, tehát nem fellelkesülve, hanem 

épp ellenkezőleg, belefáradva a szófacsarásba, a szöveg 

fontolgatásába és mormolásába, szakadatlanul azon bánkódom, 

hogy nem vagyok ostoba, és a tetejébe még ostoba is vagyok, akit 

sohasem kérdeznek, de mindenre válaszolni akar (...).”

A történelem újragondolási lehetőségeket kínáló, 

anticipatorikus megközelítésével a következő regényegységben a 

címszereplő, a vajdasági kis szatír arra vállalkozik rendületlenül, 

hogy élete történéseinek aprólékos összeszedegetésével és 

megfejtésével a múltját pontosan rekonstruálja. Forrásai viszont 

magával a múlttal összevethetetlenek, mindössze más nyomokhoz, 

más maradványokhoz meg ezek számtalan olvasatához 

hasonlítanak, folyton hozzájuk kell viszonyítania őket, ezért 

sohasem következhet be lezárt, egységes szöveggé
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rögzítésük/rögzülésük: „Itt tulajdonképpen magával ragadott a 

dolgok menete, semmi kétség sem fér ahhoz, hogy életemnek ezt a 

korszakát átettem, s az idő is habzsolásom közben kissé 

megkeveredett velem, talán némely dolgok nem is kronológiai 

sorrendben következnek, de valami formát kellett, illetve voltam 

kénytelen adni a történésüknek, amihez a bizonyosság kedvéért, 

hogy elsősorban magam el tudjam hinni mindezt, a továbbiakban is 

ragaszkodni fogok, ennyi legyen a személyes az egész 

időegységben, amiről eddig szó volt, és a többi már rá fog épülni, 

tetszik vagy nem tetszik, teljességgel ösztönös mozzanat, a szöveg 

a szaporodás útjára lép

A Hűlt helyek című harmadik rész epizodistájának a múltról 

kialakított tudása e szereplő jelenről szerzett ismereteivel lesz 

teljesen összemérhetetlenné, mivel életének nyelvi, kulturális 

társadalmi tényei nem azt a diakronikus kapcsolódásmódot és 

egymásnak megfelelést mutatják, amelyet ő maga észlelni képes174: 

„(...) hiába a hősök, a nagy fegyvertények emezen az oldalon, mikor 

a többség igazsága szerint amúgy kell hogy álljanak a dolgok, s aki 

erről beszél, az is a fordítottját mondja annak, amit valóban gondol, 

azért szerettem volna még hátrább menni az időben, amikor még 

hinni lehetett az embereknek, mindenki azt mondta, amit gondolt, 

ahogy a csikó is énbennem, és ez merő tévedés volt, képtelen 

voltam úgy, ahogy ott ültem és hallgattam, beilleszkedni a modem

174 Vö. Reinhart KOSELLECK: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai 
szemantikája, (ford.): SZABÓ Márton, Budapest: Jószöveg Műhely, 1997, 10.
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világ morális képleteibe, amikor az ember a fonákjáról gondolja a 

tulajdon gondolatait

A régi és az új hátborzongató konspirációját, „kísérteties” 

összefogását érzékelő beszédalany vajmi kevés reménnyel 

kecsegtető végkövetkeztetésre jut a Maculában is: „Mi a fenét 

tudhatok én, nem tudok semmit, annyit tudok, hogy két középkor 

volt, egy állati meg egy emberi, egy földtörténeti és egy historikus, 

és bizonyos szempontból még mindig ez a kétágú hagyomány 

sarkall valamennyi kezét-lábát bíró embert, ahogy a maszkja mögül 

kilesekszik még az álarcánál is valamennyivel ijesztőbb, valódi 

képe.” Az egymás nyomát tapodó idők kimeríthetetlensége és 

súlyossága a tegnap nyűgeit a holnap vesződségeivé változtatja át, s 

a régmúlt meg a holnapután mindig eltérő formákban villan elő a 

regényben. E folyamatszerűségben nem képződik meg a világ 

nyilvánvaló és kézzelfogható, inherens rendje, ekképpen a szavak, a 

sejtelmek vagy az eszmék igazsága sem egyszerűsödhet az értelem 

mechanikus megfeleléseinek kérdésévé. Mivel a tudás fikcionális 

természetű, a világra vonatkozó magyarázatkeresést aligha 

koronázhatja teljes siker, az eredmény sohasem lehet tökéletes, 

sohasem lehet végső, sohasem lehet elég korrekt. Ennek 

megfelelően, a kétágú hagyomány és idő hézagában ődöngő 

beszédalany szintén ilyen szellemben tevékenykedik: „- Mindennek 

mégis valami formát kell szervezni, és megszokott dolog látszatát 

kell biztosítani. Als ob...”

Magyarázatai, azaz fikciói éppen a felfoghatóság érdekében 

teszik (meg)érthetetlenné a realitást, mondanak ellent a valóságnak,
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hogy magát a kontradikciót léptessék elő a gondolkodás 

hajtóerejévé, amely nélkül a gondolkodás egyáltalán nem érné el 

célját175. A fejében üzemelő, széles kínálatú „bordélyház” 

túlnyomórészt gyakorlati jellegű fikciókkal halmozza el őt, vagyis 

azokkal a segédeszközökkel, amelyek megkönnyítik a világban való 

létünket176. A zűrzavar ellenére mindent és mindenkit egy

konskripciós játék résztvevőjévé avató hőst e felhozatal pannon 

körülményvonatkozásai annyira lebilincselik, hogy már nem tud 

kiszabadulni e kupleráj ostromgyűrűjéből: „(...) hiába, a pannon 

vidék bája sok mindent képes megteremteni az emberben, pusztán 

az marad a kérdéses, hogy ő maga képes lesz-e hinni benne, abban 

a valamiben, ami az égöv hatására megteremtődött, ám mégsem

nos, mi lehet az,létezik, csupán akkor, ha elő is hozakodnak vele 

amivel én pannon létemre a világ elé hozakodhatnék, mert nem is 

bizonyos, hogy annyira pannon ez az egész, csak a hatás vagy 

pontosabban az indíték, a por- meg löszvihar a pannon agyamban, 

amit képtelen vagyok belőle kirázni, még fél lábon ugrándozva sem, 

mintha a tetemes idő alatt víz ment volna a fülembe.”

A reá záporozó benyomások káoszában ezért az 

ímokoskodás és a naplóírósdi különböző stratagémáival vértezi fel 

magát. Pontosabban, az írnok ideáltípusának imitálásával a több 

ezer éves, archaikus tisztség emlékezetfenntartó karakterét, 

visszafogottságát és fensőségességét úgy idézi meg, hogy közben e

175 Vö. Hans VAIHINGER: The Philosophy of "As If: A System of the Theoretical, 
Practical and Religious Fictions of Mankind, (ford.): Charles Kay OGDEN, London: Kegan 
Paul, Trench, Trubner, 1924, 108.

Vő. uo. 15.176
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nagymúltú tevékenységforma alkalmazotti dominanciáját lépésről- 

lépésre átigazítja a felügyeleti szempontból kevésbé kötött naplóírói 

megszólalás önszorgalomból fakadó, egyéni életeseményekre, testi 

hevültségekre, „lelki morbiditásokra” koncentráló személyes 

hangosságává és nyomhagyó indíttatásává. Élénk figyelme és 

szolgálatkészsége ellenére, időkorlátai amúgy sem engednék, hogy 

egyes-egyedül az írnok klasszikus szerepkörénél horgonyozzon le: 

„(...) és most, íme, meghúzom magam, igyekszem legalább annyira 

tartózkodó és méltóságteljes lenni, akár az óegyiptomi írnok 

ülőszobra azzal a nagy köldökével, csakhogy én sohasem leszek 

4500 éves, érintve közben a különböző időszámítások kezdetének 

nullpontjait, inkább megmaradok egy tartós nullpontnál, úgy 

kapaszkodva meg benne, akár egy szétrúgott hordó abroncsában 

Viszont ezt a megfékezhetetlen munkabuzgalmat a hasonlóan 

serény naplóírói cselekvőkészséggel összekapcsolva, önmegértése 

szolgálatába állíthatja, nehogy még kiszoruljon a saját 

hagyománytörténetéből. „A naplóíró képességeit különben nem kell 

túlságosan nagyra értékelni vagy tartani. Mocskos, ragadós és tintás 

ujjakkal ráérez bizonyos fineszekre, és leírja vagy le szeretné írni 

azt, ami történik, vagy úgy gondolja, hogy történik vele. A 

legegyszerűbb, ha úgy tekintjük, hogy - miként ő maga is gyakran 

óhajtja - ez a foglalkozása, a hivatása, a szakmája, a munkája, az 

elhivatottsága, habár ilyesmiről szó sem volt korábban.

Röviden: öntevékenységi alapon fejti ki működését.

Nem fogalmazódik meg benne semmiféle credo, hétszám, 

hónapszám, még a körülményei hatására sem.
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Teljesen céltalan dolog, amire nem lehetséges világnézetet

alapozni.”

Az illúziók, tévedések közegén keresztül létrejövő, a tudat 

magasabb fokozatait retroaktíve láttató emlékezési tudás177 folytán 

nemcsak a múltból és a jelenből, hanem a jövőből is történő 

történelemmel kerül közvetlen érintkezésbe. Az emlékezésbe 

belemélyedve így adódik lehetősége arra, hogy helyzete 

temporalitásáról meg nem feledkezve, a hagyományt „mint 

állandóan alakuló (képződő és fogyatkozó) történetiséget 

gondolja el. A múlt renoválgatása meg a világ nyelvi restaurálgatása 

helyett a beszélő szubjektum státuszának, parodisztikus, 

(ön)ironikus problematizálása kerül előtérbe, s az irodalmi 

konvenciórendszerek végnélküli egymásba hullámzása, a 

dehierarchizált stílusváltozatok, tradicionális történetmondói 

attitűdök és hanghasználati klisék szatumáliája bontakozik ki a 

regényben. A Maculában a történelem is mindössze egy történet a 

többi közül, tényállásai csereberélhetők, kronologikus rendje 

szabadon változtatható, rekurzivitása pedig teljesen hiábavalónak 

minősíti a kizárólagosság normaképző erőlködéseit.

A történelem „sohasem azonos önmaga nyelvi 

megragadásával és azzal a tapasztalattal, amely szóban vagy írásban 

visszatükröződik, de nem is független ezektől az artikulációktól”179, 

nem valósítható meg tehát egyetlen nagy elbeszélése, s a Macula

”178

177 Vö. LOSONCZ Alpár: Az emlékezés hermeneutikájáról. In: Uő: Az emlékezés 
hermeneutikája. Újvidék: Forum, 1998, 12.

KULCSÁR SZABÓ Ernő: Történetiség • Megértés • Irodalom. Budapest: Universitas, 
1995, 20.
179 Reinhart KOSELLECK: i. m. 13-14.
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pontosan ennek alátámasztásául említi a Hazarski recnik című 

regényt, Milorad Pavic azon művét, amelynek formai kvalitásai 

éppen a történelem bizonytalanságát hangsúlyozó kombinatorika 

hatására teremtődnek meg. A szótárszerkezetű összeállítás, a 

szócikkek műfaji sokszínűsége és intarziás összeillesztése 

párhuzamos történetek és szövegvariánsok tárházává, a kisműfajok 

breviáriumává180, kitérőkből-kitérőkbe kalandozó elbeszélések 

mozaikstruktúráj ává 

elbeszélések ugyan egyazon régió történelmének ugyanazon 

eseményeiről szólnak, jelentésük mégis rendre konvenció- és 

recepciófuggő tényezőként lepleződik le előttünk. Az "anorganikus" 

a szótáré - ily módon meggyőző példáját szolgáltatja 

annak, miként hívhat életre egy a műfajok területén végrehajtott 

belső interakció maga is új jelentéseket. A jelentésszóródás a 

metafizikai konstanciák hiányát teszi ekkor láthatóvá.

A kötet vörös, zöld és sárga színnel jelölt egységei a 

hagyományt, a múltat, a memorábiliákat, a palimpszesztikusságot, a 

csodás eseményeket a valóság megjeleníthetőségének, a világ 

leírhatóságának könyvformájú metaforizációjával szedegetik és 

rendszerezik össze, létrehozván a történelem és elbeszélései 

imaginárius bibliotékáját. A világ „olvashatóságának” Hans 

Blumenberg-i elvére e regény a szerző-irodalmi hős-olvasó

avatja a Kazár szótárt. „Ezek az181

fonna

”182

180 Lásd: THOMKA Beáta: A regény mint értelmezéstörténet és a fikció ábécérendje. In:
Híd, 1987/10. 1316. és 1320.

Lásd: CSÁNYI Erzsébet: A „kazár” kérdésről (MiloradPavic:Kazár szótár). In: Híd,181

1987/10. 1324.
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A szimmetria felbomlása? (A posztmodern intertextualitás 

kérdéséhez). In: Uő: Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben. 
Budapest: Argumentum, 1996, 280.
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arányhármasának szerepcserés kombinációival játszik rá, az 

irodalmi hőst íróvá, az írót irodahni hőssé, az olvasót 

regényszerzővé, a szerzőt olvasóvá, az olvasót irodalmi hőssé, az 

irodalmi hőst olvasóvá léptetve elő. „Daubmannus Pavic előfutára, 

lexikográfus kollégája, könyvkiadó, nyomdász, de — irodalmi hőse 

is Pavicnak. Az irodalmi hős nemcsak kolléga, hanem társszerző is: 

ők ugyanazt a könyvet írják, ugyanolyan módon komponálva, mint a 

»szótár szótárát«, mint három könyvet egyetlen könyvbe 

egyesítve.”183

Brasnyó István regényének önmaga deskripciós 

tevékenységétől átszellemülő tisztségviselője szinte majdnem 

ugyanezekkel a hatáskörökkel rendelkezik, viszont kissé 

kényszeredettebben vesz tudomást műve lezár(hat)atlanságáról, 

mint a Kazár szótár összeállítója, ráadásul sokkal szerényebb 

bíztatással noszogatja fellapozóit, mint ahogy ezt az egykori és 

aktuálisan felbukkanó szerzőket, hősöket, olvasókat szünet nélkül 

verbuváló Lexicon Cosri szószólója teszi mindannyiu(n)kkal.

A Kazár szótár már az Elöljáró megjegyzésekben felhívja a 

figyelmet ömnaga folytathatóságára és kiegészíthetőségére, a 

Macula első személyit beszélője azonban csak nagy sokára, a 785. 

tételnél nyilvánítja ki 850 tematikus egységből felépített szövege 

ilyesfajta tulajdonságát. „Inkább jobb lenne az Atyai ház homályába 

képzelnem magamat, vagy nem is, azonosításom szempontjából

Jovan DELIC: Hazarska prizma. Tumacenje proze Milorada Pavica. Beograd: Prosveta; 
Beograd: Dosije; Titograd: Oktoih; Gornji Milanovac: Decje novine, 1991, 198. 
„Daubmanus je Pavicev preteca, kolega leksikograf, izdavac, stampar, ali i — Pavicev 
knjizevni junak. Knjizevni junak je ne samo kolega, vec i koautor. oni pisu istu knjigu, 
komponovanu na isti nácin: kao »recnik recnika«, kao tri knjige objedinjene u jednu.”
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sokkalta helyesebben teszem, ha maradok Szüle hodályában, még 

akkor is, miután eltávoztak onnan, s nem adom kezemből a 

könyvemet, hanem tovább olvasom: a szavak mennyisége és 

másfajta elrendezése bizonyára kínált volna viszonylag tűrhető és 

arányos vonalvezetést a számomra, kissé ódon megfogalmazásban, 

aminek szintén lehet valami varázsa, tetszetős kifej ezésbeli 

ámyalódása.

Ehhez azonban, őszintén szólva, semmi kedvem sem volt: 

mert ha magam képes vagyok egy másfajta változatot készíteni a 

könyv szövegéből, akárki újabb változatot mutathat fel, ha veszi 

magának a fáradságot, és a tulajdon belátása szerint rendezi el a 

könyvben szereplő szavakat, az én megformálásomban az egész 

könnyen még nagyobb hazugsággá válhat, mint amekkora 

eredetiben lehet - elsősorban ezt kellene fölbecsülnöm, de egyedül 

képtelen lennék rá, hogy tulajdonképpen mit is érthetek én, vagy mi 

közöm lehet az igazsághoz. Ha az utcasarkon is osztogatnák, akkor 

sem fogadnám el, bármilyen is legyen a maga múlékony és 

képlékeny mivoltában.” Mindezt elsősorban azért, mert még mielőtt 

bárkit is számozott margináliáinak, utalásrendszerének, 

szereplőgárdájának, műfaji arculatának zavartalan átrendezésére 

bátorítana előszeretettel, előbb folytonosan reflektálnia kell 

szószaporító aktivitása szkriptomániás beütéseire: „Minden 

igyekezetemmel azon voltam tehát, hogy beilleszkedjek a 

naplóírólétembe: nagy zökkenőkkel ment ez, mert mindig valamiféle 

örvénybe meg léglékbe keveredtem, hol mint valós, hol mint 

valótlan lény, le kellett magamban gyűrnöm az eredendő
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iszonyodást a sokféle egyeddel szemben, akikkel különben nehéz 

lett volna egyazon égalj alá is csalogatni, most meg én teszek 

kísérletet reves gondolatmenetük feltérképezésére...

A legnagyobb gond kiölni magamból a fecsegőt a papíron, 

agyonnyomni, akár egy bolhát. Közelebbről is szembenézve némely 

betűvel, amikor feléje szúrok a tollal 

összeborzadok ilyenkor, mert aligha sejthetem a phoinikiai jel 

valódi tartalmát, messzi időkből hozott, szárnyatlan mondandóját: 

kinek a hangján szólal meg ez elsősorban, ha kimondják? 

Mindegyik betű mögött egy egész kórus kiált, de a szkéné hiányzik!

Meg sok egyéb hiányzik, hiszen a világ lényegében még 

mindig olyan, akár a friss vakondtúrás meg a ki nem hevert elemi 

csapás: elborzadva szemléljük a szakadatlan kárt, amit okoz 

önmagának, tehát kétségtelen, hogy tartunk valahová, miként az 

elefántcsont faragvány serege is azon a töredéken, hiszen épp ez az, 

ami ide vonatkozik, hogy mi sem látunk többet az egészből. Még 

annyit sem látunk!”

A tulajdon elgondolása szerencsétlenségét, a maga 

elkallódott fogalmának mártíriumát fennhangon híresztelő narrátor 

az életrajzíró, a mesélő, az irodista, a tolmács, a fogalmazó, a 

sumommer szerepmodelljeinek együttes szerepeltetésével egészíti 

ki és alakítja át az első trilógiát záró Árvaház beszédhelyzeteit. A 

múltját felelevenítő visszagondolást és hajdanvolt élete jelentős 

eseményeinek sorbarendezését azonban végzetesen megbénítja 

sorozatos belegabalyodása az idők tágas plusquamperfectumába: 

„(...) létezésem valami módon egy pillanat körül zajlott, amelybe

egy-egy pillanatra
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képtelen voltam testestül-lelkestül behatolni, esetleg az időben 

megragadni, emlékezetemben oly világosan fölidézni, akár egy 

villámcsapást, amely minden bizonnyal már agyonsújthatott 

egyszer, s ennek a roncsolását éreztem bábszerű lényem mélyén, a 

mindent elvakító fényességen huzamosabban eluralkodó vastag 

homályt, és mintha szakadatlanul e felé tartanék, hogy miután szinte 

minden plusqamperfectumban történt meg velem, a praesens szinte 

semmisnek tekinthető, ahogyan a még tudomásomra sem jutott 

futurum meghatározza.”

Hiába ér vajmi keveset a múlt maradványainak anarchikus 

összekapargatása, hiszen kizárólag a „múlt jeleiből kibomló 

emlékezés, a mnemoszüné útján haladó gondolkodás kezeskedik a 

jövő nyitottságáért”184, neki mégis a valódi emlékezet hiányában 

kell szembesülnie a múlt teljes feltámasztásának nehézségeivel. 

Akár rövidnek, akár hosszúnak mutatkozik az önálló emlékezetet 

csak szimuláló emlékezete, mindig túl üresnek bizonyul, mintha a 

felejtéssel együtt semmivé foszlott volna tudata fosszilizációjában, 

belevetve-bezárva őt élete minden pillanatába, a kérlelhetetlen és 

halhatatlan (pszeudo)emlékek börtönébe185.

Ömnaga gondolatának kitartó hajszolásáról nem tesz le a 

második trilógiát nyitó Szokott-e ősz lenni Paraguayban? 

beszédalanya sem. Mint a mindenről másolatot készítő, magamagát 

is kopírozó idő kiszolgáltatottját, komoly bizonytalanság hatja át

184 LOSONCZ Alpár: Az emlékezés hermeneutikájáról. In: Az emlékezés hermeneutikája. 
Újvidék: Forum, 1998, 6.

Vő. Jean BAUDRILLARD: La danse des fossiles. In: Uő: L’ illusion de la fin ou La 
greve des événements. Paris: Galilée, 1992, 107.
185
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múltjának és jövőjének újjáépíthetőségét, befolyásolhatóságát vagy 

helyettesíthetőségét illetően: „(...) kurvára egyedül maradok itt, 

valaki esetleges képzeletének vagy a saját káprázatomnak az 

alakjaival, akiket egyszeriben nem tudok pontosan körülírni, 

megjeleníteni, sem előcsalni a valótlanságból, úgyhogy egyszerre 

már-már én vagyok látszólag valótlan, egy másik sík mögött élő 

vagy magas töltésen álló, és épp a távolságot veszem szemügyre, a 

messzeséget akkori lényem és mostani valóm között, bár sokkalta 

valószínűbb, hogy nem egy ilyen jövőbe mered akkori jégszürke 

pillantásom, vagy egyáltalán rendelkezem-e valamiféle fogalmával a 

leendő időnek, mint afféle labirintus képzetével, amelybe majd 

felettébb óvatlanul be fogok hatolni vagy merészkedni, aligha 

számolva a magam valós létével és adott érzékeimmel, valamint 

azzal, hogy esetleg változni fogok, és épp erről az oldalról merülnek 

fel bennem kétségek a múltat illetően, a változás az, ami eltérít 

esetleges szándékomtól, és kifejezetten megközelíthetetlenné teszi 

ebben az alakban e lehetőségnek még az illúzióját is Az

emlékek és a fantazmák hatására kibontakozó viaskodás ez a jelen 

megannyi pillanatával, küzdelem a paleontológia uralta kollektív 

tudatalatti állandó aktualitásával, jelenlétével és fenyegetésével186.

A középső rész, Az írmag narrációs struktúrájában a 

korábbi alkotások epidemikus beszédszituációi köszönnek vissza, 

ám a naplóíró, az írnok, a mesélő meg a többi hanghasználó 

reflexiói helyett csak e sok svindler reflexiónak álcázott reflexei 

ismétlődnek és variálódnak a műben. A szöveg fetisizálása a

186 Vö. uo. 108.
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szövegesítés fetisizmusába torkollik, s e szélhámosok aforisztikus

szenvelgések formájában testet öltő világmagyarázó, múltértelmező 

veritas perfectái egymást érik és egymást tromfolják körbe-körbe a 

regényben. „ - A jövő előtt a jelent kell felhánytorgatni, még mielőtt 

véglegesen múlttá lenne...” hangzik a jelen tisztaságát és 

világosságát érintő tételmondat Az írmagban, s e dictum 

érvényessége nemcsak a szédelgésben teszi mindannyiukat

érdekeltté és felelőssé, hanem a maguk létszerkezeti 

momentumainak történő megértésében is. „És én, a rejtelmes 

mesélő, aki mindezt megelőzően itt ülök még? várva az 

üvegfíola egy korábbi roppanására, és hangom talán egy idegen 

napló följegyzéseiből érkezik, közlök valamit, korábbi

eseményekhez fűződőt, lilára fakult tinta rajzolja be ajkam 

vonalkázását, vagy csupán a hideg ez emelkedek meg tőle 

émelyedve székemről, hogy tudassam valakivel gondolataimat, 

hogy kikérdezzem esetleg, faggassam egy jövendő felől, amelyet én 

ugyanolyan fagyosan és közönyösen fogadok, akár a levegő, amely 

megállt a sűrű dohányfüstben. Hosszan beszélek, egy másik testből, 

idegen nyelven vagy másik anyanyelvemen, mint akinek meggyűlt

önmagával a baja, régtől gyülemlenek benne bizonyos fogalmak, 

feltárásra készítve elő rögeszméit.”

Mivel a Jelen éppen akkor érthető, amikor ismert a 

releváns múlt”187, ezért tér vissza végezetül a második trilógiát 

befejező rész, a Kész regény légvárlakó narrátora a maga kedvelt

187 Arthur C. DANTO: Narration and Knowledge. New York: Columbia University Press, 
1985, 341.
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azilumába, az áhított plusquamperfectumba. E visszafordulása a 

vágyott régmúltjába egyúttal visszakanyarodás a halszerűség 

létformájához is, az emberi létforma egyfajta kezdetéhez, amely 

nem egy esetleges alkati berendezkedésnek az evolúciós zárványa, 

hanem emlékezetelőttes tudatmegnyilvánulások alakváltogató 

cselszövéseinek filogenetikus léttendenciája. Az irodistával 

folytatott hamiskás szerepjáték folyamán kerül sor eme nagy 

visszarendeződés perpetualizálására: Hogy maga mennyire

megöregedett!

képmásomat látnám ott belül, de nem tudok én ilyen nagy időt 

átkiáltani, lehet ez vagy fél évszázad is, és ez még a jobbik eset, 

különben sincs kedvem ily fiatalon az öregkori fényképeimet 

nézegetni, erre utóbb lesz még idő, jó sok időm lehet még itt, ebben 

a fehérben, ahol bizonyára épp idejekorán vetődtem partra.

Hogy elhessentem én magamtól ezt a képet! Hogy nyomban 

visszarendeződhessek a magam korába ... Az egyetlen bizonyosba, 

a mindenképpen elmúltba, mert kár volna az időnek ekkora előnyt 

adni, amennyiben egyáltalán létezik, és épp mozgással mérhető, 

mert ami elmúlt, az már meg is állt, ugyan hová mozogna? 

Istenöccse, szentlélek, minden bizonnyal képzelődöm, és 

mindennek a tetejébe a képződésnek egyáltalán lehet-e valós, 

mások által is érzékelhető tárgya? És, különben is, van-e itt rajtam 

kívül valaki más?”

A jövő bizonytalansági effektusait és tényezőit e 

folyamatossá avatás barátságossá és otthoniassá varázsolja, ezzel e 

regény meg a vele záruló trilógia visszacsatolódik a brasnyói

meresztem ki a szemem, mintha a tulajdon
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szövegvilágot behálózó „familiáris szférák” forrongó nyelvi 

áramába, hiszen azzal, hogy itt a jövő ajtaja be van zárva, s a 

jövőről szóló tudás életképtelen eshetőség, éppen az elbeszélést 

teszi lehetővé, továbbá mindazt, amit ez a narráció előfeltételez: a 

jövő nyitottságát, a múlt inalterabilitását, a hathatós cselekedet 

esélyét188. A heteromorfiás poétikai szituáltság szélhámos

álomguberálóinak, 

világmegváltóinak seregszemléje így teljesedik ki a műben, ezáltal a 

Kész regény a Famíliából kisarjadó kompozícióvá kapcsolja és 

forrasztja össze mindkét trilógiát, 

regény

történetmondóinak, dumagépeinek,

műfaji

meghatározhatatlanságába vetett bizalmát a nyolcvanas évek 

közepén, az Óda a regényhez versszövegében fogalmazta meg a 

vajdasági író:

kritériumrendszerénekA

„ám a regény műfaja akkor is nyitott probléma marad 

számomra egyre nyitottabb

mert a számomra az égvilágon semmi jellegzetessége

ami megkülönböztetné más

vagy hasonló olvasható vagy olvashatatlan

hosszú irományoktól

a művészi megjelenítés mondjuk

csak ezt kellene grabancon ragadni

ezt a hajlékony valamit szemben a könyörtelen nyelvvel

188 Vö. uo. 363.
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a nyelv a döntő

mert előbb-utóbb nyakunkon a képalkotás

teljes és visszavonhatatlan csődje

és a nyelv is csupán a jelenben

képes megállni a helyét

amíg összes együtthatóival pulzál”

A szerző e meggyőződésének különböző szépirodalmi 

szövegesüléseiben nyakra-főre megjelenő svindlerek keveset 

vacakolnak a saját temporalitásukkal, mivel benne-létüket a 

történelmi időben képtelenek elválasztani a történelmi idő 

irrealitásában való benne-állásuktól. Folyton-folyvást az idő 

ontológiai irrealitására eszmélnek, lehetetlen zöld ágra vergődniük 

az idővel, így inkább a történelem terrorjához, agresszív 

kamevalizációjához igazodnak, ehhez passzítják az emlékezetüket, 

a személyiségüket, az életmódjukat, a beszédtevékenységüket, a 

tárgykultúrájukat és a környezetüket. Zavartalanul kamuflázsolnak 

maguknak történelmet: ontogenezist, korszakokat, időszámítást, 

létterepeket, elődöket, utódokat, kútfőket, emlékezethordozókat, 

irodalmi tradíciót.

Brasnyó István Gyöngyéletünk története (1989) című 

novelláskötetének méltatása során Ilia Mihály hívta fel a figyelmet a 

vajdasági alkotó történeti mélységű, a múltat a jelennel erősen 

összecsúsztató időkezelésére, és ugyancsak ő volt az, aki 

rávilágított e szerző ama narrációs eljárására, amelyben a bácskai
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világról sorra lefoszlanak a közhelyes ékítmények, s a vidék 

mrálromantikus álcahálója mögül a történelem által végekre hajított 

emberek autentikus életközege bukkan elő189. A kultúrák és a 

nyelvek babilonizációjának miliője ez, s a brasnyói írásművészet 

voltaképpen a vajdasági táj állandó témává, nagy élménnyé, 

mindent befogadó szimbólummá190 emelése révén tesz kísérletet a 

regionalitás létmetafizikai megközelítésére. Ennek a keveseket 

jellemző értékes hajlandóságnak az identitáskeresés szolgálatába 

állítandó emlékezetműködtetésen túlmenően az a mindig aktuális, 

újra és újra megválaszolandó kérdése, hogy a hovatartozás tudata a 

tájiság szimbólum-komplexének olyan szabályozója-e, amely 

engedi megtalálni a történeti múlt és az élő jelen eseményeinek 

ikonjait a saját irodalmi tradícióban. Ennélfogva sohasem a 

klimatikus viszonyok, a talajmechanikai összetevők, azaz a vidék 

televényének kontextualitása izgalmas érdekfeszítően, hanem a 

honosság transzindividuális problematikája.

A nyelv, a történelem, az egyén és közösség, az individuum 

és hagyomány, az egyediség, méltóság és szuverenitás Brasnyó 

István műveiben felépülő és kibontakozó kapcsolatrendszere 

tennészetesen alkalmatlan arra, hogy a külföldi magyar 

írásművekkel szemben oly gyakran támasztott nevetséges, 

ízlésfícamos elvárásoknak megfeleljen, teljes mértékben kielégítve 

az identitásőrzés, a kultúramentés szépségtapaszos követelményeit, 

meg persze soha el nem feledve a kisebbségi lét keserveiről

189 Lásd: ILIA Mihály: Gyöngyéletünk története. In: Magyar Napló, 1989/december 8. 11. 
Vö. DANYI Magdolna: Ember és táj - Brasnyó költészetében. In: Új Symposion, 

1970/4. 16.
190
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mondandó banális toposzok és formulák kötelező penzumát. A 

leckefelmondás varázsa helyett, az idővel kijönni sehogyan sem 

tudó kisvárosi delnők, mondén dámák, perditák, amorózók,

csavargók,

falubolondok, kültelki muzsikusok, vándorfestők, ekvilibristák, 

vásári erőművészek etc. regényből-regénybe nyúló tumultuózus 

panorámájáé, egy provinciális mitológia helyi héroszainak örökös 

maskarádéjáé, véget nem érő felvonulásáé lesz a főszerep a 

történelemhez mint retrogresszív eseményelegyhez és időhalmazhoz 

viszonyuló brasnyói szövegvilágban.

A szerző Bestiárium (1990) című verseskötetének 

nyitószövege, a Szemét vers tematizálja és számlálja elő nyíltan 

azokat az identitásképző, tényfabrikáló és előzménytermelő 

műveleteket, amelyek hasznosíthatók a mindössze elveszett 

referenciaként, diszkurzusok szétszóródottsága formájában 

jelenlevő történelem kihívása ellenében:

kurvapecérek, kocsmatöltelékek, széltolók,

„hamisítok magamnak történelmet 

ha már a valódiban nem játszottam semmiféle 

szerepet

lapítottam kalpagom alatt

nem volt egy hangos szavam

pedig utólag műidig a szókimondás

a tökös fickó az ideális

ezekre épülnek a regények a történetek
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ezeket játsszák el a moziszínészek 

sohasem a dilettáns hebehurgyákat 

azok az elhanyagolhatók a nullák 

a tökéletes társadalom alkotóelemei 

apró kerekei 

csupa nyúlszar

ez is végeredményben szemét 

ez öntudatom alapja 

ez a televény

építkezve abból amit elveszítettem 

amitől megfosztottak vagy amiért fejbe vertek 

mit szerettem volna én ebből az egészből 

mit szerethettem 

az árbocot a bitófát vagy a gályát 

kikötve rá felakasztva vagy odaláncolva 

tudni szeretnék minderről de nem tudok 

róla semmit

egészen más rugóra jár az öntudatom 

beledögönyözve szövegbe szavakba 

járható vagy járhatatlan utakba 

lehetetlenbe

ez az egyedüli ami vonzó a számomra 

ezt kellene végül is elmondani 

nagyra nyitva a szám 

elfojtani ezt a roppant nagy ásítást 

hiszen ordításom már elült
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hol üthetne visszhangot a némaság

hol kerülhetnék rá a leírtak listájára

a keresztülhúzottakéra

hol lenne az a szabadság mely a semmire

vonatkozik

nem vonatkozik semmire

akár a vonatkozó névmás a törvénykönyvben

egy elvonatkoztatott névmással takarózom

emögött lappangok

a szemétben”

A hamisítás, a kamuflázsolás dacára, az emlékezés 

veszélyességét és az emlékezés kiélezett módjának, a feledés 

keresésének rizikóját is csak az előzmények, a távolodás iránti 

feltétlen odaadásból, a múlt iránti rendíthetetlen érdeklődésből 

kiindulva lehet felbecsülni. E szükségszerűségből eredően, Brasnyó 

István írásmódjának (s persze olvasásmódjának) jelentéseket 

kényszerítő és meghatározó logonomikus szisztémája191 a 

Hérodotosz előtti, prózában író történetírók szövegalakító 

eljárásaihoz, a logográfusok írásgyakorlatához áll nagyon közel, sőt 

ezen túlmenően, kísértetiesen emlékeztet a Xenophón 

historiográfúsi kvalitást jócskán meghaladó dikciójára is. Egy olyan 

hagyományhoz rokonítható tehát, amely sohasem hozakodik elő a

191 Vö. Robert HODGE: Literature as Discourse. Textual Strategies in English and History. 
Cambridge: Polity Press, 1990, 48.
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történelem értelmének kérdésével. Pontosan ezért tudja a brasnyói 

epikai világ önmagát históriaként egyszerre felkínálni a res gestae 

és a história rerum gestarum meg a fabula, a mítosz, a genealógia, 

kozmográfia értelmében, ugyanis benne a kamuflázsolt történelem 

nem a tények, adatok, korok, életek részrehajlás nélküli leírásaként, 

hanem mint a kereszteződések, metszésszögek, csomópontok 

szövetségének nyitott rendszere fedi fel magát. A diszkurzusok 

gócpontjaként és redaktoraként értett szerzőséget képviselő 

brasnyói oeuvre központi műve, a Família kezdettől fogva ennek a 

hagyománynak a szövegképző technikáit és íráspraxisát imitálja, 

ugyanebbe az antik tradícióba ágyazván, de a saját szövegtestével is 

szüntelenül befolyásolván a későbbi regények modalitását.

A Famíliában lép működésbe, ebből az alkotásból gyűrűzik 

tovább és innen indul hódító útjára minden: „az odabenn zajló 

dermesztő folyamatok, reakciók, extázisok, metamorfózisok, 

anabázisok, burjánzások és elcsökevényesedések, csigaházi 

kiapadások és meszesedések, amelyeknek végterméke 

mindenképpen a semmi lesz vagy máris az, tétlen emlékezet, 

elszórt, alig felcsipegethető, letöredezett emlékek, a lidérc-, sőt 

kígyószemmel figyelő, réges-rég elvetélt, de még mindig itt 

lappangó és lesekedő teóriák, igék, állítmányok, egy bizonyossággal 

sohasem szétfeslett vagy feldúlt létezés megavasodott, dohos helyei, 

véletlenül felfogott végső lehelete, hideg tükörre fuj lélegzetének 

utolsó, halvány párafoltja, amely alatt megdermed a foncsor — épp 

ezért jól jön minden percnyi csend, villanásnyi derű ebben a
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hosszúra és alaktalanra nyúló, nem földi, nem égi, de nem is evilági 

éjszakában

A végtelenség anabázisa ez, ahogy a Majomév, majd az 

egymást sorra követő regények újra és újra megerősítik, felvonulás 

a klasszikus, Xenophón művét idéző értelemben, de avdßacrn; а 

szavak hadjáratának, a mondatok ámokfutásának tekintetében is. Az 

elsöprő erővel áradó szó- és mondatállomány szakadatlan 

kontextualizálása és rekontextualizálása az epikai anyagnak 

állandóságot és alkalomszerűséget kölcsönöz egyszerre, egy olyan 

történelemszemléletet kimunkálva és tökéletesen uralomra juttatva, 

amely interaktív rendszerek együtteseként működik, s nem 

érvényesít, nem igazol semmilyen ellentétet a véletlenszerű 

események meg az ok-okozati szekvenciák között192.

Annak ellenére, hogy semmitmondó, érdektelen 

szövegegységek láncolatai egyre gyakrabban és egyre zavaróbb 

mennyiségben tünedeznek fel a brasnyói epikai világban, s noha 

miattuk a maguk ürességével riogató regények (zömükben ilyenek 

sajnos a legutóbbiak, a Rokonság téli ágon, az Ezerszáz, sőt félő, 

hogy az eleddig egyetlen részletében ismert Dombornyomás 

kilélegzett felületre szintén ezek táborát erősíti majd) is részét 

képezik már a szerző életművének, a két trilógia darabjaiból egy jól 

szerkesztett, nagyszabású műegyüttes formálódott az elmúlt 

évtizedek folyamán. Olyan több kötetből álló kainozoikumi 

bestiárium, amely rendre ugyanahhoz a konklúzióhoz érkezik,

192 A történelem ilyesfajta szépirodalmi megközelítéseiről lásd: John JOHNSTON: 
Information Multiplicity. American Fiction in the Age of Media Saturation. Baltimore and 
London: The Johns Hopkins University Press, 1998, 204.
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ugyanazt a végkövetkeztetést mondja ki, amelyet Ranko 

Marinkovié Küklopsz című remekműve hirdet: „A sarlatánt — 

varázslót —, misztifikátort Embernek hívják. Mi tehát az ember? 

Az ember Terminus Középső Fogalom a halál 

szillogizmusában.”193 Le nem zárt könyvsorozat tehát, amely ugyan 

nem váltja valóra, de azért kitartóan újra és újra megfontolás 

tárgyává teszi, s a szerző meg az olvasó kísértettségének 

szimptomatológiájaként méltányolja Milorad Pavic P rede о slikan 

cajem (1988) című regényének könyveszményítő sugalmazását: 

„Sve knjige na svetu imaju tu skrivenu strast da vám ne daju
”194

M,

dalje.

Ranko MARINKOVIC: Küklopsz. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1968, 202. „Sarlatan 
- madionicar - mistifikator zove se Covjek. Sto je dakle Covjek? Covjek je Terminus M, 
Srednji Pojam u silogizmu smrti.” Kiklop. Beograd: Prosveta, 1965, 155.

Természetesen a magyarra nehezen fordítható mondat szó szerinti („Minden könyvnek a 
világon megvan az a rejtett szenvedélye, hogy nem enged tovább.”) és átvitt („Minden 
könyvnek a világon megvan az a rejtett szenvedélye, hogy elzárja/bezáija az utat.”) 
értelmében egyaránt. Lásd: Milorad PAVIC: Predeo slikan cajem. Beograd: Prosveta, 1988, 
312.

193
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VI. A helyváltoztatás poétikája (összegezés helyett)

A lirizálásban, az esszéizálásban, a mitizálásban, a belső 

monológok, megszakításos technikák alkalmazásában, továbbá a 

világ széttöredezettségének és a történelem terrorjában vergődés 

paranoiájának állapotrajzaiban tetten érhető prózapoétikai 

sokféleség Brasnyó István regényeit olyan alkotásokként jellemzi, 

amelyek a marginalitás megtartó erejét a forma problematizálásán 

keresztül fedezik fel. A reálisat a naturálissal, a mágikussal, a 

groteszkkel, az abszurddal elegyítő, intellektuális, kulturális és 

művészeti allúziókkal, reminiszcenciákkal, citátumokkal, idegen 

nyelvű (angol, francia, latin, német, szerb) részletekkel bőségesen 

teletűzdelt szövegekben könnyű ráismerni ama Danilo Kis 

megfogalmazta (és maga is működtette) alaki sajátosságra, mely 

szerint ,,a formatudat a közép-európai kötődésű írók egyik közös 

tulajdonsága, a formáé, melynek révén szeretnénk értelmet adni az 

életnek és a metafizikai rejtélyeknek, a formáé, amelyen a választás 

lehetősége értendő, a formáé, amely nem más, mint kísérlet ama 

archimédeszi fix pont meglelésére a bennünket körülvevő káoszban,
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a formáé, amely a barbár ziláltság és az ösztönök irracionális 

önkényének ellentéte”195.

A formatudat, amely a „kiszolgáltatottak egyedüli, 

elorozhatatlan vagyona és méltósága”196 Brasnyó István műveinek 

esetében elválaszthatatlan a szerzői termékenység kérdéskörétől. 

Az irodalmi modemitás peremvidékén kialakult és megszerveződő, 

a modemitás nagy elbeszéléseiből kimaradó197, sokszor az 

anakronisztikus közlésfajtákat dédelgető, a vérszegény 

önvallomásokat, triviális élményanyagokat lajstromozó, és a 

felhőtlen mesélgetést bőven elegendőnek tartó, a műfaji 

nehézségekre, nyelvi megoldatlanságokra pedig ügyet sem vető 

komótos vajdasági magyar irodalom kevés ilyen terjedelmű, 

műnemi és műfaji értelemben egyaránt számottevőnek tekinthető 

életművel rendelkezik. Ennek a társtalan iniciatívának, amely több 

regénnyel és verseskötettel sikeresen bizonyítja, hogy a „modemitás 

perifériáin jelentős és fontos - modem - művek születhetnek, és 

születnek is”198, azonban nem a töretlenség meg az 

ellentmondásmentesség a legbiztosabb karaktervonása.

Az évek folyamán a termékenység attrakciói halványodni 

kezdtek, s a regény méretezésének brasnyói játékai a nyolcvanas 

évtized közepe óta egyre feltűnőbben ámlkodnak a textus 

gyarapításának erőszakos és erőltettett beállítódásáról, egyfajta

Danilo KIS: Változatok közép-európai témákra, (ford.): BORBÉLY János, In: Uő: 
Kételyekkora, (vál.): BÁNYAI János, Pozsony-Újvidék: Kalligram-Forum, 1994, 173.

JUHÁSZ Erzsébet: A formatudat mint a megmaradás esélye. In: Uő: Esti följegyzések. 
Újvidék: JMMT: Forum, 1993, 21.
197 Vö: BANYAI János: Lehetséges-e a kisebbségi irodalmak (modern, posztmodern) 
„teóriája”? In: Uő: Hagyománytörés. Újvidék: Forum, 1998, 84.

Lásd: uo. 85.
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szövegprodukciós válságról, amelyben a fékezhetetlen skriba nyelvi 

dinamizmusa, stiláris lendülete többször megtörik és lelohad, a 

termékenység tennelékenységgé csupaszodik, majd leplezetlenül 

átfordul a reprografikus kényszer diktálta értelmetlen 

motívumismétlésbe, lapos retorizálásba, kellemetlen didaxisba és 

kínos ideologizálásba. Nincs szó persze paragrammatikusságról, 

viszont különösen a második trilógiát alkotó regények 

vonatkozásában mindeme zavarok a szerző prózanyelvének 

meggyengülése, kiüresedése felé mutatnak, ráadásul megállapítható, 

hogy e kenózis nem érintette előnyösen a mostanáig csak 

folyóiratban közölt, könyvalakban még megjelenésre váró 

regényeket sem. Szám szerint azt a hármat (.Rokonság téli ágon, 

Ezerszáz, Dombornyomás kilélegzett felületre), amelyeket akár egy 

újabb trilógiának is fel lehet fogni. Velük kapcsolatban aligha 

tagadható, hogy ne lennének egytől-egyig (bün)részesei eme ürülési 

folyamatnak. Ömnagukat a korábbi regényekből, elsősorban a 

Famíliából rekreáló és restauráló, de egymást is minduntalan 

tatarozó szövegek lévén, azt a kedvezőtlen gyanút kezdik 

ébresztgetni az olvasóban, hogy Brasnyó István soronkövetkező 

regényeit ugyanaz a veszély fenyegeti: művei egyre nehezebben 

kerülhetik majd el, hogy mindössze a már meglévők metafrázisaivá 

legyenek.

Az Óda a regényhez következő sorai óta igazolódni látszik 

az, hogy a szerző költészetére kevésbé vetnek árnyékot az említett 

bizonytalanságok, és a brasnyói prózamennyiséghez hasonló 

mértékű brasnyói líratermés növekedése még sok meglepetéssel
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szolgálhat a jövőben, hiszen a költőszerep meggyőződéses vállalása 

valamint a versbe vetett formatörténeti bizalom védetté teheti a 

töretlenség hiányával szemben:

„semmiképpen sem lehetek vesztes fél 

az oldalamon áll a beszéd 

az oldalamon áll a félmillió éves beszéd 

meg a kikezdhetetlen fonnája a vers 

a verssel pedig nincs vita 

nem lehet vitába szállni 

a versnek nincsenek megállapításai 

a vers nem közöl hanem ítél 

és az első pillanattól kezdve költő voltam 

akik ezt kétségbe vonták csak papínnasé létük 

meghosszabbításáért tették még egy jelenés erejéig”

kifogásolható,

következetlenségekhez vezető tényezői természetesen nem 

halványíthatják el a vajdasági alkotó műveinek a métissage 

komponálástechnikai alapelvét tökéletesen érvényesítő mivoltát. 

Brasnyó Istvánnak azt a nagy és egyetlen szabállyá a szabályok 

hiányát emelő írói eljárását, amely a súlyos kataklizmák hatására

A fertilitás olykor-olykor
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sem mond le „a balkáni delirium és a pannon metasztázis 

konfuzussá összekavarodó hatalmának feltérképezésével együttjáró 

(kisebbségi) sorsértelmezésről.

A minoritás diszkurzusát képviselő külföldi írástudókról az 

anyaországi kultúra potentátjai hajlamosak úgy vélekedni, mint 

valamiféle csodabogarakról, akiknek nehéz és kínos helyet szorítani 

a hazai irodalmi modernség (az affixumos változatokat is mind 

ideértve) paradigmájában. Megannyi kategorizálhatatlan, 

rendszertanilag elhelyezhetetlen etnikai csodalény, sok-sok 

fajtatiszta kentaur, akiknek „nem találtak kalickát az 

állatkertben”200. Pedig hatalmas tévedés azt gondolni, hogy a 

jugoszláviai és a vajdasági minősítések a lakóhelyre meg ennek 

földrajzi, közigazgatási fekvésére vonatkoznak csupán; többet is és 

kevesebbet is jelentenek ennél, mivel szellemi kapcsolódásokról 

szólnak, más (nem magyar) kultúrák tapasztalatainak és értékeinek 

befogadásáról tanúskodnak201.

A nyelvi és a kulturális keveredésben való tevőleges 

közreműködésnek, különösen ha az olyasféle, mint a Másik (a 

horvát, a szerb, a szlovén, a macedón kultúra) megértését 

megkísérlő symposionistáké, amelynek révén a Vajdaságban „első 

ízben következett be a jugoszláv kultúra aktív recepciója”202, vajmi 

kevés köze van a tényleges állampolgársághoz. „Az állampolgárság

”199

VÉGEL László: Kafka sürgönye. In: Uő: Wittgenstein szövőszéke. Budapest: T-Twins, 
1995, 38.

Uő: Wittgenstein szövőszéke előtt. In: i. m. 123.
Lásd: BANYAI János: Még, talán. A vajdasági magyar irodalom „itt és most”. In: Uő: 

Kisebbségi magyaróra. Újvidék: Forum, 1996, 56.
LOSONCZ Alpár: Symposionista önreflexió. In: Uő: Hiányvonatkozások. Újvidék: 

Fórum. 1988, 195.

199
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tudvalévőén nem határoz meg kulturális, nyelvi vagy általában vett 

történelmi részesülést. Nem fedi mindezeket a hovatartozásokat.”203 

Az önként választott és a születés szerinti állampolgárság közötti

eltérés latolgatása a Nyúlvidék című írásában, amely a Magyar Szó 

1995. október 21-én megjelent szombati számában olvasható, annak 

megfogalmazásához vezette Brasnyó Istvánt, hogy „van egy állapot, 

amikor az ember ráébred, nincs is szüksége állampolgárságra, mert

újdonatúj bensővoltaképpen ez az emlékek területére tartozik 

mivolta már másvalakié; amikor erre ráeszmél, az első gondolata az,

mily nagyszerű dolog lenne megkérni valakit, hogy lője agyon, vagy 

ha ennek a valakinek fegyvere van, legalább szívességből adja 

kölcsön arra a rövid időre”.

Bár a ,jugoszlávság gyermekkora örökre elveszett”204, a 

szerző keserű felhangokkal kísért helyzetmegítéléséből még 

egyáltalán nem következik, hogy egy vajdasági magyar írónak 

tényleg érdemes lenne innentől fogva tudomást sem vennie, vagy 

sürgősséggel lemondania a különböző nyelvek és kultúrák közötti 

szabad vándorlás rhizómatikus identitásképzést előmozdító 

nyelvhasználati kilátásairól. Nem az anyaországban élő írástudóként 

viszont egyre inkább tisztában kell lennie és meg kell barátkoznia 

személyes tapasztalatai egységbe rendezésének

befejez(het)etlenségévei. Literátori peregrinációja csakis így nyerhet 

állandóan új értelmet és friss érvényességet a Tomislav Ládán által

Jacques DERRIDA: A másik egynyelvűsége. (ford.): BOROS János, CSORDÁS Gábor, 
ORBÁN Jolán, Pécs: Jelenkor, 1997, 28.

Ales DEBELJAK: Bálványok alkonya, (ford.): GÁLLOS Orsolya, In: Uő: Otthon és 
külföld, (ford.): BABARCZY Eszter, GÁLLOS Orsolya, REIMAN Judit, SZILÁGYI Imre, 
Budapest - Pécs: József Attila Kör - Jelenkor, 1998, 37.
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kifejtett gondolatmenet fényében: „Ha az emberek úgy viselkednek,

amennyibenmintha abban a szintagmában, »az ember, aki ír«

ilyen irányban értelmezzük a klasszikus definíció (a »zoon

az elsődlegespoliticon« helyett a »zoon graphicon«) parafrázisát 

és a fő elem az » ... aki ír«, míg maga az »ember« főnév ebben a

szintagmában jóformán szükséges rossz, akkor egy cseppet sem 

furcsa az az idióma, hogy »ember, noha ír«. Mi több, manapság 

különösen előtérbe kerül az a meggyőződés, hogy a legfontosabb, 

hogy valaki írjon, és ha éppen olyan kedve van, megengedtetik neki, 

hogy ember is legyen; de ha mégsem az (vagy nem törekszik arra, 

hogy az legyen), annál jobb, mert mindemellett egészen komolyan 

hiszi, hogy minél kevésbé ember valaki, annál inkább író.

A rhizóma-identitás vajdasági magyar képviselője, a 

minoritás diszkurzusának jugoszláviai magyar beszélője, főképpen 

akkor, ha a szépirodalmat értékelhető szinten művelő tollforgató, 

idejekorán megtapasztalhatta, hogy a világ más kultúráival való 

találkozásakor azzal a képzelőerővel kell rendelkeznie, amellyel 

minden kultúrát úgy gondolhat el, mint amelyekben egyszerre 

munkálkodik a felszabadító egység és különbözőség; az 

opacitáshoz való jog bárki számára megkövetelhető, de nincs 

szükség a Másik önmagunk opacitásának modelljére történő

”205

205 Tomislav LÁDÁN: Zoon graphicon. In: Uő: Zoon graphicon. Sarajevo: Veselin Maslesa, 
1962, 62. „Ljudi se ponasaju kao da je u sintagini »covjek koji pise« — ako se u tóm pravcu 
shvati óva parafraza klasicne definicije (»zoon graphicon« umjesto »zoon politicon«) — 
prvo i glavno » ... koji pise«, dók se sama imenica »covjek« uzima kao maltene nuzno zlo, te 
onda nije nimalo cudan idiom »covjek, iako pise«. Stavise, u novije vrijeme pogotovo, 
protura se uvjerenje da je najvaznije da netko pise. a ako mu se svida, dopustit ce mu se da 
bude i — covjek; no ako on to nije (ili ne mari da bude), tim bolje, jer se, pored toga, vjeruje 
posve ozbiljno da sto je netko manje covjek, vise ne pisac.”
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redukálására206. A különböző kultúrák szimultaneitását nem 

feltétlenül könnyen megélő, az asszimilációs meg a disszimilációs 

törekvésekkel évtizedek óta sokat vesződő, ám a másfajta nyelvi 

kódokkal invenciózusan is bánni tudó vajdasági magyar 

irodalomhoz „nem szabad, de nem is szükséges eleve keserű 

szájéllel közeledni”207, és az opacitáshoz való jog megtagadásáról 

egyszer s mindenkorra lemondva illenék ma már hozzáálni. A 

symposionisták irodalmi és művészeti tevékenységéhez különösen 

nem ildomos fümigáló vagy szánakozó módon viszonyulni, hiszen 

ők végre „a totális életgyakorlat kritikai ethoszát csempészték a 

pannon tájba, a mindennapi élet összes pórusaira kiterjedő 

radikalizmust”208.

Kétségkívül közéjük tartozónak kell tekinteni a hatvanas 

években velük indult, ámbár tőlük kívülállósága, solitariussága 

folytán el-eltávolodó Brasnyó Istvánt, akinek a féktelenséget 

glorifikáló írásművészetét a szövegmegjelenítés formakultúrájának 

prózanyelvi és líranyelvi extremiásai joggal teszik szemléleti

poétikai szempontból érdemlegessé és kiemelkedővé a (vajdasági) 

magyar irodalomban. Joggal, mert a prózaíróként, költőként és 

műfordítóként egyaránt jelentős szerző művei a termékenység 

excesszusait az elmúlt évtizedek folyamán semmikor sem engedték, 

s remélhetőleg ezután sem engedik véglegesen elszakadni vagy

206 Vö. Edouard GLISSANT: Culture et identité. In: Uő: Introduction a une poétique du 
Divers. Paris: Gallimard, 1996, 71-72.

SZAJBELY Mihály: Utószó. In: Uő (szerk.): Rózsaszín flastrom. Beszélgetések vajdasági 
írókkal. Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék. 1995, 229.
208 LOSONCZ Alpár: Symposionista önreflexió. In: Uő: Hiányvonatkozások. Újvidék: 
Forum. 1988, 195.
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függetlenedni a „dissémination” és a „dissemiNation” kalandját 

egyszerre élvező homo viator rokonszenves alkotói 

radikalizmusától.
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