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k o n T E X T U S

ELÕSZÓ

Kötetünk szövegei egy olyan háló kialakításának alkotóelemei,
amelynek sokféle és több irányból jövõ, régióközi, nemzetközi
és multidiszciplináris szálai egy irányba futnak: a vajdasági magyar
késõmodern és posztmodern irodalom világa felé. 

E kutatások célja – a Tolnai-metafora nyomán – Vajdaságnak
mint a kulturális kódok deltavidékének újbóli körüljárása, a „del-
ta ölelõ veszélyének” (Bókay Antal) megélése, a táj szellemi fel-
töltése, átértékelése, átrendezése. 

A kutatócsoport pécsi és maribori tagjai, valamint a fiatal ku-
tatók jelenléte adja az esélyt, hogy e háló rezdülései sokszólamúvá
legyenek. 

Csányi Erzsébet
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Thomka Beáta

EGY TOLNAI-METAFORA
VISSZAVEZETÉSE

A delta lehetséges poétikai redukciója

A meghívóban felvetett kérdésekhez két szempont alapján
közelítek: Tolnai Ottó Delta (1–3.), avagy út a mai vajdasági
költészethez címû 1969-es (Új Symposion 54., 55., 59. sz.) esszé-
jébõl kiindulva, illetve poétikájának összefüggésében vizsgálva
a delta metafora lehetséges jelentéseit. Az elsõ lépésben az ál-
tala felkínált költészettörténeti kommentár képezi a vezérfo-
nalat, a másodikban írásmûvészete és annak kontextusa. 

Az Új Symposion 69–70-es évfolyamait lapozva, számomra is
– aki ekkoriban vettem részt a legintenzívebben a Symposion-
mûhely munkájában – és az új, mai olvasó számára is nyilvánvaló
az 1968-as történelmi eseménysor közelsége és hatása. Tolnai ekkori-
ban közli az Ars politica címû versplakátot, tehát tagadhatatlanul
erõs a lapban, a közleményekben, a képi anyagban is a 68/69-ben
lejátszódott európai események és forrongások hatása. A Mao-,
Che-, Ginsberg-, a hippi-, a beat-, a diákmozgalmak, a forradalom,
a csehszlovák megszállás – nevek, fogalmak, események, amelyek
a történeti idõben lokalizálják a folyamatokat. Ezzel egyidõben
motívumokként meghatározzák egy korszak társadalomkritikai
beállítottságának és mûvészi fogékonyságának a jellegét.

Tolnai öt évtizedes munkássága során viszonylag ritkán, néha
azonban mégis programszerû összegfoglaló írások közlésére vál-
lalkozott. A Delta… egyik ilyen „hosszan készült” munkáinak egyi-
ke. Közvetlen célja azon fiatalabb költõk bemutatása, poétiká-
juk kommentálása, akik az elsõ nemzedéket néhány évvel ké-
sõbb követték. Néhányan éppen 1968-ban publikáltunk elõször
a lapban, 1969-ben pedig összeállt egy virtuális költészeti projekt
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(konkrét költészet, képversek), amely a Symposion Füzetek egyike,
illetve több plakát, melléklet anyagát alkotta. Kezdeményezések
voltak ezek, amelyekben Tolnai jó érzékkel regisztrálta a poé-
tikai megoldások és a nyelvhasználat változásait. 

Visszatekintésének másik ösztönzését Domonkos István Áthú-
zott versei (1969) jelentik. A postai küldemény önreflexióra kész-
teti. A gesztus gyakori Tolnainál, elég a Versek (1975) Rekapitu-
láció alcímére gondolnunk. Idõben nincs túl távol egymástól a
két önértelmezési alkalom (noha idõközben meglehetõsen kímé-
letlen folyamatok zajlottak körötte, a lap körül). 

Tolnai jellemzõ észrevétele a Domonkos korai versnyelvé-
nek és a fiatalok poétikájának szembeállítása: 

„A vajdasági költészet Domonkos verseiben emelkedik és
süllyed hõ- és fagypontjára, nála kezd el repedezni, szavakká por-
ladni. Itt jól megfigyelhetõ az átmenet a Symposion-nemzedék
második hullámának kívül-belül üreges költészetéhez. NEM ME-
RED RÁNK ÜRES TÉR? NEM LETT HIDEGEBB? Kérdezi to-
vább Nietzsche õrültje. Az átmenet, különösen a beavatatlanok
számára, észrevétlenül történt, ahogyan az érett gyümölcs lehull
a fáról és mégis: ÉG és FÖLD. A fiatalok ÚJ NYELVE szembesze-
gül, szembeszegül mint egész, semmit sem vesz át világunkból,
semmi közös ügye nem volt vele, nem kellett elõbb bûnbe esnie,
hogy aztán még MEZTELEN SZEMEKKEL kiûzzék:

GONDOLTÁL-E EZZEL A KIÛZETÉSKOR
KARDDAL ÉS NAPPAL A FEJED FELETT.
(…)
TÕLEM NE VÁRJÁTOK
HOGY MAJD A LÓSZART KAPKODOM
NECCBE A SZÜNETEKBEN

Angazsált költõink innen vannak a nyelven, Domonkosnak
saját nyelve van, a fiatalok meg túl vannak, új nyelvük van.”
(54. sz. 25.) 

Milyen értelmet ad a delta fogalmának ekkoriban? Egy bravú-
ros, a vajdasági irodalomtörténetben csak rá jellemzõ módon,
irodalmi, filozófiai, mûvelõdéstörténeti asszociációsor kontextu-
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sában végigfut a delta, kapu (a szó héber jelentése) torkolat, for-
rás, út, kaland, cél és egyéb gazdag jelentésû képzetkörön. Je-
lentõs megfigyeléseket tesz a saját korai ars poeticája és a Do-
monkosé, másfelõl pedig az akkoriban indulók világélménye,
költészetfelfogása közötti különbségekrõl. Irodalomtörténetileg
is érvényes a megállapítás, mely szerint Tolnaiék már nem a
közösségi képviselet, valamilyen megbízatás jegyében léptek fel,
mint ahogyan ezt a meghatalmazást az elõttük járók még a költõ-
szerep (!) természetes adottságának vagy éppen társadalmi külde-
tésnek vélték. A jelenség egyébként az egész tágabb térségre jel-
lemzõ még ekkoriban, s van, ahol késõbb is (Jugoszlávia, Ma-
gyarország, Kelet-Európa). A másik eltérés az elõbbi nemzedék
közvetlenebb társadalomkritikai magatartása, tudatossága és a
fiatalabbak (Böndör Pál, Kisjovák Ferenc, Danyi Magdolna és
mások) apolitikussága között mutatkozik. 

Talán a harmadik, mellékesnek tûnõ észrevétel a legtávlato-
sabb, ugyanis az azóta eltelt évtizedek éppen ezt a vonást erõsí-
tették fel. Domonkos korai verse, például a fenn idézett Natu-
ra morte, komorabb, emelkedettebb dikciójú, az Áthúzott versek
pedig több humort, groteszk vonást tartalmaznak. Ahogyan a
még késõbbi antologikus mû, a Kormányeltörésben is. Éppen ez
a furcsa látószög, játék és játékstílus válik majd Domonkos, illet-
ve Tolnai késõbbi poétikájának alapvonásává. Az ezredforduló
tapasztalata értelmében a vajdasági gyökerû, akár a valamikori
tartományban, akár a kontinens más részén keletkezõ irodal-
mi és színházi alkotások egyik meghatározó karaktere ebbõl az
ironikus, groteszk, tragikomikus látásmódból következik. E szem-
léleti elem forrása – magyar viszonylatban – kétségtelenül a
két említett alkotónál található. A Domonkos-songok, „kuplék”,
énekelt darabok, illetve a Tolnai-féle Wilhelm-mitológia termé-
keny hatásáról tanúskodik többek között az a ioculátori verselés
is, amelyet Sziveri János képviselt, vagy Balázs Attila prózája. Nagy
József rendhagyó színházvíziója és az a játékstílus sem függetlenít-
hetõ ettõl, amelyet e különös mûvészeti affinitásból, a közös re-
gionális létélménybõl, mentalitásból táplálkozva a Jel Színház mû-
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vészei a nemzetközi porondon is ismertté tettek. A kisugárzás foly-
tatható, ugyanis jó ideje nem korlátozódik sem az irodalomra,
sem a származás szûken vett terepére. Elõzményei és következmé-
nyei vannak a vizualitás terepén, képzõmûvészetben, filmben is. 

A Delta… esszét követõen jelent meg Tolnainak A rövid vers-
rõl (Új Symposion, 1970. 65. sz. 9–10.) írott szövege, az elõbbi gon-
dolatmenet szerves folytatásaként, ugyanis Böndör Pál köteté-
rõl értekezik. A két ellentétes metafora, a szívdobbanással és a
tárgyilagosság fogalmával jelzett kontraszt kibontása remek szem-
beállítást eredményez: „a két pólus kiemelése csak az áttekint-
hetõséget segíti elõ”. Az elõbbihez a dalt sorolja, a másik kate-
góriához egyéb minõségeket társít: „a tárgyilagosság korában (a
vers): el-vesz, zsugorít, kondenzál, minden lemeztelenedik, a
költõ nem dalol már, csak szól, szavakat mond, néhány szót is-
métel, variál, néhány szálkássá súrolt kopott szót pároztat, azaz
egyfajta öntudatosodás tanúi vagyunk”. 

A látlelet pontossága éppen annak a nem reduktív ars poeti-
cának a sarkpontjából elgondolkodtató, amelyet Tolnai képvisel:
mifelénk „csak az utóbbi idõben indult néhány költõ azonnal
felrakott szûrõberendezkedésekkel”, írja szellemesen. Saját koráb-
bi köteteiben már jelen volt az a narratív versbeszéd, amely a
Balkáni babérban (2001), és azóta uralkodónak tûnik mûvészeté-
ben. Költészetfogalma és poétikája eleve annak a furcsa köztesség-
nek a jegyében alakul, amely egyazon logikát érvényesít a közlés
mindkét alapformájában. A sorokra tördelt, központozás nélküli
„vers” narratív árnyékolású. A versszerûség változó kritériumai-
nak tudatában a sortagolást megtartva történetszerûen satírozza
a szöveget. A sorok a mondattagolás helyére lépve átveszik a meg-
szüntetett központozás szerepét. Ugyanakkor teret, levegõt bizto-
sítanak és levegõvételt engedélyeznek az idõ- és a folyamatosság-
elvet elutasító „eseménymondás” szabálytalanságai számára. Szó-
, sor-, szakaszismétlések, a rím ritmikai rendeltetését átvevõ mo-
tivikus és képi párhuzamosságok, a gondolatritmust biztosító
refrénszerû visszatérések mozdítják ki a diskurzust a csupán szilu-
ettjében megtartott versformával együtt az alternatív líra irányába.
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Tolnai prózai elbeszélései és önelbeszélései az epikai konven-
cióhoz viszonyítva szabálytalanok, oldottak, és elkanyarodnak
a történetmondás hagyományától. Elemeik felfûzésében nem
a narratív logika koherenciája, hanem a társító logika érvénye-
sül. A narrációban nem az idõbeli, térbeli összefüggés, hanem
egy rejtett, rendszerint irreális, érzéki, asszociatív kapcsolatte-
remtés csapongása érvényesül. 

Azon poétikai eljárások közül, amelyek ebben az életmûben
verset, prózát, drámát, esszét egyaránt jellemeznek, kiemelnék
néhányat: porlasztás; egybeolvasztás; összevillantás, érintkeztetés,
társítás; konkordancia, diszkonkordancia. A porlasztás1 értelme-
zésemben azon mûveletsor része, amely vagy a részekre tördelés,
a miniatürizálás másodlagos gesztusa, vagy annak a látásmódnak
a jellemzõje, amelyet Tolnai másutt a raszter technikával jellemez.
Vagy egy elemi közelnézet eredménye, vagy egy tudatos redukció,
a mikrovilágra egyszerûsítés mûvészi eljárása – nyelvben, képi,
filmi, gesztuális megjelenítésben. Ez tapasztalható a dadogás,
a porlasztott minõségek, az anyagiasság és tárgyiasság jelentõsé-
gében. A kép-, motívum- és képzettársítás az analogikus gondol-
kodás eleme. Ennek uralkodó jelenléte biztosítja azt, hogy az
asszociativitáson alapuló merész kapcsolatok minden mûfajában
azonos jelentõségûek legyenek. A fenn elemzett esszére ugyanúgy
jellemzõek, mint prózai vagy narratív árnyékolású verseire. Az
egybehangzás/széthangzás, megfelelés és nagy ívû eltérés együtte-
se ugyancsak a legkülönfélébb mûalkotásszinteken, eljárásokban
és a miniatûr képi alakzatokban jelentkezik. Mindennek várat-
lanság, feszültség, kontraszthatás, gyakran sokk az eredménye. 

A delta Tolnai 69-es esszéjében a forrás és a torkolat kezdõ-
és végpontjait is jelenti. A jelképes térképzeteket a szöveg alapve-
tõen a két nemzedék poétikumának differenciálására vonatkoz-
tatja. E helyen nem, másutt Vajdaságra mint olyan imaginárius
régióra reflektál, amely a kulturális, szellemi értékek és áramla-
tok áteresztõ, befogadó, magába ömlesztõ közege. Kultúrák, ég-
tájak, civilizációk keresztezõdésében álló virtuális kapu. Voltak
idõszakok, amikor ezen keresztül szabad áramlás folyhatott Kö-
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zép-Európa, a Balkán és a Mediterráneum között. Az egyéni szel-
lemi, intellektuális és érzelmi terrénumon ugyanúgy, mint a
Symposion-típusú magyar és nem magyar orgánumokban, ju-
goszláviai projektekben. Más korszakok pedig éppen nem kedvez-
tek vagy nem kedveznek a másság megbecsülésének, a sokrétû-
ség értékeinek. (A jelenség azonban nem lokális, világszerte
elemzés tárgyát képezik a többnyelvû közösségek belsõ viszonyai,
jogvédelme és konfliktuskezelése.) 

Tolnai opusa három döntõ kérdésben sajátos stratégiát jelöl
ki. Az egyik az újkor óta érvényes európai humán értelmiség
alapvetõ létfeltétele, a kontinentális kultúra háborítatlan egybe-
látásának biztosítása. A többközpontú mûvelõdés tapasztalatából
következõ multikulturális szellemiség igénye a másik elem, ami
a jugoszláviai geopolitikai adottságokból azon értelmiségiek és
mûvészek számára jelentett, jelent pótolhatatlan minõséget, akik
ebben – nemzeti hovatartozástól függetlenül – fölismerték a
többlet lehetõségét. A harmadik pedig a regionalitás mint érték-
minõség elve. 

A helyi, specifikus, marginális jelenség, alak, látás- és beszéd-
mód iránti fogékonyság Tolnainál olyan kimunkált szemléleti
és komplex mûvészi magatartást alapoz meg, amely a poétikai
dialektus módján mûködik. A regionalitástudat elmélyítése egy-
ben annak meghaladása is: Aufhebung, amely nélkül nem létez-
ne Márquez vagy Hrabal prózája, Fellini vagy Aki Kaurismäki
filmmûvészete. Más szóval nem lenne olyan mûvészi élményünk,
amelyben ne a dél-amerikai, cseh, olasz vagy finn azonosság
valamilyen vonására döbbennénk rá különleges felfedezésként.
A formátumos alkotót a belsõ transzformációra való képesség
akadályozza meg a kis kulturális közösségekre jellemzõ megme-
revedéstõl, a provinciák kulturális önértékelésének túlzásaitól.
Franz Kafka is a mindenkori kisebbségi irodalom, a „literature
mineur”2 egyik képviselõje a világirodalom palettáján (Deleuze).
Mészöly Miklós magát kulturális szempontból meszticként jelle-
mezte, amivel a saját nyelvbe bezárkózó, homogenitásra alapo-
zott szemléletmóddal kívánt szembehelyezkedni. Tolnai alakjai-
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nak, alteregóinak általa sokat hangoztatott provincializmusa
új nyelvet teremt, és eredeti imaginárius világot képvisel a kor-
társ irodalom összefüggésében. Míg mûvészetének korai stádi-
umában kísérletezõ gyakorlatával, neoavantgárd megoldásaival,
mûfajainak mûfajtalanságával, a kilencvenes évek óta éppen ere-
deti mûvészi nyelvjárásával gyakorol erõsödõ hatást a jelenkori
magyar irodalomra. 

A német kritika ezen utóbbi sajátossága révén ismerte meg
és értékeli. Ilma Rakusa átveszi tõlem a metaforikus szociográfia
kifejezést, alkalmasnak véli Tolnai prózájának jellemzésére. Másik
kritikusa szerint „Tolnai Ottó, akinek jelen elbeszélései egy
messzemenõkig vidékies és manualitás jellemezte világ anakro-
nisztikusnak tûnõ anyagiságára korlátozódnak, önmagát szarkasz-
tikusan (?) »vidéki Orpheusznak« titulálta. Aki az irodalomtól
többet vár, mint csupán a legújabb kommunikációs technológi-
ák megidézését, az a burjánzó emlékezés és a mûvészien kidolgo-
zott leírás esztétikailag kényszerítõ összekapcsolása révén bizo-
nyára könnyen felismeri Tolnai Ottóban a rangos európai szer-
zõt. Tolnai a nyelv segítségével lenyûgözõ képi világot teremt,
amely – képi nyelven szólva – valahol Tarkovszkij filmjeinek
messzemenõen mûvészi archaikuma és Terrence Malick filmjei-
nek az embertõl kegyetlen távolságban található szépsége között
helyezkedik el. Tolnainak eddig egyetlen mûve sem volt néme-
tül elérhetõ. Az abrasch sorozat tehát úttörõ munkát végez, még-
pedig gyönyörû kiállítású könyvek formájában.”3

A hagyományos poétikai, mûfajelméleti besorolhatóságot
cáfoló, különleges hatást kiváltó Tolnai-versek, -monológok és
-prózák a magyar és az idegen nyelvi olvasót is meglepik szokat-
lan szövésükkel. Elbeszélései igen ritkán hagyományos novellák,
noha akad kifinomult poénnal záródó novellája is (Hamuka).
Drámáinak alig van cselekménye: a hõs megszólalása inkább va-
lamilyen tudatáram nyelvi alakzatának tûnik. A mindennapi kö-
rülmények, tárgyak, észleletek, jelentéktelenségek megnevezé-
se, a megszólaló alakok, asszonyok, vendégmunkások, elesett,
marginalizált figurák, esendõ peremvidéki, dadogó hõsök szó-
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lamai olyan fokú közvetlenséget engedélyeznek a diskurzusnak,
amely megszünteti a beszélõ és hallgató (nézõ, olvasó) közötti
távolságot. Mintha mûvészi beavatkozás nélkül zajlana a folya-
mat. Az irracionalizmusra, látomásosságra hajlamos képzelet
azonban a legváratlanabb ponton eltéríti, megemeli, kiszakítja
a közlést, helyzetet a kvázi-valós összefüggésekbõl. 

Zárásként a következõ módon szeretném a Tolnai-féle delta-
metaforát összefoglalni: saját értelmiségi alkatát, opusát és az ál-
tala irányított mûhelyeket illetõen kivételesen sokféle hatás és
áramlat torkolata. Domonkosnál a film erõteljes hatását hangsú-
lyozza, nála pedig a filozófiai indíttatás, a modern magyar, szerb,
horvát, szlovén és német költészet, valamint a kortárs képzõmû-
vészet biztosít poétikáját alakító impulzusokat. A Delta esszében
elõforduló zeneesztétikai hivatkozásoknak is sajátos jelentõsége
van Tolnai nyelvi és formálási gyakorlatában.4 Származását illetõ-
en lehetõség, hogy korszakonként, és mi tagadás, akár egyénen-
ként, személyes programként és vállalásként is – a szellemieket
illetõen nyitott kapuként, ösztönzõ lehetõségként viszonyulhas-
sunk a régióban történetileg adott heterogenitáshoz. Imaginá-
ciója a 20/21. századi magyar irodalom egyik kivételesen gaz-
dag mûvészi gyûjtõvize. 

Jegyzetek

1 Körösi Zoltán Orrocskái, http://www.jamk.hu/ujforras/020215.htm 
2 „La notion de littératures mineures (au pluriel) doit s’entendre doublement:

comme périphériques, tout d’abord, en regard de la production hexago-
nale ou de toute autre forme de domination culturelle; comme intérioris-
ées (refoulées), ensuite, au sens de Deleuze (»parler dans sa langue à soi
comme un étranger«). Quant à la langue majeure, elle désigne le français
dans toute sa puissance normalisatrice.” (Littératures mineures en langue
majeure: Wallonie + Bruxelles / Québec, Colloque international.)

3 Klaus Nüchtern: Bakelitkor, Der Falter, 2002/17. sz. Recenzió Tolnai Ottó:
Ich kritzelte das Akazienwäldchen in mein Heft. Vier Erzählungen (Aus dem
Ungarischen von György Buda uns Géza Deréky. Edition per procura, Wien/
Lana 2002.) címû kötetérõl.

4 Schönberg és az atonalitás Mészöly számára is inspiratív modell.
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„TISZTÁRA SÚROLT KISVILÁG”
Tolnai-konfesszió(k)

A magyarországi recepció nehezen dekódolhatóként, mûfa-
jilag behatárolhatatlanként, rizomatikusan széttartóként éli meg
és tolmácsolja Tolnai Ottó mûveit, s aligha túlzás azt feltételezni,
õt magát, mint alkotói entitást is, amihez jelentõsen hozzájárult
a Költõ disznózsírból címû vaskos interjúkötet széttartó monológ-
ja, illetve a szerzõ egyéb nyilatkozatai is. Tolnai nem teremtett
iskolát, nincsenek követõi, mûve ugyanakkor paradigmaváltást
hozott a magyar irodalomban, mégsem kanonizálódott – jegyzik
értelmezõi, fejcsóválva tépelõdvén azon, hogy miként is lehetsé-
ges ez a paradigmaváltás kanonizálódás nélkül, hogyan nem tor-
kollott egyik a másikba, miként annak rendje s módja lenne az
irodalomban, hanem szétfutott egymástól, mint a víz a folyódel-
tában. Az így tépelõdõk Magyarországon igyekeznek hasonló fi-
gurát föllelni, s leginkább elsõ- és utolsóként is Tandori Dezsõ-
nél horgonyoznak le, egyedül – az említett interjúkötet kapcsán
– Mikola Gyöngyi mutatott rá Tolnai Ottó és Szentkuthy Miklós
lét- és mûvészetszemléletének hasonlóságára.

Tolnai Ottó mûveinek nagyobb hányada hozzáférhetetlen
a magyarországi olvasóközönség számára, ennek ellenére a kíván-
csibb kutakodók nincsenek magukra hagyatva, ha jól számolom,
tíz olyan kötet áll rendelkezésükre1, amelyek egyfelõl összefog-
laló jellegûek (is), másfelõl pedig mindazokat a mûfajokat repre-
zentálják, amelyek terén Tolnai számottevõt alkotott, tehát külön
tanulmányozhatják verseit, prózáit, esszéit, drámáit, képzõmûvé-
szeti esszéit, életvallomását, illetve mindezt egymásba való áttû-
nésükben, átszínezõdésükben, átfedésükben, mert a különbözõ
mûfaji jellemzõk a Tolnai-alkotások esetében nem a mûfaj szabá-
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lyainak való megfelelést szolgálják, hanem átjárhatóságot terem-
tenek az epika és a líra, a tárgyilagosság és a szubjektivitás, a
fogalmi beszéd és az immagináció, a szenzuális tapasztalat és a
fikció között. A Tolnai-mûfaj sikamlós, megfoghatatlan, öntörvé-
nyû, maga a fajsúlyos mûfajtalanság, ahogy Balázs Attila nevezi ta-
lálóan egy könyvismertetõjében2, Thomka Beáta meg még 1998-
ban a Korunk novemberi számában közölt méltatásában „a formát-
lansággal való formázás” eljárásaként azonosítja, ami nagyon szeret-
hetõ, ugyanakkor nagyon nehezen kedvelhetõ meg, amennyi-
ben a beidegzõdések nem készítették elõ hozzá az olvasó befoga-
dókészségét. Bizonyára emiatt is figyelmeztet a Költõ disznózsír-
ból kapcsán Elek Tibor, hogy lehetõleg ne ezzel a könyvvel kezd-
je a mindenkori olvasó a szerzõvel való ismerkedést, mert ahe-
lyett, hogy egzakt eligazítást kapna belõle a versek, prózák, drá-
mák, esszék gazdag burjánzásában való barangoláshoz, Tolnai
óriásmonológja magába szippantja az olvasót, aki végül tanácsta-
lanul szemléli a káprázatos rozettákat, a szerteágazó arany meán-
dereket, és iránytû nélkül sodródik a deltában, minden reményét
veszítve annak, hogy egykoron megízlelhesse a forrás hûs vizét.
Némileg más helyzetben vannak Tolnai vajdasági olvasói, a vele
együtt indulók, illetve a késõbbiek, akik az õ szövegein, a Sympo-
sion, majd az Új Symposion oldalai mellett cseperedtek, akik ter-
mészetes közegükként élték meg a transzavantgárd megismeré-
si kísérleteit és kifejezési törekvéseit. Ebbõl eredhet például,
hogy magam is fölnézek a formamûvészekre, s ha egy-egy kötött
forma szabályos megjelenésével találkozom, tudom, sejtem, le
kellene borulni a forma temploma elõtt, de képtelen vagyok át-
érezni a spirituális ráhangolódást, inkább csak valami hideg bor-
zongás jár át, a költõ világlátásának frekvenciájával való azonos,
vagy bár közelében rezonáló tartományba inkább a képlékeny,
vegyes formák nyomán jutok el.

A rezgés, a hullámhossz, az interferencia, az oszcilláció, az
amplitúdó, a fázis, a harántrezgés, a vibráció, a hullámfelület,
a hullámmozgás mind fizikai fogalmak, semmi közük az iroda-
lomhoz, csupán átvitt, vagy metaforikus értelemben lehet hozzá
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közük, ezért különös, hogy Tolnai, és vallomása nyomán értelme-
zõi is a rezgõmozgást, annak fizikai tulajdonságait használják e
sajátságos – ráadásul korántsem zenei, hanem sokkal inkább
vizuális ihletettségû költészet (s e tekintetben a fizika szempont-
jából semmi ellentmondás nincs a leírási kísérletben) – szenzi-
bilitásának leírásakor, míg a hullámfelület és a hullámmozgás
metaforikussága és metonimikussága nyomán megközelíthetõvé
lesz ennek a költészetnek a forrásvidéke – a Tisza –, és a Tolnai-
poétika deltás (Neretvás) torkolata – az Adria, „mint létezésünk
nélkülözhetetlen dimenziója”.3 Tolnai maga adta és adja újra
a Költõ disznózsírból kötetben értelmezõinek fogódzóul a tiszavi-
rágot, mondván, már Arisztotelész is értekezett errõl a különle-
ges rovarról. Csakhogy az ókori filozófus nem költészettani kate-
góriaként foglalkozott a kérészekkel. A Tolnai-jelenség megérté-
séhez felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak tevékeny kiadói,
Thomka Beáta monográfiájával és szerkesztõi munkájával (meg
mindazok, akik szerepelnek a Tolnai-symposion lapjain) Mikola
Gyöngyi nagyszerû könyvecskéjével, Parti Nagy Lajos a most tár-
gyalt interjúkötetével, és úgy tûnik, sikerült is fölzavarniuk a vi-
zet – hogy stílben maradjunk –, hiszen amíg a kultúrpolitika ha-
talmas energiát összpontosít (hogy pontosan mennyit is, lásd
Bernáth Árpád és Bombitz Attila nagyon fontos, és méltatlanul
keveset forgatott köteteiben4) a magyar irodalom európai recep-
ciójának (marketing)támogatására, és a szerzõk is immár az Euró-
pával mérd magad! parancsát inkább az érvényesülésre, mint a
minõségre értik, addig a magyar irodalmon belül – lám, vannak
olyan teljesítmények, amelyek sokkal görcsmentesebben illesz-
kednek az európai irodalmakba – Tolnai kétségkívül a kortárs
magyar írók egyik legeurópaibbja –, ráadásul ezek a teljesítmé-
nyek a magyar irodalomban paradigmaváltást jelentenek, bár
tény, hogy csúcspontjaikkal megteremtették a maguk zsákutcá-
ját is, így eleve folytathatatlanná lettek, legalábbis a jelen pilla-
natban annak tûnnek. Nem kanonizálódtak, nincsenek követõ-
ik, nem teremtettek iskolát. Nem is tud róluk a magyar irodalom-
történet-írás, vagy ha igen, marginálisként kezeli õket. Mert nem
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alakult nyomukon – így a még alakuló életmûvû szerzõk eseté-
ben is – iskola, nem nemzettek a saját kaliberükkel megáldott
irodalmi utódokat. Mintha az iskolateremtés bármiféle mérce
lenne! A mûvészeti alkotás egyelõre egyéni produkció, még
abban az esetben is, ha a szerzõ leválasztja nevét a textusról,
vászonról, képernyõn megjelenõ látványról, még ha ki is vonul
a személyesség bezártságából, akkor is csak individuális alkotás-
ról beszélhetünk, még a kollektív mûalkotások is egyéni gesztu-
sok sorozatából tevõdnek össze. Ne kalandozzunk azonban túl
távolra: mondandóm lényege, hogy fontos hiánypótlásra van
szükség a magyar irodalom megismerése és értékelése, minden
bizonnyal újraértékelése terén. Tolnai Ottó mûvészete az egyik
ilyen, megmérettetésre váró területe a huszadik–huszonegyedik
század magyar irodalmának, s ez az értékelés, ha nem is lázas
ütemben, de beindult, mozog, nivellálódik, beépül a köztudatba,
jelen van a médiumokban, van élet- és léttere. A Tolnai-mûvek-
nek van értelmezése, befogadása, elfogadása, elutasítása. Lehet
róla beszélni, leírható, megfogalmazható. Faktum, amivel lehet
valamit kezdeni.

A remegés roppant rázkódásai

Ilyen faktum, vagy még inkább qualia, tapasztalati érzetminõ-
ség a tiszavirág is. Nem szimbólum. Az értelmezõk inkább annak,
vagy metaforának tartják, amibe belejátszik a kérészek családjá-
nak elnevezése – Ephemeroptera –, illetve magának a rovarnak
a furcsa létezési módja: kifejlõdve csak néhány óráig élnek, ponto-
san addig, amíg a nõstények petéik lerakása által fajuk fenn-
maradását biztosítják. A petébõl kikelõ lárvák a vízben élnek
vagy három évig, mialatt 20-szor is vedlenek. Az utolsó vedlés al-
kalmával valamely a vízbõl kiálló tárgyra, növényre kapaszkodnak
fel, és itt belõlük kibújik a kifejlõdött szárnyas rovar, a levedlett
lárvaruhájuk visszahull a vízbe. A meder agyagában élnek tehát
lárvaéletet5, aztán kiröppennek, néhány óra alatt a teljes életcik-
lusukat leélik, szerelmes pillanataik egyenesen átfolynak az elmú-
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lásba való (tudattalan?) visszabucskázásába. Efemer lények (de-
hogy azok, az életre készülésük ugyanaddig tart, mint az elefánt
vemhessége, tehát õk valami PRAE6-élet megtestesítõi, ami után
a POST csak egy hirtelen vetkõzés – mintha a menyasszony há-
rom évig kecsegtetve udvarlóját, huszonhétszer átvetette volna
patyolat-fehérnemûjét a spanyolfalon, de csak legutoljára, három
esztendõ múltán lépne elõ a paraván mögül, akkor adná oda
magát, s szerelmi lángolásának heve azonnal el is emésztené. Ef-
féle metaforikus elképzelésbõl kiindulva kaphat(ott) olyan értel-
mezést Tolnai tiszavirág-utalása, ami a költészetét az efemeritás-
sal, az élet és a halál egybejátszó pillanatával azonosította. Pedig
Tolnai Ottó verseivel, prózájával szemben igencsak óvatosnak
kell lennünk, könnyen átejtik a magasan szárnyaló olvasót. Álta-
lában ott, ahol valami metafizikai mélység sejlik, általában vala-
mi kézzelfogható tény, valóságszelet, látvány-pillanat, érzék-rez-
zenés rejtõzik, erre épülve burjánzik majd az asszociációs háló,
ami elvisz a megtapasztalhatatlan izgalmas terrénumára. Így a
tiszavirágban sem az illékonyságot, a lét és a nemlét kíméletlenül
mélybe zuhanó kötéltáncosát, mint a költészet metaforáját kell
keresnünk, hanem elképzelni a már az áradásoktól csillapodott
júniusi Tiszát, amelyben a leendõ költõ apró gyerektársaival las-
san csordogál lefelé, sodortatja magát az árral, és egyszerre csak
forrni kezd körötte a víz, habossá fehéredik a kétéltû kérészek
nász- és gyászrepülésének szárnyalásától, a vízbe visszahulló szép-
séges tetemektõl, és egy ilyen, évente egyszer magát megmutató
tündérlény rászáll az ámuldozó kisgyermek kopaszra nyírt kopo-
nyájára, s mintegy antennaként viszi át rá az Erósz és Thanatosz,
az élet és a halál, a nászgyász milliónyi szárnycsapásának rezgése-
it, a remegés roppant rázkódásként járja át a hajtüskés koponyát,
a vízben vacogó testet, a Tisza fodrait, az egész világegyetem
egyetlen nagy rádió adó-vevõ készülékké válik, amelynek közpon-
ti kristálya a folyóban úszó kisgyerek, fején a haláltáncában is
utánozhatatlanul kecses, öntudatlan rovarral. Ez a remegés, a
világ adásainak fogadásra alkalmas kristályrezonancia Tolnai
költészetének kvintesszenciája, vagy, megint csak a stílszerûség
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kedvéért: origója, vagy a talppont nyársa, szög a nadírban. Ebbõl
eredõen nevezi magát Tolnai újra és újra rezge lénynek, amely-
nek állandó létállapota a magas frekvenciájú remegés, a szünet-
mentes ráhangoltság. Persze különös lenne, ha a rezgeség nem
gyökerezne bár még egy érzéki tapasztalatban. Persze hogy gyöke-
rezik. Például a szerzõ két évtizednél hosszabb rádiós munkájá-
ban, amely során hétrõl hétre olvasta képzõmûvészeti esszéit,
mindvégig lámpalázas, rezgõ torokkal, ami felolvasására is átte-
võdött, szerkesztõje szerint úgy rezgett a hangja, mint a szita-
kötõ segge.7

Sok mindenre fény derül a Költõ disznózsírból címû, 2004-ben
Magyar Irodalmi Díjjal kitüntetett kötetbõl, de legalább ugyan-
ennyit, vagy még többet is takarásban hagy, sõt, újabb lefejtendõ
réteget termel a posztmodern hagymahéj fölé, ebbõl a szempont-
ból jogosnak tûnik Elek Tibor intése, hogy a beavatatlan olva-
só ne ettõl a kötettõl induljon a rezge Tolnai Ottó becserkészé-
sére. Ez a könyv ugyanis nem azonos önmagával. Alcíme szerint
Egy rádióinterjú regénye, de nem az, hanem kicsit az is, meg vala-
mi nagyon más is, autochton képzõdmény, ami egyszerre
önesszé, esszéregény, konfesszió, memoár, lírai napló, meg ki
tudja mi minden egyéb. Például egy rádióinterjú története. Parti
Nagy Lajos 1998 márciusának utolsó hat napján kérdezte Tolnai
Ottót palicsi Homokvárában, és a harmincórás hangzó anyag-
ból hat év után, 2004-ben lett négyszáz oldalas kötet, miután Tol-
nai a hanganyag transzkripcióját többszörösen átjavította, kiegé-
szítette, átdolgozta, a fónikus anyagot grafikus jelekké transzpo-
nálta, sajátosan öntörvényû szöveggé alakította, ami magán vise-
li a líra, az epika és a dráma ismertetõjeleit, az utóbbit nem
párbeszédességével idézve meg, hiszen Parti Nagy Lajos már
az elsõ kérdésére kapott, esszéisztikusan hömpölygõ, minden
elébe kerülõt magába olvasztó válasznak tekinthetõ szófolyam
után a háttérbe vonult, hagyta megképzõdni a mûvet, egyedül
csak akkor kapott szóhoz, amikor az átfogott korszak eszmei-po-
litikai árnyaltságáról, illetve árnyalatlanságáról kérdezett, hanem
a drámaiság a beszélgetés szcenográfiájának megteremtésében
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és a beszélõ hangrezgésének beállításában, a magának adott ren-
dezõi utasítások kimondásában jelenik meg. Nem a rádióin-
terjú írott szövegváltozatáról van tehát szó, hanem egy arra épített
szuverén mûalkotásról, amit joggal jegyez szerzõként Tolnai Ot-
tó. A könyvtárgy már magában is izgalmas, kitûnõ borítója közép-
re állítja Josef Beuys egyik mûalkotásának fotóját, amely fõvonal-
ként korrespondál a kötet mindhárom mottójával és Beuys termi-
kus alkotásainak, viasz-, zsír- és mézszobrainak szövegbeli emlí-
tésével. Számomra azonban ennél izgalmasabb, hogy a kemény-
táblás könyvben van egy vékonyka selyem könyvjelzõ, szövése
mintha Braille-ábécével írt szöveg lenne. Elõször nehezen lehet
rábukkanni erre a galambszürke pertlire a lapok között, de az-
tán, ha kihajtja az ember, vagy tíz centivel hosszabb az oldalak
magasságánál, végig kéznél van, és jó, hogy kéznél van, mert a
könyvet, bármennyire érdekfeszítõ is, olykor be kell csukni. Hogy
aztán újra kinyithassuk.

Kivérzõ karszton

Tolnai monológja a kezdettõl fogva barokkosan elágazó, ön-
magukhoz azért visszatérõ körmondatokban hömpölyög, legyen
bármi a kérdés, õ magáról vall, életérõl, vele történt és hallott
anekdotákat mesél, tárgyait8 babusgatja, ismerõseit, életének le-
gendás alakjait hívja elõ az emlékezet negatívjáról, számot ad
irodalmi és képzõmûvészeti eszményeirõl, amikor azonban az
Adriáról9 kezd mesélni, mondatai parttalanná duzzadnak, meg-
állíthatatlanul áradnak, mintha a költõ maga is kékítõgolyóként
föloldódna a végtelen azúrban.10 Az ária, vagy a regény – mind-
két mûfajt maga használja orációja megnevezéséül –, végül vissza-
tér a kiindulóponthoz, és valamiféle választ is ad a feltett kérdés-
re. Bátran gázol futóhomokon, ingoványban, márványpadlón és
kagylóhéjjal borított fövenyen, múzeumok szõnyegén és kismacs-
kák talpát kivérzõ karszton, ördögsziklákon, de nem hagyja
magát olyan terepre csalni, ahová nincs kedve belépni, és ez a
Symposion meg az Új Symposion története, ideológiája, poétiká-
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ja, bírósági krónikája. Más dolga ezt mérlegelni, más dolga megír-
ni, mint ahogy a témá(k)ról születtek is jobb-rosszabb tanul-
mányok, kötetek. Persze, egy négyszáz oldalas vallomástól jog-
gal várja el az olvasó, hogy alaposan taglalja majd a szerzõ és a
mellékletbõl folyóirattá nevelt lapja iránti viszonyát. Hiába vár-
ja, Tolnai errõl nem beszél, illetve csak nagyon keveset mond.
A folyóirat Tolnai Ottó kivérzõ sebe, túl közeli még mindig, hogy
bármiféle „epikai távolságra” helyezkedhetne tõle, az ereiben
pumpáló szubjektivitás ellenére akkora személyességet nem vál-
lalhat, hogy közönség elõtt nyilatkozzon, a Symposion ugyanis
sokkal több egyetlen személy magánszférájánál, és az azt megál-
modó szerkesztõ lehet a legkevésbé objektív, például azokkal
szemben, akik elüldözték a laptól. Nem ítélkezik, de nem is gyón.
Kész, be van fejezve. 

A Symposion köré manipulált légüres tér bizonyára kiáb-
rándítja a faktográfia iránt vonzódó olvasót, de néhány más szö-
veghely is meglepetést okozhat. Például az, ahol Tolnai elmond-
ja, egyetlen pillanatban se gondolkodott kisebbségben, nem
viselte homlokán a kisebbség „bús pecsétjét”, az õ terrénuma a
jugoszlavizmus, és általa az Európára, a világra nyíló horizont
volt, s továbbra se kíván Magyarországon kisebbségbõl érke-
zett íróként élni. Az interjúkötet olvasata nyomán (és az élet-
mû ismeretének híján) könnyen rásüthetõ, hogy mindez póz,
a kései irodalmi inkorporációra adott reakció, az életmû kano-
nizálódásának hiányából eredõ folyomány, pedig dehogy: Tolnai
számára a jugoszlavizmus, az européerség11, a formabontó átha-
gyományozás, az avantgárd neo- és transzhozadéka olyan termé-
szetes lételem, mint az emlõsöknek a levegõ, halaknak a víz,
fûnek a termõtalaj, ami mûvészetébe transzponálódik, és szöveg-
testekben manifesztálódik. A maga gyártotta, semmissé sûrített
költészetében, így nevezi ugyanis poézisét – Ladányi István meg
Tolnait „semmike-esztétá”-nak –, folyamatosan fix pontokat
keresve és felmutatva mindvégig az ezekkel a faktumokkal szem-
beállítható elérhetetlenrõl, a végtelenrõl beszél, a véletlenbõl
generált szövegre minduntalan rávetíti az átfoghatatlanság végte-
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len panorámáját, miközben igyekszik jellé tökéletesíteni a meta-
forát – ennek az eljárásnak azonban egészen más a módszerta-
na, mint például a hasonló törekvésû szignalizmusé –, minél tisz-
tább forma létrehozása a célja, poétikai célkitûzése: „írni mint
a fû”, poétikailag körüljárt eszményei pedig a formátlan csicsó-
ka, a sejtburjánzásos kórtünet, vagyis a karfiol, majd a fû, azután
a rizóma.12 Csillagtávolságra mindez a kisebbség „bús pecsétjé-
tõl”. Az persze nem igaz, hogy Tolnai ne érzékelte volna azt a
nemzetiségi lefojtottságot, amit mindenki a saját módján élt
meg, ha másként nem, hát a szövegek közlése nyomán, hiszen
Végel László minden munkája errõl (is) szól, bár õ csak felnõttko-
rában értesült az 1944/45-ös magyarellenes retorzió szenttamá-
si (szülõhelye) eseményeirõl, Tolnai meg már gyerekkorában
tudta, hogy pajtásai egyikének-másikának apját lemészárolták,
kivégezték, és az utcán a gyerekek meg is mutatták, ki volt apjuk
hóhéra, vallomásában egy zsidó házaspár haláltáborba való hur-
colását is elmondja, minden háborús külsõséget mellõzõ narrá-
cióval, de mély tragikumból merevítve ki sorsukat, s elsõ bíró-
sági meghurcoltatása is a kisebbségi helyzetet feszegetõ humo-
reszk közlésének következménye volt, persze ürügyként, de sorsát
megpecsételte. Hogyne érezte volna minden pórusában a kisebb-
ségi létet, de a védekezés mechanizmusát számára a költészetbe
való transzponálás jelentette. A zsidók deportálásának a jelene-
te13 ugyanolyan kora gyermekkori tapasztalat lenyomata, mint
a tiszavirágnak a tar koponyán keltett rezonanciája. Vagy, vegyük
csak a 77. Ünnepi Könyvhétre megjelent versciklusát, az Ómama
egy rotterdami gengszterfilmben14 kötet mitikus figurává emelt óma-
májának félszázad év távolából felhangzó kegyetlen iróniáját:
„de hiszen kisfiam mi nem vagyunk filmszínészek […] / mi sem-
mis vidéki véglények vagyunk / minket szarból tapasztott az úris-
ten”. Mi egyéb ez, ha nem a kisebbségi lét depoetizált megfogal-
mazása? Alapvetõ élmény, ami végül abban csúcsosodott, hogy
Tolnai Ottó a Jugoszláv Írószövetség félig megválasztott (az elnök-
ség kinevezte, de a közgyûlés a horvátok, szlovének, albánok
távolmaradása miatt már össze se ült), elnökeként tanúja volt
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a nacionalizmusok elharapódzásának, a létteret jelentõ ország
széthullásának, tehát mondhatnánk, minden romba dõlt, ami
éltette. Olyat nem szabad mondani, hogy romba dõlt, amiben
hitt, mert a politikában, pártban, a közélet szennyében soha nem
hitt, nem érdekelte, nem vett róla tudomást, a lába alól mégis
kihúzták a talajt, a világ egyszerre belakhatatlanná lett, tragédi-
ák tornyosultak, személyes problémák garmadája halmozódott
az addigiak fölé, ám mindig akadt egy pozitív példa, valakit nem
sodort el a polgárháború, valakinek nem lõtték szét a mûtermét,
mindig van mibe kapaszkodni, miként a haláltáborba hurcolt
– anekdotahõssé avanzsált – festõmûvésznek, akinek szabadu-
lásakor inge alatt sikerült kimentenie papírzsákra, vagy ilyesva-
lamire készített rajzaiból néhányat15, vagyis Tolnai, annak ellené-
re, hogy nem közkeletû nevén beszél a kisebbségben levés álla-
potáról, azt intenzíven megélte, megéli, de költõi áttétellel határ-
zónaként, határsávként éli, jeleníti meg, ami szemantikailag
talán nem, de poétikailag igencsak pontos válaszlehetõséget
teremt a létértelmezés kérdésére. Ide szúrom be azoknak a kere-
sõknek, kíváncsiskodóknak az okulására, akik még nem döntöt-
ték el, ez a költõi konfesszió mûfajilag tipologizálható-e: igen,
az. Csak a megoldásért az önmaga legjobb filológusaként is
aposztrofálható Tolnaihoz kell fordulni. A Költõ disznózsírból vallo-
mástevõjének mûfaja ebben az esetben „a válasszá manipulálás
mûfaja”. Esterházy Péter a könyv védõborítóján figyelmeztet is
erre a manipulációs lehetõségre: „Az efféle életmû-beszélgetés
veszélyes mûfaj, a hiúság terepe, dics, presztízs és márványtáb-
la.”, és megadja a saját mûfaj-definícióját is: „Ez így, ahogy van,
önálló mûfaj, ez a matt, már-már motyogó, de élesen, pontosan
fogalmazó és föltartóztathatatlan Tolnai-hang.” A könyv mûfajá-
nak meghatározására tett számos kísérlet között a legpuritánabb,
ugyanakkor talán legtalálóbb Horkay Hörcher Ferencé: írott be-
szélgetés.

Vigyázzunk azonban: Tolnainál tulajdonképpen semmi sem
olyan, amilyen, hanem olyan-szerû, így ez az életinterjú is inkább
ezer más, mint…
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Virágnézet és világpoétika

Vessünk egy pillantást a kérdezõ megkísértéseire, mert azért
olyan sokat nem idõzhetünk egy valós, vagy fikcionált valóságtar-
talmú interjúkötet fölött, ami a mindenkori olvasó állandó ren-
delkezésére áll, bármikor elõveheti, leteheti, és ha macskája is
van, a cica még a könyvjelzõ vakírásos pertlijével is eljátszadoz-
hat. Parti Nagy Lajos kérdezõi minõségében a centrum (értvén
alatta Budapestet, sõt, Magyarországot) és a periféria (értsd: ha-
táron túliság) kérdését a többség és a kisebbség irodalmának
szemantikájára viszi át, ami, lévén azonos nyelven megszólaló
irodalomról szó, a többségi–kisebbségi16 irodalom belsõ elkülö-
nülésére reflektál, mintha nem venne tudomást arról, hogy az
interjú elõzõ 360 könyvoldala – ami nem azonos az általa rögzí-
tett hangzó anyaggal, ezt ne tévesszük szem elõl –, arról szól,
hogy Tolnai számára Budapest (Magyarország) soha nem számí-
tott semmiféle centrumnak, amihez képest bármiféle viszonyt kel-
lett volna kialakítania, s az anyaországi irodalom nem jelentett
számára többségi formációt, inkább koegzisztált azzal, amit Tolnai
irodalomként határozott meg magánlexikonában. Utópisztikusan,
csorbítatlan világként szerette volna birtokolni a világot. Erre
azonban nincs módja: ám adott a fraktál17: ha benne képtelen
megcsendülni a világ teljessége, csendüljön vissza a mûvészeté-
ben a világ mûvészet-jellege. Ilyen egyszerû: errõl szól Tolnai vi-
lágpoétikája. Kosztolányi – Tolnai állandó mércéje – tudta, a
költõ akkor lesz mûvésszé, ha világnézete helyett virágnézetét
poetizálja.18 Hát kérem, ha valaki csókos szeméremmel közelít
Tolnai Ottó mûvészetéhez, elõször tapogasson egy karfiolfejet
a sötétben, majd egye meg. Nyersen, párolva, fõzve, pépesítve.
Mert ha még nem vette volna észre valaki, Tolnai mûvészete he-
donisztikus, bár nem kimondottan gasztronómiai élmény. Az,
amit Tolnai-mûvészetnek hívunk, végtére is az irodalom fogalmá-
val határolható be, s csak e fogalom tartalmi módosulásának a
valós mozgásoktól való lemaradása nyomán nevezhetõ valami
lebegtetett, határközi zóna morfológiai képzõdményének. 
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Sajnálom Tolnai Ottót. Ismeri a fogalmi beszéd összes
nyavalyáját, tudja, kapaszkodók nélkül lötyög az egzakt
leírás, rossz köntös válik belõle, ezért, mint saját mûvé-
szetének legjobb filológusa, magába roskad egy ilyen
szöveg olvasása után, de bízunk benne, nem ilyen sem-
mis szövegeket olvas (aki elolvasta a 15-ös számú lábjegy-
zetet, már úgyis benne van a dologban, pedig ott még
nyitott volt egy menekülési útvonal), vagyis mi csak
morfondírozunk magunkban. De mi van a bevezetõben
jelzett Szentkuthy-párhuzammal? 

Az interjúban kétszer utal Szentkuthyra, illetve a Prae-re, egy-
szer kifejti, hogy ha könyvre gondol, elsõként ennek a regénynek
az elsõ kiadása jelenik meg elõtte a könyvtárgy esszenciális meg-
képzõdéseként, egy helyen pedig hosszabban elidõzik a Szent-
kuthynál tett látogatásának felidézésénél. Az ilyen tárgyi refe-
renciák fölött azonban egyéb egybeesések is észrevehetõk. Szent-
kuthyról Jeles András készített hatórás portréfilmet – Tolnaival
Parti Nagy Lajos hat napon át dolgozott a rádióportrén –, s mind-
kettõ anyaga kötetben is megjelent. A Frivolitások és hitvallások
cím alatt 1988-ban kiadott Szentkuthy-interjú19 (ami nem esett
át szerzõi utómunkálatokon) együtt-olvasása a Költõ disznózsír-
ból könyvével egyértelmûen rámutat a két óriási egyéniség abszo-
lút együtt-rezgésére, a világra való ráhangoltságuk szinte azonos
intenzitására, a metaforákat tûzijátékozó érzékenységükre. Mind-
kettõjüknél alapvetõ kiindulási pont a vizuális tapasztalat, amely-
nek egyenrangú forrása a természet valamely „semmis”20 fraktál-
szerû jelensége és a képzõmûvészeti alkotások szemlélése, an-
nak kompozíciója, egy kiragadott motívuma, színe, textúrája, tó-
nusa. Ha egy színt „valahol a gesztenyepüré és a frissen ázott or-
gona között” határoz meg a szöveg, ki mondja meg, ki írta ezt
a sort? Nyugodtan írhatta volna bármelyikük.21 Közvetlen párhu-
zam vonható a két szerzõ mikroszkopikus elemzésre való hajla-
ma között, ugyanakkor szinte azonos eljárással kapcsolják össze
a „semmis” (partikuláris, lokális) faktográfiai „szükséges felesle-
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geket” a világ nagy mítoszaival, az élettel, szerelemmel, halállal,
és ezáltal a varázslatos egybe-emeléssel teremtenek irodalmat.22

Egymás mellé állítható történetgeneráló készségük, s végül oráció-
juk stílusa – itt nem a mûvekre, hanem az interjúkötetekre szo-
rítkozunk –, Szentkuthy „miséi” és Tolnai „áriái” aprólékosan
megrendezett elõadások, a rizomatikusan burjánzó, állandóan
kicsit megemelt intenzitású, hosszan kitartott pompás barokk
körmondatok mókusfutamok, a szövegben mintha a kis rág-
csáló23 nyomát követné a mondat, amely hirtelen meglódul a
törzsön, elfut valamelyik ág legvégéig, ott egy ideig elpihen, föl-
kap valamit, amivel elrohan egy teljesen más irányba, és ezt
így folytatja fél napon át, hogy végül visszatérjen odújába, ahon-
nan elindult. A szemlélõ olykor szem elõl téveszti a mókusfutam
nyomát, és azon kapja magát, hogy benne áll a befejezetlenség
kellõs közepében: Szentkuthy mûvei torzóként hatnak, van,
aki annak is tartja õket, Tolnai „önéletrajzi ihletésû interjúregé-
nyének” (Mikola Gyöngyi) vége pedig visszavezet az elejéhez,
a négyszáz oldalas öndefiníció végén visszajut a Ki vagyok én?
alapkérdéséhez.

Mindkét szerzõ az életmû egynemûségét helyezi a mûfajok
fölé, s õszintén vallja, hogy „mindenki csináljon mítoszt a maga
életébõl”24, amihez egyedül a mûfajok egymásba játszása nyújthat-
ja a szükséges teljességet. „A 20. század irodalmi alkotása kife-
jezi egy-egy életgóc (mondjuk egy nagy intellektussal és hajszál-
pontos érzékekkel megvert emberi élet) teljes egységét: napló-
ját, metafizikáját s a kettõ harcából származó téma-jelképeit.
Nincs külön »kiadatlan levelezés«, nincs külön »szerzõ tudomá-
nyos kísérletei«, nincs külön »költõi mûvei«.” Ezzel szemben
az eszményi mûalkotás: „az egész világ természet és többi embe-
rek, egész történelmi múlt, az összes vallási kompenzációs refle-
xek, a nagy vágyak sémái, az egyéni élet pillanatról pillanatra
bukdácsoló adaptációi egyetlenegy egységben – lírai kötöttség,
metafizikai Ikarusz-õrület, hangulat-homály és erõltetett dogma
mind egyetlen nagy egységben, összefüggéseiben – élet és mû,
egyéni torzó és egész opus csodálatos házassága, egybeolvadá-
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sa.” – írja ezzel kapcsolatosan Szentkuthy25, Mikola Gyöngyi
pedig a következõket fûzi hozzá több mint hatvan évvel késõbb:
„Annál is feltûnõbb Tolnai alkotásmódja, mert a magyar iro-
dalomban manapság többnyire aggályosan megkülönböztet-
jük és elválasztjuk egymástól a szépírói (fiktív) mûveket – »A Mû-
veket« –, minden más írói vagy interpretátori megnyilatkozástól
(esszé, publicisztika, kritika, tárca, tudományos értekezés stb.).
Tolnai viszont nem él a diskurzusok ilyesfajta megkülönbözte-
tésével, sem a saját mûvei, sem másokéi esetében.”26

Végül, az se elhanyagolandó összefüggés a magyar irodalom
e két jelentõs alkotója között, hogy mûvük nem kanonizálódott.
Még jó, hogy a kánonoknak befellegzett, s bízhatunk az újraol-
vasók megjelenésében, akik mûvekben gondolkodnak, és a meg-
szólaló hangjára27 – mert Tolnai roppant nyelvi teremtõ erejérõl
még szó sem esett – figyelnek.

Szög a nadírban

Amíg az interjúnak álcázott öndefiníciós kísérlet írott be-
szélgetésébõl nagyon is világos, hogy ki a beszélõ, addig a Szög
a nadírban28 szerzõsége már a kötet alcíme nyomán – (Kovács An-
tal naplója) is eleve vitatható. Ki beszél itt? Kovács Antal, aki va-
lós személy, nem pedig Tolnai számos alteregóinak egyike, vagy
Tolnai Ottó. Az utóbbira utal, hogy a címlapon a költõ neve
olvasható, és a copyright is õt jelöli meg a szöveg jogtulajdono-
saként. A fotók szerzõi, ugyanis egy fotókból és versbõl összeál-
ló kötetrõl van szó, Nagy József és Vajda János – Deszka, az utób-
bi ugyanúgy néhai már, mint Kovács Antal, a társszerzõ. Társ-
szerzõ? Ki is itt a tulajdonképpeni társszerzõ? A birkózó-szob-
rász, aki egyszerre brutális és légies figurákat formázott, szecesszi-
ós ornamentumokat restaurált, közben a kívülálló számára érthe-
tetlen jelekkel terhelt naplót vezetett, a két – vélhetõen mûked-
velõ, de a technikában járatos – fotós, akik dokumentálták alko-
tásainak egy részét, vagy a költõ, aki örökbe kapta a szobrász mû-
veinek egy részét, meg hozzá került Kovács Antal 1982-es napló-
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füzete, amibõl tulajdonképpen kinõtt ez a kedves kötet. Kedves?
Óriási tévedés, mitõl lehetne kedves egy könyv? Attól, hogy kivi-
tele a zsebben hordható relikviákkal harmonizál, hogy a lapok-
ra nyomtatott betûk a Tolnait már olvasott olvasók elõtt még
egyszer fel tudják idézni a semmisségben meglelt világegyetem
tolnais megjelenítését? Aligha. Sokkal inkább arról van szó, hogy
Kovács Antal mûvészete ready-made inspirációként szolgált a
költõnek, aki a naplóban lejegyzett semmis eseményeket, a biz-
basz történéseket a maga poétikus gesztusával fölemelte29, iroda-
lommá tette a puszta lejegyzés gesztusa után maradt margináli-
ákat, átírta, magába írta a készen kapott anyagot, ám mindvégig
szem elõtt tartotta a korán – önszántából távozott barát?, – mû-
vésztárs szobrász mivoltát, gipsz, bronz helyett szavakból terem-
tette meg annak kenotáfiumát. Fogódzónk persze egy szál se, il-
letve a faktografikus elemeken kívül semmi, a kötet Utószó címû
része tárgyiasítja és egyben mitologizálja Tolnai és Kovács Antal,
az alapszöveg és a poéma érintkezési pontjait, a mû születésé-
nek körülményeit, az olvasó azonban lényegében semmilyen
támpontot nem kap ebbõl a járulékos szövegbõl, ugyanis a könyv
nem a textus és a paratextus párhuzamát, nem az alapszöveg
és a költõi átirat elkülönbözõdését mutatja fel, hanem a háromdi-
menziós mûalkotások két dimenzióra kivetített reprodukcióit
állítja az egydimenziós betûbõl sarjadó dimenziótlan mûalkotás
– a vers – mellé. De tényleg, ki itt akkor a szöveggazda? „A fik-
ció általában képzelt emlékezet, az emlékezet pedig gyakran
nem több, mint álcázott fikció” – írja Brooks Landon, és ez mind
az egész Tolnai-jelenségnek, mind ennek a könyvecskének – po-
émának – egyik központi kérdése. Hogyan is mûködik a szö-
veg fölemelése? Mindenekelõtt arra van szükség, hogy a szöveg
a kellõen alacsony perspektívából lássa és láttassa a világot, ez
máris együtt rezonál Tolnai bûbájos naivitás mögé rejtõzõ metafi-
zikai és intellektuális kontemplációjával.

Amennyiben Tolnai poétikájának központi problémája az
önértelmezés, az önmeghatározás – márpedig mind Thomka
Beáta, mind Mikola Gyöngyi vizsgálódásai arra mutatnak, hogy
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az –, és ha a Tolnai-vers egyik általános jellemzõje a képi meg-
elõzöttség, amiben a szaktekintélyek véleménye mellett a szerzõ
nyilatkozatai és óriásmonológja is megerõsít bennünket, komoly
rébuszt jelenthet számunkra a Kovács Antal naplójából született
kötet. A szerzõség felõli tépelõdéseinkre némi választ adhat a
versek – tulajdonképpen egyetlen hosszúvers – zárójelbe tett,
„(Szabolcs fiamnak)” mottója, illetve a könyv utószava, ahol
három dátum közé sûrítve bontakozik ki a könyv története:
Kovács Antal – Tóni 1994-ben öngyilkosságot elkövetett magyar-
kanizsai szobrász mûveibõl összeállított kiállítást Tolnai Ottó nyi-
totta meg, a rá következõ esztendõben, „egzaltált állapotban”,
bizonyára rezgõ hangon elmondott megnyitószövege 2004 elején
került újra elõ, vele együtt a szobrász néhány rajza, szobrairól
készült fotók és 1982-es naplófüzete.

Többszöri sikertelen próbálkozás után, hogy mûvé szervezõd-
jön ez a füzet, végül revelációszerûen nyílott meg, tíz évvel azután,
hogy Tolnai tulajdonába került a szobrok egy részével egyetem-
ben. Ekkor történt meg a szöveg megemelése, ami során, miként
Tolnai sejteni engedi, szavakat, mondatokat emelve ki a számá-
ra értelmezhetetlen jelekkel zsúfolt naplóból, megteremtette
a fiatalon elhunyt szobrász budzsáki – különös, hogy errefelé
szinte minden folyópartra épült településnek van ilyen budzsák-
ja, Tolnaival szólva: kutyaszorítója –, országgá növesztett kisvi-
lágát. Eddig ez rendben is volna, de hol van a szinte megkerül-
hetetlennek tartott képi megelõzöttség? A karcsú, hatvannál alig
több oldalas zsebkönyv páros oldalain ugyanis Kovács Antal mun-
káinak fotói sorakoznak, a páratlanokon pedig gördül a vers, de
a versszöveg egyáltalán nem reflektál az alkotásokra, a naplóból
a velük való foglalkozás történeteit emelte versbe Tolnai, a gipsz-
vásárlást, a megmintázottság tényét, az öntést, az öntõforma tisz-
togatását, a lakkozást, a kész mû kézbesítését, ilyeneket. A vers
mintha csupán a cselekvések leltára volna, a permanens akció
diáriuma. Találomra választva, a 29. oldal 21 verssorában a követ-
kezõ igék olvashatók: gyomláltam, mostam, voltam, követtem,
készítettem, nyiratkoztam, mondtam, fölszedtem, betonoztam,
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kimostam, voltam, vettem, összehúztam, voltam, kapáltam, egye-
nesítettem.

Hol is itt a képi megelõzöttség? Itt van bizony, méghozzá ab-
szolút szövegszervezõ erõként van jelen: a semmis dolgokat ki-
emelõ látószögben testesül meg. Ezt a sajátjával azonos látószöget
fedezte föl Tolnai Kovács Antal 1982-es naplójában, és ez a vélet-
leneket, a semmis dolgokat a végtelenbe emelõ perspektíva/poé-
tika egybevágósága tette számára lehetõvé a „társszerzõ” szerepé-
nek vállalását: „… teljesen váratlanul megmutatkozott nekem
[…] a naplófüzet minden eddiginél leszorítottabb látószöge –
a látószög, amelyet annyira kerestem, de amellyel eddig felénk
csak egy helyen, Gulyás László naplójegyzeteiben30 találkoztam.
Felragyogott az irka. Versként kezdtek szólni a súlyos, szobrász-
kéz vetette betûk. […] Versbe szedtem a naplót, végre a Wilhelm-
dalokon is túlnanra léphettem, észre sem véve, mikor és hol írom
át, hol írom tovább mondatait, hol billentem az egészet az én
világomba.”31

„Voltam hurkáért”

A naplóból Tolnai-vers született. Az állandó szerkezeti ele-
mek közül ebben a versben is megjelennek a versbeszédet sza-
kaszoló, lassító, megakasztó, fölfüggesztõ, majd a narratív fona-
lat fölemelõ és továbblendítõ ismétlések („Voltam péter bátyám-
nál hurkáért”; „Voltam a bankban”; „Voltam hurkáért”), a vissza-
térõ motívumok (gipsz, bicikli, edzés, csavargás, papagájkaja,
mosópor…), Magyarkanizsa közismert figurái („pityu-bácsi”, a
színházi rendezõ Koncz István, aki Weiss Zoltán néven publikál;
„koncz ügyvéd”, akinek verseskötetei vannak, vagyis a Tolnai
által mesterének tartott Koncz István költõ, „tihamér”, a képzõ-
mûvész Dobó Tihamér…), és egy sor nehezebben vagy egyáltalán
nem azonosítható figura.

Ennek a versnek is központi kérdése a ki vagyok én? megha-
tározhatatlansága, az elemi probléma, amire csak iróniával fölvér-
tezve igyekezhet válaszolni a költõ: „Egyes állítások szerint / ma van

31



k o n T E X T U S

Fekete J. József: „TISZTÁRA SÚROLT KISVILÁG”

a születésnapom”, ám a versben az önmeghatározás kérdése azon-
nal visszabucskázik a mindennapok sokkal égetõbb, mindenen
átsütõ, sokkal izgalmasabb, azonnali döntést, rögtön megoldást
követelõ tényeinek gravitációjába: „az egyik filctoll kifogyott / mit
csináljak vele”. Az apró, jelentéktelennek minõsülõ, semmis ese-
mények – Tolnai Szentkuthyval egybevágóan hiszi, hogy nincs
jogunk a tények és a történések lényegi fontosságát mérlegelni,
mert önmagában tulajdonképpen semminek sincs semmilyen
lényeginek tekinthetõ helyi értéke, minden csak valamihez képest
nyer jelentõséget –, ezeknek a semmisségeknek a gazdagon hal-
mozódó garmadája alól sziporkázva lövellnek a magasba a meg-
döbbentõ, olykor megrendítõ mondatok. A gondolati semmisség
kellõs közepén egyszerre csak kijelenti a szobrász – a vers egyes
szám elsõ személyû narrációt követ, hogy „a budzsák az én hazám”,
persze errõl a terrénumról a kijelentés elõtt egy szó se esett. A
kijelentés szorosan kapcsolódik Tolnai „honfoglalásához”, ju-
goszlavizmusához, európaiságához, ugyanis az egyébként birkó-
zó szobrász ugyanazt a tágasságot élte, élhette át temetésrõl teme-
tésre, edzésrõl mérkõzésre járva, minduntalan gipszet vásárolva,
hurkáért menve a Budzsákban, mint Tolnai Jugoszlávia és Euró-
pa nagyvárosaiban, az Adrián32, a képtárakban és a pályatársak
között. Ez a virtuális otthonteremtésre irányuló tevékenység nem
ragad le a haza mi-léte és mibenléte megfogalmazásának kísérle-
ténél, a napló (a vers) nyomán az államiság egyik jelképét is
elnyeri: „kimostam a rongypokrócot / van benne egy lila csík / ez az
én zászlóm”.33 E három sorba tördelt versmondat nem csupán a
territórium-foglalás dokumentuma, nem csupán a világ belakha-
tóságának sajátos értelmezése, hanem a lila csíkon keresztül a
sokat firtatott képi megelõzöttség – miként Szentkuthynál is a
látvány robban metaforává – megnyilvánulása. Innentõl már tel-
jesen ingoványos a terep, az értelmezõ futóhomokra tévedt, mert
képtelen eldönteni, ki is a tulajdonképpeni szerzõ, ki mit hozott
a maga kis piknikes kosarában. Ha Kovács Antal olyan zseniá-
lis megfigyeléseket tett, mint a furcsán kimondott tapasztalása
– Tolnai „átköltésében”:
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„Palicson jártunk a nyugdíjasokkal
ahol baráti volt a fogadtatás
csodálkoztam milyen mozdulatlan
a tó
a tisza meg folyik” 

– akkor tulajdonképpen a naplóíró zsenijével találkoztunk, amit
a költõ öntött nyelvi formába, vagy a költõ géniusza terebélyese-
dett egy semmisségeket tartalmazó szöveg fölé, és magát sugároz-
ta át egy más szellemi tartományba?

A kérdés az, hogy akarunk-e állítani valamit ezzel a 
szöveggel, vagy csupán a befogadói szituáció minél kon-
krétabb megfogalmazására, leírására törekszünk? Ez
utóbbi lehet egyedüli célunk, mert a tapasztaláson
keresztül elvezet a megismerésig, majd az interpretáció
lehetõségéig, ami soha nem lehet állítás, legfeljebb csak
útbaigazítás az egyik, korántsem egyedüliként létezõ ol-
vasathoz.

Kovács Antal – Tóni eredeti naplószövege több-kevesebb
nyomot hagyván – az eredeti szöveg hiányában az átszivárgás
mértékérõl sejtésünk se lehet –, föloldódott Tolnai poétikájában,
ezért ismerõs, hogy olyan intenzitással süt át az egyén önmeg-
határozása és otthonossága kérdésköreit feszegetõ vers végtelen-
be nyilazó futamain az „otthon megettem egy almát” – sor, mintha
legalábbis világtörténelmi eseményrõl lenne szó. Emellett a lát-
szólagos csupaszság mellett azonban – nem verstanilag, hanem
érzelmileg-gondolatilag poetizált – futamokkal jelzi a naplóíró a
mûvészeti kérdések köré fonódó tépelõdéseit: „gyúrtam egy hólab-
dát / keményre sikerült / angóra gombolyagot akartam”; vagy máshol,
továbbra is az anyag és a forma kérdéskörén belül maradva:
„Az éjszaka nagyot üvöltve / teljes erõmbõl belecsaptam az átgyúrt agyag-
ba / és elájultam / reggel azt hittem mamut lépett bele”. Tudjuk, hogy
Tolnai, a képzõmûvészet kiváló nagy szerelmese a semmis, seszín
fehér bolondja, a gipszen túlmenõen a színtelenségben feloldó-
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dó fehérek értõ esztétája, ezért aligha vitathatjuk el tõle a napló
következõ sorait: „festettem a hóesést / mind ráment a fehér tubus /
mégis átüt a szomszéd tetõ vöröse”. Ezt vitathatatlanul csak Tolnai
írhatta. De õ írta-e?, vagy csak átírta a napló egyik szakaszát?
Nem is tudom végül, miért lenne különösebben fontos a szer-
zõség kérdése, ha világ teremtõdik. Hiszen a számos kisvilágot
egybefogó „nagyvilág” copyrightjának ügye is rendezetlen.

A Szög a nadírban – a világban való megkapaszkodás elérhe-
tetlen metaforáját elõrevetítve –, végsõ soron egy tragikus kifej-
letû mûvészregény. Ne higgyünk a külsõ mûfaji meghatározások-
nak, azonnal látjuk majd, miért is nem napló ez a szöveg, s az
eddig idézettekbõl remélhetõleg kiviláglik, hogy nem a versta-
ni megformáltság, hanem inkább a szavak közötti válogatás és
a narráció sorokba tördelése nyomán közelíthetõ a vershez, bár
a Tolnaira jellemzõ ritmikai megoldások hatásosan sugározzák
a versszerûség élményét –, és ez a naplónak álcázott, versben
elbeszélt regénytörténet hatásos kompozícióra épül. Miként a
vers elsõ szövegoldalán is föltûnik egy baljóslatú mondat: „vettem
permetezõ mérget / ha az egészségem továbbra se javulna”, a komorság,
a keserû eltökéltség szomorú lenyomata már a következõ könyv-
oldalon kétszeres megerõsítést nyer, a tragédiák iránt érzékeny
mûvész teszi a világ megsemmisülését bejelentõ, keleti bölcseletet
idézõ naplóbejegyzést: „láttam lezuhant egy levél”, majd pár sor-
ral alább az ebbõl levonható következtetés logikus folyománya-
ként közli: „… megírtam / a végrendeletemet a koncz ügyvédnél”, ami-
re azonnal lecsap az (ön)irónia fékevesztett józansága (mit ne-
künk egy oximoron!), tragikussága: „este a vilmos bácsival huszon-
egyeztünk”; az utolsó lapon is megjelenik, válaszol az elsõ lapon
olvasható elõreutalásra az olvasónak szóló figyelmeztetés: „ma
csavargok utoljára / megettem a maradék kenyeret” 34, amire az önpusz-
tító elhatározás döbbenetes kódjaként telepszik rá az utolsó
versszak:

„Leporoltam a szobrokat
fölírtam a vizet
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kérdezték miért nem megyek mézért
voltam templomban
jó kényelmetlenek a padok
megérett a pitypang
az elsõ szellõ szétfújja
fölvittem a padlásra a kötelet

Fönn fogok térdepelni a kémény mellett”

Szép, emberhez méltón patetikus befejezés, az öngyilkosság
egyértelmû elõrevetítése, a végsõ nagy megoldhatatlanság gordi-
uszi csomójának radikális, megoldást nélkülözõ átvágása, szinte
másként nem is zárulhatna a vers, a napló, a regény. Valami tur-
pisság azonban rejtõzik a mögöttes terekben: Tolnai a szobrász-
barát 1982-es naplójából jelenti be a halálhoz intézett meghívást,
noha az öngyilkosság valójában tizenkét év múlva következik be.
Költõi szabadság? Aligha. Ez már a Tolnai-teremtette szuverén
világ, amiben az idõnek tulajdonképpen semmi számottevõ jelen-
tõsége nincs, ezért nem napló a kötet, hiszen a napló mûfajá-
tól valami módon elválaszthatatlan az idõ és az események le-
írása során a szukcesszivitás képzete. Tolnai ugyan nem utasít-
ja el az idõ valamiféle tagolódását és szakaszainak egymást köve-
tõ folytonosságát, de nem is vesz róla tudomást: „ezen a napon
volt nálam tolnai ottó” – olvashatjuk a szövegben, de az olvasó nem
tudja, nem tudhatja meg, melyik napról van szó, a versben ugyan-
is a tények, események felsorolása mellett semmi egyéb nem utal
a naptárra, és egyetlen, a napló mûfajára jellemzõ külsõséggel
se találkozhatunk. Akkor mit is olvastunk? Vajdasági létregényt,
egy „tisztára súrolt kisvilág” dermesztõ látleletét. Vagyis egy Tol-
nai-verset.

Univerzális partikularitás35

Mikola Gyöngyi a Tolnai Ottó poétikájához fûzött kommen-
tárjainak gyûjteményében a magyarországi Tolnai-olvasás nehéz-
ségeinek oldásához kíván hozzájárulni, tágasságot teremteni
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az értelmezés számára, amiben bevallottan a költõ mûveibõl
rá átható sajátos, tolnais szemlélet van segítségére, nem tagadja,
Tolnai teremtett világa magába szippantotta, megváltoztatta kriti-
kusi látásmódját és irodalomelméleti meggyõzõdését is. Nem
monográfiát írt, hanem kommentárokat, de két ponton is folytat-
ta Thomka Beáta Tolnai-monográfiáját: egyfelõl a már Magyar-
országon megjelent, tehát a mindenkori magyarországi olvasó
számára eleve hozzáférhetõ mûveket elemzi, így 1994-tõl indul,
amikor a Thomka-féle monográfia megjelent, másfelõl pedig
õ is az önértelmezést tartja a Tolnai-poétika központi, az életmû-
vének eddigi szeletét meghatározó problémájának.

A Nagy Konstelláció nem monografikus szándékú kötet, de
nem is kommentárok gyûjteménye, hanem inkább egymáshoz
szervesen kapcsolódó tanulmányok sora, ami olykor látszólag
messze kalandozik Tolnai poétikájától, és megközelítési módsze-
rei is heterogén formában öltenek szövegtestet. A költészet mi-
benlétének meghatározásában például egy anekdotikus történet-
bõl indul ki, majd a költészet Tolnai által mûvelt lehetõségét a
mozgókép lehetõségeivel párhuzamba állítva írja le, az esszérõl,
Tolnai alapvetõ – költõi – mûfajáról36 értekezvén pedig két nagy
(al)fejezeten át az esszéfejlõdés elméletén vezet végig, miközben
Tolnairól szó se esik. A történeti áttekintés elméleti síkja azon-
ban mintha nem is szólna másról, mint Tolnai esszéírásának
módszertanáról és szövegként való megképzõdésérõl, így ezt a
két fejezetet37 mintha Szentkuthy „valamit valami más helyett”38

módszere alapján szólna úgy Tolnairól, hogy egész idõ alatt Mon-
taigne-rõl beszél, átrázza a vonatkozó teóriát. 

Egy lábjegyzetben már jeleztem, hogy Mikola Gyöngyi cezú-
rát von Tolnai korai és 1966 után írott versei között, a költõ ugyan-
is az év márciusában élte át az Adria azúrjának „kinyilatkozását”,
ami számára nem a vallásos élmény megtapasztalását, hanem az
esztétikai tapasztalat tárgyiasulását jelentette, amit Tolnai életval-
lomásában annak a törekvésének alapjaként jelöl meg, hogy ver-
sében igyekszik egymáshoz közelíteni, szinte egymásra kopíroz-
ni az azúr és az Úr szavakban megjelenõ, a végtelenség két,
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egymást erõsítõ képzetét. Mikola értelmezésében a „költõi meg-
világosodás pillanata” tulajdonképpen a Homorú versek (1963)
kötetet sorolja az elõzmények közé, annak ellenére, hogy az ide
tartozó esszéverseket tárgyaló fejezet címében (A végtelen megszó-
lítása: párbeszéd a Nappal) is két, a késõbbi Tolnai-versekre is
jellemzõ szándékot fogalmaz meg, a határtalanság megkísértését
és „az aranynak, vagyis a dolgokban lévõ fénynek és melegnek”
a föltáró keresését. Ezeket a verseket Mikola a tiszta költészettel
való kísérletezés eredményének tekinti, amelynek célja az abszo-
lút tiszta formák fellelése, illetve kifejezése – errõl a szándékáról
Tolnai soha nem mondott le –, s „a tisztaság, az üresség képzete
– írja Mikola – együtt jár a Lét fokozhatatlan intenzitásával, az
élet abszolút kimerítésével, túlhevítésével…” Mikola ezen túlme-
nõen Tolnai mûvészetének egészét nietzschei indíttatásúnak te-
kinti, és ennek alapján a mûvészt nem az (esztétikai univerzum-
ban eleve adott) esztétikai tárgyak létrehozásán munkálkodó
céltudatos alkotómûvészként tételezi, aki mint médium, „minde-
nek elõtt önmagát ismeri föl esztétikai jelenségként”, ez a nietz-
schei médium az a tar gyermekkoponya a rajta antennaként vib-
ráló tiszavirággal, a világ organikus rádió adó-vevõje, amire ko-
rábban utaltam.

A Tolnai mûvészetét meghatározó sajátosságot Mikola Gyön-
gyi a következõkben látja: „Költészetének indulása a hatvanas
években saját korának meghatározó strukturalista elméletei-
vel, tendenciáival ellentétben nem úgy írható le, vagy nem csak
úgy érdemes leírni mint pusztán nyelvileg szervezett univerzum,
hiszen számára nem a nyelvi kifejezés problémája, lehetõsége
az elsõdleges kérdés, […] hanem az érzékelésnek a nyelv elõt-
ti síkja: a képi percepció. A kifejezés már adva van, mielõtt szava-
ink lennének róla, amit látunk, abban már valami (minden)
kifejezõdik számunkra. Ez a látás- és gondolkodásmód egészen
különleges a huszadik századi magyar irodalomban, de állíthat-
juk, hogy a világirodalomra kivetítve is rendkívül eredeti és külön-
leges mûvészeti és világszemléletet sajátíthatunk el a Tolnai-mû-
vek révén.”39
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Az esszét, mint az „univerzális partikularitás” mûfaját tagla-
ló két fejezet részletesebb ismertetésétõl el kell tekintenem, mert
fogást ugyan könnyû találni rajtuk, de bármiféle zanzásítási kísér-
let lerombolná õket, s még a legrosszabb indulatú kritikusnak
se lehet célja az eredeti szöveg csonkolása, pusztítása, a magányos
és alázatos interpretátor pedig eleve elborzad ennek veszélyétõl,
így csak két kiemelt idézettel keltek hozzá étvágyat a piknikezõ
olvasóban, s szinte észrevétlenül megtámasztom általuk ezt a szö-
veget. Az elsõ az esszéírásra, mint önteremtésre, mint identi-
tásképzõ aktusra (akcióra?) vonatkozik, ami sajátos meglátásra
utal: „… az esszéírás nem pusztán intellektuális tevékenység,
nem csak filozófia, hanem életgyakorlat, a keleti meditációhoz
hasonlatos, azoknak egy sajátos nyugati formája”40, a másik pedig
ennek az önépítésnek az esetleges eredményre vivõ folyamatát
értelmezi: „Az én idõbeli változékonysága, pillanatnyisága teszi,
hogy az ember mindig csak változatokat írhat le (és élhet meg)
magából.” Ebbõl következõen: „Nagyon gyakran tapasztalni a
következetlenség, az önellentmondás, a kétértelmûség vádjait,
paradox módon minél pontosabban igyekszik valaki leírni önma-
gát, annál inkább kiteszi magát az arckép »rombolódásának«,
elmozdulásainak, valamint a külsõ szemlélõ gyanakvásának.”41

Veszélyes terep, írta erre vonatkozóan Esterházy, s õ igazán tudja.

A találkozás személyessége

Sokakat foglalkoztat a Tolnai-mû mibenléte, többen írtak is
róla, egyes alkotásokról külön, vele kapcsolatos szintetizáló mun-
kára eddig azonban csak ketten vállalkoztak, Thomka Beáta, aki
már középiskolásként megismerkedett Tolnai Ottóval, ettõl fogva
szinkronban figyelhette munkásságának alakulását, az Új Sympo-
sionban végzett, a kor irodalomtudományának eredményeit a
magyar olvasó felé közvetítõ munkája során azokat a filozófiai,
értelmezési, befogadáselméleti, hermeneutikai, nyelvkritikai
és egyéb elméleti irányzatok avatott szakértõjévé és tolmácsoló-
jává lett, olyan elméleteké, amelyek Tolnaira is hatással voltak,
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vagy legalábbis lehettek. A másik szerzõ, aki ugyan nem az összeg-
zés szándékával, de könyvet írt Tolnai Ottó mûvészetének több
aspektusáról – drámáiról, képzõmûvészeti esszéirõl nem –, Miko-
la Gyöngyi jóval késõbb kapcsolódott be az alakuló életmû figye-
lemmel kísérésébe, egyik korai verseskönyvet csak úgy tudott be-
szerezni, hogy kölcsönkérte Tolnai barátjától, Maurits Ferenctõl,
ugyanakkor a késõbbi folyóirat-publikációkat sorra olvasta, vagyis
õ meg az alakuló életmû kötetbe nem rendezett szakaszát figyel-
te, figyeli szinkronban. Ennek alapján fölismerte, hogy „mind-
egy, hogy milyen arányban, milyen sorrendben kezdjük el olvas-
ni a Tolnai-életmûvet. A kezdet egyben kijárat is, mint a Tisza,
ahol mint a gyermekkor folyójánál, a gyermekkor miséjénél az
adriai utazás valóban véget ér”42 – írja errõl a szerzõ az Agyonvert
csipke címû kötetrõl szóló pazar elemzésének vége táján, amihez
csupán Szentkuthy munkáinak breviáriumszerû olvasatát lehetõ-
vé tevõ szerkezetére utalhatok: beavatás nélkül egyaránt el lehet
tévedni mind Tolnai, mind Szentkuthy mûvészetében. Ez a be-
avatás több, mint az olvasni tudás, az õsök emlékezetéhez vezetõ
út ismerete, az õsök másképpen beszéltek arról, amihez kettõjük
saját nyelvet, saját ábécét találtak ki. 

Mikola Gyöngyi esetében bátorságra vall, hogy elsõ köteté-
nek tárgyául a Tolnai mûvei által fémjelzett, kanonizálatlan, föl-
dolgozatlan mûvészi törekvés megértési gyakorlatát, kommen-
tálását, be- és elfogadásának egyengetését választotta, de a bátor-
ság mellett bizonyára a feminin érzékenység43 is hozzájárulha-
tott, hogy a Tolnairól szóló eddigi két kötet szerzõje nõ, és ha
kissé tágítjuk a látókört, ezt támasztja alá, hogy az óriás terjedel-
mû rádióinterjút is nem egy irodalmi szerkesztõ vagy irodalom-
történész, hanem egy költõ(társ) készítette vele. Tolnai lényében
ugyanis páratlan módon teljesült ki az alkotómûvész androgén
természete, az animus és az anima harmonikus egyensúlya, a jin
és a jang kétpólusú összhangja határozza meg a befogadás irán-
ti érzékenység feminin tágasságát, és teremti meg a maszkulin
alkotásvágy intenzitásának magas hõfokát. Erre, a magas hangfek-
vésben oszcilláló, állandó rezgésre, remegésre hangolódtak rá
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a kutatók, ez ösztönözte õket arra, hogy ne mással múlassák ide-
jüket, hanem Tolnai Ottó mûvészetének mûfajonkénti és mûfaj-
közi megismerésére szánják el magukat.

Mikola Gyöngyi44 a fiatal irodalomtudósokra egyre inkább
jellemzõ vehemenciával vetette magát az életmûbe, annak meg-
értéséhez nem csak a korai mûvekhez lapozott vissza, hanem
széles körû elméleti alapot teremtett, és arról rugaszkodott el
Tolnai azúrjába, ami legyen bármi is, megnyugtatóan kellemes
létteret jelentett számára a kommentárok megírásához.

A Nagy Konstelláció Mikola Gyöngyi könyve, így róla vall a leg-
többet, mint ahogy a kommentár is, akárcsak az esszé mûfaja,
ha nem is a líra intenzitásával kiemeli a szerzõ személyességét,
a témától való érintettségét, nem hagyja takarásban azt, ami egyé-
ni és egyedi a megszólalásban. A szellemi kitárulkozás nyomán
egy olyan szerzõrõl szerezhet tapasztalatot a mindenkori olva-
só, aki nem megérteni akarja Tolnai mûvészetének mibenlé-
tét, hanem tökéletesen érti azt, belülrõl szemléli, ezért közvet-
lenül és érzékenyen beszélhet róla, miközben a tudomány ered-
ményeit a saját meglátásának mérlegén felelteti meg, s nem
pedig fordítva, mint ahogy a „tudományos” szöveggyártás impo-
tens gyakorlatában szokásos. A könyv ugyanakkor teljesíti vállalt
feladatát. Útmutatóul szolgál a Tolnai-olvasáshoz azoknak, akik-
nek nincs módjuk, lehetõségük, idejük, vagy kellõ érzékenysé-
gük, hogy az olvasás és megértés alakzatainak kiépítéséhez végig-
bóklásszanak a Tolnai-mûvek során. Végül, számomra Mikola
Gyöngyi könyve újabb bizonyítéka annak, hogy ha egy kellõen
érzékeny értelmezõ egy kellõen erõs alkotói entitás közelébe ke-
rül, akkor az utóbbi tömegvonzása magához rántja, majd észre-
vétlenül magába szippantja az elõbbit, olyannyira átjárja mole-
kuláris szerkezetét, hogy az értelmezõ akaratlanul is azonosul
tárgyával, s végül annak a szemével lát, annak a nyelvén szólal
meg. Ebben az esetben természetesen nem arról van szó, hogy
Mikola Gyöngyi a realizmus és a szürrealizmus eszköztára között
villózó lírával, vagy ritmikusan burjánzó narrációval teljes modor-
ban szólalna meg – az õ nyelve továbbra is az irodalomról szóló
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beszéd nyelve –, hanem inkább arról, hogy a kommentárnak neve-
zett írásai hol tanulmányba, hol esszébe fordulnak, hangsúlyoz-
zák a Tolnai-mûvekkel való találkozás élményének személyessé-
gét, az írás közben pedig minden rendelkezésre állót felhasznál
a kifejezés pontosításának érdekében. A szekunder irodalom
szerzõi leginkább úgy kerülik a személyességet, mint ördög a
szenteltvizet, sõt, miként Mikola Gyöngyi figyelmeztet, a szemé-
lyességnek a Tolnainál tapasztalt mértéke még a szépirodalmi
mûvek befogadását is kérdésessé teszi: „… – választ kaphatunk
arra az elemzésünk során szükségképpen felvetõdõ kérdésre
is, hogy ha egy látásmód ennyire személyes, személyhez kötött,
akkor miképpen számíthat, milyen jogon tarthat igényt mások
érdeklõdésére, illetve miképpen lehetséges egyáltalán a megérté-
se, releváns értelmezése más individuumok, olvasók számára”.45

A könyvben adott válasz a szerzõ saját interpretációjának szemé-
lyességét is hitelesíti. 

Mikola Gyöngyi nem csak szaktudománya, az irodalom kü-
lönbözõ, de végsõ soron mégis leginkább Gilles Deleuze, Theo-
dor Wiesengrund Adorno, Paul de Man, Paul Ricoeur, Gilbert
Ryle, Peter Sloterdijk, Jacques Derrida, Roland Barthes irodalom-
elméleti, esztétikai, illetve filozófiai elméletei köré szervezõdõ
eredményeit használta föl, hanem filozófiai vizsgálataiba beemel-
te Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Benedictus de Spinoza,
Georges Bataille, Jürgen Habermas, Emmanuel Lévinas, Michel
Foucault, Daniel Denett, Simone Weil munkáit, de segítségül
hívta a természettudományokat is, köztük Stephen W. Hawking
fizikai és Benoit Mandelbrot, Frank Plumplton Ramsey, Theo-
dore S. Motzkin matematikai munkáit, Stuart Kaufmann kémiai
modelljét is magába ömlesztve. Mindez együtt olyan szép, akár
a világ kacatjaira épülõ Tolnai-esszé, amely új szövetséget kínál
az olvasónak: „Tolnai sokkal inkább tart a készen kapott zárt
rendszerek, a megmerevedõ struktúrák halálos csapdájától, mint
a rendezetlenségtõl. Tolnainál a hivatkozott mûvekben a szemlé-
let nem válik szét egy »mindennapi« és egy »esztétikai« szemlé-
letre. Hõs nélküli regénnyel kísérletezik, amelyben semmi sem
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kitaláció, ahol az esztétikai hatást a gondolkodás folyamatának
belsõ szépsége biztosítja. Az emberi értelem tükörjátékai válnak
az esztétikai szemlélet tárgyává, így maga az esztétikai képesség
is az esztétikai szemlélet tárgyává válik. Tolnai olyan végtelen
könyvet ír, melynek szereplõi között ott vannak a valós vagy
potenciális olvasói is: gyöngéd, finom manipulációkkal népesíti
be a maga ácsolta színpadot. A szerzõ új szövetséget köt az olva-
sóval, nem az értelmezés szabadságát ajánlja föl neki (azt a teo-
retikusok is megteszik), hanem azáltal, hogy gondolkodnivalót,
pozitív mintát ad: saját személyes szabadságának lehetõségét.”46

Ciklámenceruza a zöld almáriumban

Tolnai Ottó folyton úton levésével, szellemi két-, vagy több-
lakiságával, érzelmi és intellektuális nyitottságával egy, egyáltalán
nem zárt, de markánsan körülhatárolható világot teremt írá-
saival. Így van ez az Ómama-verseket egybefogó, Ómama egy rot-
terdami gengszterfilmben címû munkájában is. Nem csupán az él-
ményvilág – a jugoszlavizmus, az Adria, a mediterrán vidék, a
gyermekkorból visszatûnõ, Vitéz-ági asszonyok és férfiak, a felnõtt-
kor nagy utazásai, mûalkotásokkal és alkotókkal való szembesü-
lések (és tulajdonképpen még hosszasan sorolhatnánk az ebben
a versciklusban is felbukkanó motívumokat) –, hanem a szöveg-
világ is körülhatárolt. A zöld almárium fiókjában lakó nagyma-
ma ugyanis megjelent már a Virág utca 3. (1983) kötet prózavi-
lágában, majd a versekben összemosódott az ómama alakjával,
aki két évtized elteltével is ugyanazt a parancsot adja ki a költõ
(déd)unokájának: „Törd ketté ciklámenceruzád!” Az intés elle-
nére a költõ nem hagy föl a poézissel, hanem vibráló asszociá-
ciós és motívumhálót von ciklámenceruzájával a családi legendá-
riumban megjelenõ Vitézek, Mária47, Julianna, Magdaléna, Mar-
garéta, Mihály, Károly, Pali köré, hogy az egyre szûkülõ fókusz
már csak az Ómamát nagyítsa ki, ugyanakkor óriásira tágítsa kö-
rötte a teret, miközben az emberi kötõdések mellett a tárgyakhoz
való ragaszkodás is emlékez(tet)õ, versszervezõ szerepet tölt be,
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a halál trambulinjaként megjelenõ kissámli, a végtelen gyúródesz-
kává súrolt deszkapadlón, a szarszappantömbök piramisai között
a kamillagereblyézést Istennel megtárgyaló Vitéz-lány fehérre
meszelt kamrájában mintha valamiféle metafizikus delej uralkod-
na, amit csak a Tolnai-vers képes megteremteni. A motívumok
és metaforák furcsa, váratlan viselkedése lendíti ezeket a verse-
ket a bennük megjelenõ referenciák fölé, és teremt komplex
poétikai és telített szövegvilágot.

Tolnai versvilágának létmódja az emlékezés. A ciklust pate-
tikusan hangzó, emlékezõ-vágyódó „Ó”-val indítja, amit valami-
kor még „Oh”-nak írtak, majd az Ómamára utaló illat tematizáló-
dik az Ómama lírai-metafizikai fölmagasztosulásában realizáló-
dó verssé, ezt követõen pedig maga költemény tematizálódik
újabb és újabb versekben, a folytonos ismétlõdések öngerjesz-
tõ és önteremtõ versvilágot alakítanak ki, amelyben az adriai
spongyához és sóhoz való kötõdés még Rotterdamban is a me-
diterránt idézik meg. Hatalmas földrajzi távolságot jár be a köl-
tõi teremtés a versciklusban: Kanizsától Palicson, Budapesten,
Amszterdamon, New Yorkon keresztül jut az Ómama sámlijától
induló költõ Sheeveningbe, közben bejárja az egyéni mulan-
dóságtól „a nagy ég, a nagy tenger, a végtelen dûna és a ham-
vasszürke part” megbízható állandóságáig vezetõ utat, közben
ki-be jár a történetben, motívumhálóján pedig fönnakadnak a
versírás idejének politikai idõszerûségei is. A versnek az idõ-
szerû – a versírás idejében idõszerû – politikai történésekkel fog-
lalkozó rétege alulretorizált, szinte a publicisztika nyelvét hasz-
nálja, s talán úgy hinnénk, az aktuálpolitika nem lehet a vers tár-
gya, témája. Lehet, abból eredõen, hogy a vers tárgya maga a
világ, s a világ része a politikum is, így eléggé lehangoló lenne,
ha a költõ szemérmesen elhallgatná, hogy a világban politikai
történések is folynak.

A ciklus derekán, mintegy kijózanításul, minden emelkedett-
séget és patetikus rájátszást visszavon a megidézett Ómama félszá-
zad év távolából felhangzó – korábban már idézett – kegyetlen
iróniája: „de hiszen kisfiam mi nem vagyunk filmszínészek […]
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/ mi semmis vidéki véglények vagyunk / minket szarból tapasz-
tott az úristen”. 

Tolnai katalektának (is) nevezi versét, pedig semmilyen ér-
telemben nem csonka a poétikus világa. Az Ómama-versek hatal-
mas ívû monológban vezetik az olvasót Kempis Tamás Imitatio
Christi címû, Pázmány Péter által fordított mûvének a tengert és
könnyeket idézõ kiragadott félmondatától az emlékezés tenger-
nyi könnyéhez.

Ez a kötet, amely vélhetõen immár lezárt ciklussá formálta
az õs-Ómama és az Ómama-verseket, tovább lép a Szög a nadír-
ban kötet paratextuális koncepcióján, a fotók mellett (itt most
nem a versekkel párhuzamosan, hanem a kötet végén kaptak
helyet) jegyzetanyag is található, ami végképp elbizonytalanít-
ja az olvasót a textus és paratextus összefonódásából kinövõ mû-
fajt illetõen, hiszen verset, versciklust bizony ritkán tálalnak jegy-
zetanyaggal körítve. A kötethez utószót író Mikola Gyöngyi
modern eposznak, illetve polifon eposznak tekinti, vagy inkább
annak nevezi a versciklust, és ebben részben a kötetet szerkesztõ
Hózsa Éva is egyetért vele, hozzátéve, „habár a naiv eposz pa-
rodisztikus jegyei is kiemelhetõk, erre utalnak a nyelvi fordula-
tok, tájszók, ferdítések, a lefokozottságra való törekvés”.48 Õ azon-
ban másféle megközelítésben látja a versciklust, a kötetet az 1992-
es Wilhelm-dalokkal állítja párbeszédbe, és ennek kapcsán úgy ne-
vezi õket: regény versekbõl, ami természetesen nem azonos a
verses regény mûfajával. Ezen a meghatározáson belül tovább
pontosít, esszéregénynek nevezi, esszék versekbõl – írja, végül
modern interpretációs hálóként nevezi meg a versciklust. A mû
tipologizálása azonban e Tolnai-vers esetében hatodrangú (ugyan-
akkor jószerével megoldhatatlan) kérdés, akárcsak a mikrofi-
lológiai vizsgálata. Sokkal inkább azokra a nagy ívekre kell fi-
gyelnünk, amelyek szövegalakzatokat teremtve kötnek össze Ab-
szolútat és Semmit, a végtelent és a semmisséget, önéletrajzot
nagypolitikával, lokális eseményeket lételméleti kérdésekkel, re-
gionális színtereket a világ(fõ)városokkal, a helyi, szociografikus
tényanyagot vidékélménnyé gyúrva, anekdotikus eseményeket
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isten-keresésbe fordítanak, és a minduntalan továbbíródó mûvé-
szetértelmezés során, mikor Ómama kiszól az almáriumból, egy
nõi alakmást is teremt a számtalan irányba ágazó önmeghatáro-
zásai közé. A végtelen tükörjátékok mozgó kép-, illetve filmszerû-
ségét a kötet címében is hangsúlyozza, de a film jelzõje arra is
utal, hogy a vers tovább medializálódik, a valóságot átfedi a
hollywoodi giccs, amibõl úgy merülnek föl a személyes élmények,
tapasztalatok, tépelõdések kacatjai, mint a nagyvárosok ikonikus
szeméttelepeinek ready-made alkotásai. Talált tárgyak, tisztára
sikált formák, emblematikus figurák, nagy ívû, önmagát mindun-
talan továbbíró kompozíció, lokális és globális, reális és meta-
fizikai, narratív és lírai, kötõdések és oldások, gyökerek és az
azúr végtelensége... mind-mind a Tolnai-poétika szinte végtelen-
be sorolható elemei, amelyek a puritán egyszerûség hatását keltve
fogják magukba a végtelenség megnevezhetetlenségét, és poéti-
kai térré alakítják az idõt49. 

Jegyzetek

1 Vidéki Orfeusz (versek). Magvetõ Kiadó, Budapest, 1983; Wilhelm-dalok, avagy
a vidéki Orfeusz. (versek). Jelenkor Kiadó, Pécs, 1992; árvacsáth. (versek). Orphe-
usz Kiadó–Forum Könyvkiadó, Budapest, Újvidék, 1992, Versek könyve. Szépha-
lom Könyvmûhely, Budapest, 1992; Kékítõgolyó. Új prózák könyve. Kortárs Ki-
adó – Széphalom Könyvmûhely, Budapest, 1994; Végel(õ)adás. (drámák). Pro-
lógus Könyvek, Budapest, 1996; Rothadt márvány. Jugoplasztika (képzõmûvé-
szeti esszék) Teve Könyvek, Kijárat Kiadó, Budapest, 1997; Balkáni babér.
Katalekták (versek). Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001; Költõ disznózsírból. Egy rádi-
óinterjú regénye, Kérdezõ: Parti Nagy Lajos, Kalligram, Pozsony, 2004; Szög
a nadírban (Kovács Antal naplója). Szignatúra Könyvek, Alexandra, Pécs, 2005

2 Tolnai-Symposion – Tanulmányok Tolnai Ottó mûveirõl. Szerkesztette Thomka
Beáta. Kritikai Zsebkönyvtár 3, Kijárat Kiadó, Budapest, 2004

3 „… ahogyan Szentkuthy mondaná, erotikus, nihilista metaforája. Én errõl
sokszor beszéltem, kiürítettem, kisöpörtem, kivájtam az irodalom centrumát,
nagy ûrt készítettem magamnak, amelybe behelyeztem saját, hozott semmis
készletemet, naiv, jóllehet ugyanakkor szocio-grafikus (a grafikus tûjével raj-
zolt) kisvilágomat, illetve e kisvilágot szervesen, rizomatikusan (csicsóka) növeszt-
ve, a tenger irreális kulisszája elé helyezem.” (Költõ disznózsírból, 105. o.)
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4 Frankfurt ’99. Magyarország részvétele a könyvvásáron a német sajtó tükrében. Grimm
Könyvkiadó, Szeged, 2002, 303. o.; Magyar irodalmi jelenlét idegen kontextusban.
Grimm Könyvkiadó, Szeged, 2003, 237. o.; Miért olvassák a németek a magya-
rokat? Befogadás és mûfordítás. Grimm Könyvkiadó, Szeged, 2004, 286 o.; Posz-
tumusz reneszánsz. Tanulmányok Márai Sándor német nyelvû utóéletéhez. Grimm
Könyvkiadó, Szeged, 2005, 224. o.

5 Ennek a lárvalétnek a leghatásosabb megjelenítését bizonyára Maurits Fe-
renc vásznain, füzeteiben láthatjuk, s nem árt tudni, Maurits az Új Symposi-
on képzõmûvészeti arculatának egyik meghatározó egyénisége, költészete pe-
dig ugyanúgy faktografikus, mint Tolnaié, csak visszafogottabb és szófuka-
rabb. Egyszer majd egy türelmesebb szerzõ kimazsolázza a Tolnai-oeuvre ten-
gerébõl a telepi (újvidéki városrész, a múlt század derekán jószerével ma-
gyarok által lakott negyed) történeteket, és összeveti azokat Maurits történet-
fölvillantó futamaival és Gobby Fehér Gyula novelláival, regényeivel, kisze-
mezgetheti, hogy miként minõsült át egy-egy tény, tapasztalat vagy anekdo-
ta három, egymástól sarkalatosan eltérõ szerzõi attitûd tárgyiasulásában. Fi-
lozopterek szakdolgozati témájául javaslom, bár a gyengébbek ebbõl dok-
tori értekezést és akadémiai székfoglalót is írhatnának. 

6 Hogy azért ne feledjük a kezdetben ígért Szentkuthy-párhuzam fonalát!

7 Mikola Gyöngyi Tolnai ön-életvallomása nyomán a költészet sajátos revelá-
cióját egy 1966 márciusában a rovinji ríván történt esemény elbeszélésére ve-
zeti vissza, az azúr születésének pillanatába sûrítve a végtelen esztétikai meg-
nyilatkozását, amire aztán passzent teóriát épít a Tolnai-költészet képi meg-
elõzöttségét igazoló következtetésekbõl. A gondolatmenet kiindulópontja a
történet ideje nyomán azonban problémát vet föl: Tolnai 1966-ig egyet s mást
már elkövetett a költészet és általában az irodalom, a mûvészet terén. Ekkor
már tíz éve publikál rövidprózát, hat éve verseket, megjelent elsõ verseskö-
tete, túl van a Symposion szerkesztésén, és már két éve szerkeszti az Új Sympo-
siont. Ha az 1966-os revelációs pillanatig nem lett volna tudatában saját köl-
tészetének mibenlétével, akkor Mikola Gyöngyi lenullázná a korábban szü-
letett mûveket, mégse teszi. Ennek a mesterséges határvonalnak a meghú-
zásában természetesen nem kevés ösztönzést adott Tolnai nyilatkozata.

8 „Az ószeres Rózsa palicsi boltja egyike az említett Tolnai-opusok kedvelt hely-
színeinek, mint minden hely, valós vagy virtuális, amely valamilyen gyûjte-
ménynek, tárgyak összességének ad otthont: ilyenek a könyvtárak, a képtá-
rak, múzeumok, bélyeg-, szalvéta-, képeslap-, növény- stb. gyûjtemények, a pi-
acok, a dolgozóasztal, a mûhely a maga eszközeinek sokféleségével. Mind-
ezek egyetlen õsképre vezethetõk vissza: az apa, Tolnai Mátyás rejtélyes kö-
rülmények között leégett ó-kanizsai boltjára, amely hol szatócsboltként, hol
gyarmatáru-kereskedésként kerül be az egyes szövegekbe.” (Mikola Gyöngyi:
A Nagy Konstelláció. Alexandra, Pécs. 2005, 76. o.)
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9 Mikola Gyöngyi okosan észrevételezi, hogy az Adria nem a jugoszlavizmus
emblémája Tolnai mûvészetében és létszemléletében, hanem az õsmediter-
rán szellemi térségének esztétikai megképzõdése.

10 „… fontos volt ez a szó, hogy karbid, mert általa tenyerembe foghattam a
hátam mögött levõ észbontóan csupasz hegyeket, azt az észbontó szürkét,
mint olyat, amelyet attól a pillanattól fogva legalábbis, úgy tûnt, azért te-
remtett az Úr, hogy ellenpontozhassa az azúrt, igen, ez volt a titkom, s való-
jában ez ma is, hogy semmis szövegemben valamiképpen szerepeljen ez a két
szó, mármint az azúr és az Úr, ezért kellett tehát minél semmissebbé, hétköz-
napibbá, szürkébbé lenni magának a szövegnek, hogy ellensúlyozni tudja e
két emelkedett, e két rendkívüli kifejezést, hogy el tudja idegeníteni, ter-
mészetessé tudja tenni elõfordulásukat, használatukat…” (Költõ disznózsír-
ból, 99–100. o.)

11 Az elmúlt század 20-as, 30-as éveiben ugyanezért az Európára hangolódá-
sért utazott Szentkuthy, Márai Sándor, Illyés Gyula, Halász Gábor, Szerb
Antal, Németh László, Vas István, Cs. Szabó László meg a többi magyar pe-
regnirus.

12 Újabb szép feladat egy szakdolgozat elkészítéséhez, növénytanhoz, poétiká-
hoz, filológiához és motívumkutatáshoz lelkesen ajánlom, de ne ódzkodja-
nak tõle a filozófusok se.

13 A kortárs irodalom utóbbi esztendeiben Méhes Károly Megállómánia címû
novellájában olvastam a deportáció hasonló szenzibilitással megfogalma-
zott jelenetérõl.

14 zEtna Kiadó, Zenta, 2006

15 Itt jegyzem meg, a Tolnai által nagyra becsült Konjoviæ is hazamentett „sem-
mis” alkotásaiból. Ezt a „semmis”-ügyet egyszer majd bõvebben is kifejtem,
de aki nem olvasta el a 15-ös számú lábjegyzetet, ennek úgyse tulajdonít je-
lentõséget.

16 „Tolnai elvileg kisebbségi író. Azért kell ezt így fogalmaznunk, mert számá-
ra az a látszólag balszerencsés tény, hogy a hivatalos magyar irodalom pere-
mére (vagy azon túl) született, inkább elõnynek bizonyult, mint hátrány-
nak. Ha van irodalmi-kulturális jelentése annak a szóösszetételnek, hogy Tol-
nai Ottó, akkor az a korkívánatoknak való megfelelés helyett a független-
ség, a provincializmus ellenében a széles-látókörûség, a nemzeti öncélúság-
gal szemben az európai, sõt az euroatlanti távlatú gondolkodásmód szino-
nimája.” (Horkay Hörcher Ferenc: Az azúr mindenese. Kortárs, 2005/11.)

17 A fraktál olyan alakzat, amely olyan részekbõl áll, hogy minden egyes rész
az egészhez nagyon hasonló kicsinyített másolat. A fraktálok meglepõ tulaj-
donsága, hogy: nem – vagy alig – változnak, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk
õket. Önhasonlók, és olyan, a természetben is elõforduló alakzatokhoz ha-
sonlítanak, mint a felhõk, a hegyek vagy a szárazföldek partvonalai.

47



k o n T E X T U S

Fekete J. József: „TISZTÁRA SÚROLT KISVILÁG”

18 Legutóbb Pintér Lajos tette ezt verseskönyvében. Virágnézetünk alapjai. Tisza-
táj Könyvek, Szeged, 2002

19 Réz Pál is készített egy monumentális Szentkuthy-interjút, ami 1994-ben je-
lent meg Harmonikus tépett lélek címmel.

20 Ez a Tolnai-interjú legfrekventáltabb és leginkább megterhelt szava. Lásd:
15. lábjegyzet.

21 Szentkuthy írta az Eszkoriálban, 1940-ben, Tolnai Ottó születésének eszten-
dejében.

22 Erre vonatkozóan tette Bárány Tibor a következõ észrevételt a Tolnai-sym-
posion kapcsán: „Egyáltalán: egy Tolnai-kötet könnyû olvasmány (szórakoz-
tató anekdoták füzére, színes magánmitológia, magával ragadó szenzualiz-
mus, sõt impresszionizmus), vagy alaposan próbára teszi az olvasót (erõs kul-
turális megterheltség, áttekinthetetlen, mégis összefüggõ asszociációs futa-
mok, traumatikus háborús élmények ábrázolása) – és hogyan lehet ez a két
állítás egyszerre igaz?” Ex Libris. Élet és Irodalom, 2005. 5. 13.

23 A Tolnai-mûvek nem egy vezérmotívuma került ki a rágcsálók rendjébõl.

24 „Lehet, hogy mûvem »monumentális« lesz, s a monumentalitás, még legjo-
gosultabb alakjában is egy kicsit mindig komikus: de megmentik a részle-
tek, megmenti, hogy nem volt »nagy koncepciója«, s így még nagy is lehet.
És ilyenformán sorba mehetnék a csendülõ kanálon, mesekönyvön, puha ta-
karón, langyos bordeaux-i vörös boron: egy hangjában, egy simogatásában
és egy kortyában benne van minden kultúra, minden »vallás« és minden »ter-
mészetesség« fáradtan csillogó esszenciája – mindenki csináljon mítoszt a ma-
ga életébõl, s akkor szertefoszlik a magasröptû »teologikum« és »nyárspolgá-
ri kényelmeskedés« esztelen dilemmája. (Szentkuthy Miklós: Vallomás és
bábjáték, 246–247. o.)

25 Szentkuthy Miklós: Europa Minor. 654–655. o.

26 Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció. Alexandra Kiadó, Pécs, 2005, 64. o.

27 „Tolnai írásai hol a leghagyományosabb realizmus, hol a legfantasztiku-
sabb szürrealizmus, hol a legelvontabb filozófiai esszé, hol a legjátékosabb
nyelvközpontú posztmodern jegyeit mutatják – esetleg mindezeket egyszer-
re. Ki-be járkál az irodalmi koordináta-rendszerekben számtalan alteregójá-
nak, szinte kimeríthetetlen azonosulási képességének köszönhetõen is.” (Mi-
kola Gyöngyi: A regény hõtágulása. Élet és Irodalom, 2005. 3. 18.)

28 Alexandra Kiadó, Pécs, 2005

29 Mennyire illene ide az „aufhebung” vezérszava!

30 Gulyás László: A másik nap. Grafoprodukt, Szabadka, 2001

31 Szög a nadírban, 62. o.
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32 Bármekkora átfedést is jelez számunkra Kovács Antal és Tolnai Ottó „világa”,
mégsem két egymásra illeszthetõ képrõl van szó, hanem egy részben egymás-
ra leképzõdõ negatív-pozitív lenyomatú alakzatra hasonlítanak. Az Adriáról
„áriákat” zengõ Tolnaival szemben a naplóíró Tóni idegennek érzi a tengert,
még a Palicsi-tó is gondolkodóba ejti, és szívesebben múlatja napjait a bizo-
nyára kevésbé lakályos, de ismerõs Budzsákban: „Mentünk baska vodára nya-
ralni / elég körülményesen / haza is elég körülményesen jöttünk / ahogy megláttam
a kutyám / könny szaladt a szemembe”.

33 Az Ómama egy rotterdami gengszterfilmben kötetben is megjelenik ez a motívum,
ott a költõ a nagymama kötényét mutatja föl zászlóként, Vitéz Magdaléna pedig
lila csíkos vánkosa alatt õrzi Kempis Tamás Krisztus követésérõl szóló könyvét.

34 Nem pedig a „kenyerem javát”, vagyis az utalás szemantikai és pragmatikai sí-
kon is megerõsíti, hogy a természetes idõrendet megelõzõ esemény várható.

35 Graham Good nyelvi leleménye. Legalább olyan szép, mint Hildegard Gros-
che mûfordító „átmenetileg végleges változat”-a.

36 „Az esszé Tolnainál egyértelmûen költõi mûfajként jelenik meg, a költészet sa-
játos dienziójává, megjelenési formájává válik.” (A Nagy Konstelláció. 30. o.)

37 Az intuíció lehetséges formája: az esszé mint személyes tudás; Az ön-tapaszta-
lat az autopoétikus írásmódban.

38 A Prae-ben például Leville-Touqué, a regény elsõ kétharmadának „hõse” elin-
dul reggeli fürdõjére, de a tisztálkodási aktus helyett architektúrai, feno-
menológiai, ontológiai, gnoszeológiai traktátust kap az olvasó, akinek élve-
zete hamarosan borzongássá válik a filozofikus zuhany alatt.

39 A Nagy Konstelláció, 19. o.

40 I. m. 50. o.

41 I. m. 38–39. o.

42 I. m. 102. o.

43 „A képzelet, az inspiráció, a megérzés és a vágy gyaníthatóan fontos szere-
pet játszanak a megértésben” – idézi a szerzõ a Joseph Beuys mûvészete
kapcsán megfogalmazott mondatot Lucrezia de Domizio Durini tollából,
amit merészen ráapplikálhatunk a Mikola-féle Tolnai-olvasatra is. (A Nagy
Konstelláció, 133. o.)

44 Nála a feminin érzékenység nagyfokú empátiával egészül ki, amirõl az Óma-
ma egy rotterdami gengszterfilmben kötet utószavában a következõképpen vall:
„Ómama figurája örök mintázattá is válik, emblémává, melyre ráismerünk
más alakokban, más sorsokban, más idõkben és más helyeken is. Én ma-
gam például apai nagyanyámat láttam folyton magam elõtt, éreztem érin-
tésnyi közelségben a versek olvasása során, többször abba is kellett hagynom,
meg kellett állnom kicsit kisírni magam, és emlékezni Halász Máriára, ahogy
szelelte a babot vagy imádkozott õ is ugyanúgy.”
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45 A Nagy Konstelláció, 77. o.

46 I. m. 88–89. o.

47 Vitéz Mária a versciklus fõalakjának õsmintája, a szerzõ anyai dédanyja. Vers-
beli alakját azonban több „öregasszonyból”, valóságból és fikcióból gyúrta
egybe a költõ.

48 Hózsa Éva: Távollét-kapcsolatok és Godot koffere. (Tolnai Ottó Ómama-versei.)
Publikálatlan tanulmány.

49 Errõl azonban bõvebben majd legközelebb.

Irodalom

Tolnai Ottó: Költõ disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye. Kérdezõ: Parti Nagy
Lajos. Kalligram, Pozsony, 2004

Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához.
Alexandra Kiadó, Pécs, 2005

Tolnai Ottó: Szög a nadírban. (Kovács Antal naplója). Alexandra Kiadó, Pécs, 2005

Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben. Regény versekbõl. zEtna, Zenta,
2006
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Csányi Erzsébet

VAJDASÁG: AZ ÁTALAKULÁS TÉGELYE
Kulturális kódok deltája
Tolnai Ottó prózájában

A delta tengerbe ömlõ folyók torkolata, lápos vidék, ahol a folyó
háromszög alakban, ujjasan szétágazik.1

A delta egy a milliónyi fogalom, önleíró metafora közül, ame-
lyek Tolnai Ottó opuszában hálóba bogozódva merülnek alá egy
valós-imaginatív ittlét ingoványába. 

»Számomra a delta is egyfajta sziget: geometrikus park és
dzsungel is egyben – vallja Tolnai. Olyan terrénum, ahol a sós
és az édes víz keveredik, ahol a folyó és a tenger közösülése, ne-
mi aktusa folyik szakadatlanul. Élõ modell...«2

A vajdasági irodalom interkulturális diszkurzusa az egymást
átható, egymásba áttûnõ kulturális kódok furcsa deltáját képezi. 

A folyó a torkolatnál mindenét feladja: formáját veszíti, ágas-
bogassá válik, miközben sós és édes víz egybeörvénylik, kavarog,
s e metamorfózisban a folyó átminõsül tengerré, átadva kincse-
it valami újat teremt. A delta az a pont, ahol érintkezik vég és
kezdet.

Tolnai Ottó mûvészetének balkáni-mediterrán-bácskai kom-
ponenseit is a vajdasági kulturális térség olvasztótégelye határozza
meg. Ez a kulturális régió a 20. században egy viszonylag szabad
szellemi légkörben alakíthatta irodalmi-kulturális kanonizálódá-
si harcait. 

Tolnai alapvetõen »hedonisztikus beállítottságát«3 felfûtöt-
te ez a vajdasági sokféleségen, döbbenetes kontrasztokon nyug-
vó élményvilág. 

A késõmodern és a posztmodern éra korában a régi jugosz-
láviai kulturális kánonok kontextusában természetszerûen adó-
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dott a sokgyökerû identitás, a »plurális kódrendszer«4, ami egyéb-
ként is meghatározó vonása a kisebbségi kultúráknak. Vajdaság
a néhai Pannon-tenger emlékével (»itt a Tengerfenéken«5), a
mediterrán térség szerves közelségével megélhetõvé teszi a delta-
metafora képzetét: folyó és tenger fúzióját, sós és édes egybeör-
vénylését, a termékeny torkolatot, a vég és kezdet érintkezését. 

Tolnai kiteszi költészetét a késõmodern délszláv irodalom
bõséges befolyásának: Krleža, Andriæ, Crnjanski, Vasko Popa,
Slavko Mihaliæ, Radomir Konstantinoviæ, Antun Šoljan, Miodrag
Bulatoviæ és Danilo Kiš hatását hangsúlyozza.

Olyannyira, hogy végül Tolnai számára magának a költõi-
ségnek a fogalma válik interkulturálissá: a tenger motívumában
testesül meg. Tenger, vagyis „azúr” nélkül pedig nála nincs poé-
zis, nincs költõiség.

A tenger-motívum, a delta-motívum e mûvészet imaginatív
alapkategóriája. A tenger szemantikai töltete azonban folyama-
tosan, fortyogva módosul, fejlõdik – szoros összefüggésben a köl-
tõi kifejezésmóddal. Ez a hullámzás, a kontextusok megteremté-
se, majd folyamatos átalakítása, átgyúrása, a motívumok variálá-
sa, szétírása, szétrongyolása, szervetlenné zilálása Tolnai legfon-
tosabb és legsajátabb költõi eljárása. 

Az azúr festékcsöpp interkulturális diszkurzusa a világ birtoklá-
sának, a hovatartozás megélésének pillanatonként kiújuló kérdé-
sében termelõdik újra és újra.

Tolnai mûveiben a hõsök megpróbálják „kinöveszteni sa-
ját világuk alapegységeit”6, „bevackolni magukat”, s eközben
elsõsorban a helybõl, a térbõl, a lokációból indulnak ki. A hõs
szeretné valahol megvetni a lábát, de ebbe a földhözragadtság-
ba fokozatosan egyre bizarrabbul cikázó földrajzi távok ékelõd-
nek, épülnek be. Az otthonteremtés, a saját világ, a magánuni-
verzum létrehozása Tolnainál egyet jelent Vajdaság, Magyaror-
szág és a régi Jugoszlávia térségeinek bekebelezésével. A kutatás
felfigyelt rá, hogy ezek a vonatkozások Tolnai mûveiben átitatják
egymást, egymás nélkül értelmezhetetlenek, csak egymásba
nõve képesek a világnézeti tájékozódás feltételét teljesíteni.
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Így érdekes mód magának Vajdaságnak is a távoli tenger érinté-
se adja meg a sajátságos jelleget. 

„Ugyanis a Vajdaságnak egyik dimenziója alföldi, a másik
mediterrán-balkáni. Szinte naponta hat kultúrával találkozik
az ember, amik mind különös színek, más világ, mint amit meg-
szoktunk a magyar irodalomban...”- vallja Tolnai a Rózsaszín
flastrom c. interjúkötetben7, a maga különösségét a magyar iro-
dalomban pedig egyszerûen úgy foglalja össze, hogy neki van
tengere. 

Ladányi István azonban, aki végigköveti a tengermotívum
útvonalát, felhívja a figyelmet arra, hogy Tolnai a tenger fogal-
mán „ezt az egész „más világot” érti, vagyis a maga különösségét
ebbõl a „jugoszláv” vonatkozásból meríti...”8. A tenger, a delta
toposza elsõsorban a különös jelentésében válik vajdaságivá. 

Ennek a tág mozgástérnek a megteremtése azonban szaka-
datlan határátlépéseket, állandó stresszt feltételez. A határátlépés
mindig megrázkódtatás. A Rovarházban fogalmazódik meg, hogy
„a határátlépés agyonüti, újjászüli az embert leizzad vacog fellob-
ban”9. A határ maga is deltaszituáció: felbomlás, identitásvesztés,
önmegkérdõjelezés, önmegszüntetés, szinte a halál átlépése és
valami többlettudással való újjászületés. A delta gyûjtõmedencé-
je az Én és a Másik, az otthon és az idegen, a kicsi és a nagy, a
forrás és a cél, a periféria és a centrum, a marginalitás-minoritás
és a dominancia közötti ingalétnek. 

A Tolnai-opuszban a tenger, az azúr jelentésvonatkozásai-
nak enciklopédiája áll össze. „A mindent magához vonzó, magá-
ba szippantó tenger a sokfajúság és a sokfajtaság, az inneni és
túli, a véges és végtelen, az élet és halál, a látható és láthatatlan
felségterülete Tolnai Ottónál, az akvamarin, az ultramarin, az
ultraviola, az abszolút viola, a kobalt, az indigókék specialistája
pedig e familiáris tipográfia, topográfia és architextúra közve-
títésével hozza létre az azúr enciklopédiáját.”10 A „maritim iko-
nográfia”11 számtalan öntükrözõ metaforája között a vajdasági
költõ egyik legérdekesebb emblémájaként jelenik meg a hibrid-
lényû, duplaidentitású tengeri csikó. 

53



k o n T E X T U S

Csányi Erzsébet: VAJDASÁG: AZ ÁTALAKULÁS TÉGELYE

A tenger-toposz alakulástörténetének vizsgálata nyomán ki-
derül, hogy Tolnai kezdetben abszolút azonosult a tengerrel,
a mediterrán atmoszférával mint természeti csodával, a tengervíz-
zel mint magzatvízzel, mint a biztonság és eredet, a tagolatlanság,
az anyagtalanság, az örökkévaló, a semmi iránti vonzalommal.
A 60-as években még nem problematizálódik ez a viszony mint
identitáskérdés. 

A 70-es, 80-as években azonban ellentmondásossá válnak,
átszínezõdnek az érzelmek. Egyre hangsúlyosabb egyrészt a ma-
gyar irodalomhoz, ugyanakkor az Adriához való tartozás igényé-
nek megfogalmazása. Az „azúr expressz”, a mediterrán végül va-
lamiféle végveszély szimbólumává, a fatális tragédia szinonímá-
jává lesz. 

Tolnai a tengermotívum mitologizálásába ekkortájt bevon-
ja a szabadkai íróelõdöket, Csáth Gézát, Kosztolányi Dezsõt. Kü-
lönös narratíva fogan meg az Adria és az identitáskérdés kap-
csán Csáth és Kosztolányi életrajzi elemei, mûveikbõl vett kom-
ponensek és fiktív elemek vegyítése nyomán. 

A 2001-es Balkáni babérra már a tenger és a költõi megszóla-
lás lehetõségének végzetes, tragikus elvesztése, a „lila henteskam-
pó” jellemzõ.

E mitológia kontextusában a veszteség egyetemes. A költõi
vízió ugyanis egyben láttatja a Balkánt és a Mediterráneumot.
Ladányi István írja: „Tolnai számára a tenger nem csupán az Ad-
riát jelenti, nem csupán a Mediterráneumot, hanem, legalábbis
háttérként, kiegészítõ vagy ellenpontozó közegként mindig ott
áll mögötte a Balkán...”12

„Ez a központi élményem mint írónak és mint embernek
– és emögött ott csillog a tenger. A tenger az a kanavász, az a
háttér, amire világunk egzotikuma rászövõdik. Vagy úgy is mond-
hatnánk, amibõl ez a világ fölmerül....A Balkánnak ez a hihetet-
len összetettsége, ez gyönyörû, csodálatos nagy élményem, bárhol
vagyok is”13 – vallja Tolnai. 

A tenger elvesztésével a költõ abszolút bukása, poézisbõl való
kiûzettetése játszódik le. 
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Nyilvánvaló azonban, hogy egy lineárisan elõrehaladó motí-
vumfejlõdés mellett a delta-szituációra épülõ emblematikus össze-
függésrendszerben oda-vissza ható, jelentésmódosító, újraformá-
ló áramlatok mûködnek, hogy a szólam élõ áramkört képez.

A balkáni-mediterrán effektus legtöményebb és legegyértel-
mûbb foglalatai a tengeren játszódó novellák, amelyekben az
adriai adottságok különlegessé torzítják az eseményeket, a tenge-
ri fény átvilágít a „szattyánlényeken”14, ahol a dolgokat „mint va-
lami végtelen hangszóró, elviselhetetlenül felerõsítette az üres
tenger”15, ahol a „világ hasad ketté szabályosan, drágakõként,
egy váratlan szamárordításban”16 stb. 

Ezekre a benyomásokra kapcsolódnak a hazai, vajdasági ég-
boltozat- és vízélmények, a végtelenség, a magzatvíz képzetei.

A mediterrán-balkáni effektus szólamát görgetik tovább szin-
te észrevétlenül a változatos földrajzi egységek közötti összefüg-
gések. Tolnai fiktív világa a konkrét tájból nõ ki: Újvidék, Szabad-
ka, Szeged, Nagyfény, Prizren, Pest, Palics, Balaton, a Telep, Mo-
hol, Zágráb, Hvar, Mohol, Zenta, Martonos, Törökkanizsa, Ador-
ján stb. köré bogozódnak történetei. 

A tengeri fényözön, a vakító ragyogás a legfurcsább, legbizar-
rabb vándorutakat teszi meg ebben a világban. Megtörténik,
hogy a motívum groteszk módon pl. a vakond ürülékében buk-
kan fel: „A gazdától hallottuk elõször, hogy a vakond eszi a szent-
jánosbogarat. Egyszer aztán megvizsgáltam a vakond ürülékét...És
tényleg világított! Olyan volt, mint a drágakõ. A vakond ürüléke
olyan, mint a drágakõ. Mint a briliáns.”17

A tenger motívumhálójába beleszövõdnek a vajdasági össze-
függések, amelyekben a folyóknak-tavaknak, a Tiszának, a Duná-
nak, a Palicsnak, a Vértónak különleges szerepe van. A Vajdaság
és a tenger közötti szerves kapcsolatot tükrözi az alábbi, gyerme-
ki tévhitre épülõ utalás:

„Érdekes, nagyon sokáig úgy hittem, az igazság az, hogy egy
kicsit még ma is úgy hiszem, hogy a Tisza egyenesen a tengerbe
ömlik, méghozzá valahol Martonos és Törökkanizsa után, mert
a világ Martonoson és Törökkanizsán túl egyszerûen nem léte-
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zett számomra, tehát a tenger vagy valami más feneketlen kék
szakadék, akár már ott is elkezdõdhetett.”18

Az asszociációs mélyrétegbõl így a vajdasági színtereken
játszódó történetekbe is bármikor bevillannak a mediterrán
vonatkozások: „A tengerjáró hajók kapitányai sem érezhették
különben magukat a kihajózás elõtti pillanatokban a víz sima
tükre felett. Különben éppen akkortájt kezdték sugdosni a város-
ban, hogy Cicmilt felvették a tengerészeti iskolába.”19

A legbácskaibb idillbe is becsöppen az azúr torzító, különös-
sé varázsoló kékje. 

Megfigyelhetõ azonban, hogy a színek materialitására épülõ
poétikában a jelentéstani vonatkozások folyamatosan átalakul-
nak. A kék szín a bácskai tájban olykor a tobzódó zöld színhatá-
sok élményébe fullad:

„Éreztem, többé már nem lehetek az, aki voltam, a kloro-
fillban, a langyos, virágzó (tiszavirág) folyóban lebegõ embrió.”20

A kéknek a zöldbe való átminõsülése zökkenõmentes, és hí-
ven õrzi, folytatja, variálja a tengermodellt. A fûtengerben való úsz-
kálás ugyanolyan embrionális állapotot idéz elõ, mint a tenger
közege: 

„Zöld csönd volt. Isteni zöld teste volt a csöndnek a világos-
kék ég alatt. A zöldben mostuk a lábunkat, a zöldet haraptuk.
Nincs kizárva, hét és nyolc között van egy-két pillanat, amikor
a harmat és a fû és a klorofill és a smaragd barack között megszû-
nik a határ. Csak zöld van. A zöld. A hûs zöld közeg. A lassan
langyosodó hûs zöld közeg. Amiben leledztünk. Halként uszkál-
tunk.”21

A mediterrán-effektus mûködik a palicsi tájban is. 
Ezeknek a mágneses pillanatoknak a delejes erejét hordozzák

a gyermekkorból felmerülõ palicsi emlékképek: a vakítóan csillo-
gó nagy kék váza, az üvegszerûen csillogó hûs zománc, vagy a
kékítõgolyó, a kékkõ, az azúr feliratot viselõ kék festékkel teli fi-
ók képe: „Én még mindig a gyönyörû kék vázát bámultam. Kéken
tükrözõdõ arcomat. A tengerként tükrözõdõ tavat. Késõbb vala-
ki azt mondta, egyfajta betegség ez: kékérzékenység.”22
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A deltaszituáció mint bonyolult, ambivalens létállapot, a
másságok küzdelme, kezdet és vég nemi aktusa a víz nyughatat-
lanságával gyúrja, mossa, fodrozza, állítja és visszavonja ennek
az emblematikus rendszernek a szemantikáját. 

Valami szüntelenül felbomlik és mássá alakul. 
Vajdaság: élõ modell.
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Hózsa Éva

AZ ÁRUHÁZI DETEKTÍVTÕL
A BÕRÖND-SZEMBESÜLÉSEKIG

Tolnai-dilemmák

Palicsfürdõ:
oldalazás és lomTALANÍTÁS 

Palicsfürdõ a Tolnai-univerzum egyik megnevezett, Csáth-
és Kosztolányi-emlékekkel viselõs, szakralizálódott topográfiai
pontja, amelyhez konkrét nevek, színek, megforgatott motívu-
mok, panteisztikus utalások, családi rítusok, „állatheccek”, hiper-
text-stratégiák kötõdnek. A Tolnai-opus újabb, lokális darab-
jaiban a vidék, a periféria gyakori szinonimája a világ vége. Palics-
fürdõn, a határsávban az utcaseprõ is szép szecessziós villában
él „(ezt sajnos a menekültek nem érthetik)”1, ahogy azt sem,
hogy itt az utcaseprõnek (Barnabás) már-már homéroszi, a jövõ-
be átmentõ, mitizált lomtalanító szerepe van, míg a balkanizá-
lódott Szabadkán „az utcaseprõ mint olyan maga is abszurdum”.2
A Palicsfürdõt védõ hamu (védett vidékiség, védett fürdõvárosi-
asság?!) akáchamu, az akácméz párja, a söprû sárga szomorúfûz-
vesszõsöprû. (A Szög a nadírban címû 2005-ben megjelent napló-
kötetben a mûvész-én tavaszra ki akarja önteni a kerti söprût,
egyszer talán bronzba is3, a Koncz címû versben viszont a kisváro-
si utcaseprõk megérzik a mûvész hadvezéri tartását.) 

Barnabás égi lajtorjája elhullatja utolsó fokát. Az utcaseprõi
álom az alföldi fürdõvároskában mindössze ennyi: a szelíd vulkán
tövében lévõ mediterrán város pompeji utcaseprõjévé léptetik
elõ (Pompeji). A lomtalanítás, a homoktisztítás az a kezdet, ame-
lyet a hajnal is megvár:
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Még a rózsaujjú hajnal is mindig megvárja
csak aztán nyúl a fák hajába
megvárja barnabás felsöpörje háza elõtt a homokot
csak aztán hajtogatja össze a tó ólomszemfedõjét
önt belõle bumerángot
mert bumerángforma tó a palics
építi fel újra az eldõlt kéken ragyogó felhõkarcolót
a menekültek eldobott ételhordóját
csak aztán kezd dobálózni a vadnaranccsal. (Megvárja) 4

A Szûz Mária- és a Tito-kép között címû Tolnai-vers András
nevû utcaseprõje erélyesebb tisztogató, mint Barnabás: kivágja
az õsplatánokat, megsemmisíti a górét, az aranyfácánokat, le-
akasztja a Szûz Mária- és a Tito-képet. 

Az ezredvégi bombázás következtében a fürdõvároska egyik
profán peremrésze, a lebombázott meteorológiai állomás látvá-
nya emelkedik ki (Tolnai Ottó: Ahogy5), a semmis tóból NATO-
bombázta tó lesz, a mítosz azonnal átértékelõdik, a fel nem robbant
rakéták felett erotikus kihívásként fejeseket ugrálnak a legénykék,
sellõként nyergelik meg õket a már hagyományosan „tündéri”-
nek nevezett tóban. A megjövendölt robbanás viszont – a kelet-
kezés mítoszának analógiájára – a mitopoétikus hagyományban
a természettel érintkezõ, a természet bölcsességébe beavatott
pásztorok, sõt a gyermekek révén következik majd be. Nem fog-
ják teljesen újrakezdeni a kezdeteknél, az õsi (olvasott) mítosz
azonban hitelesíti, zárt viszonylatba helyezi a lehetséges elmozdu-
lást, a pusztulás mégis a teremtés valamiféle módja lehet.6 Az
ismétlés megjövendölése maga is elemi mitológiai struktúra.7 

A (függõleges világmodell alsó zónájában található, a madár-
ral szembesíthetõ) mitizálható halak helyett a fiókból kikerülõ
parafa dugókat, a hulladékot foghatják ki a menekültek a pali-
csi Vértóból. Hiába várják, hogy harapjon a hal, a semmis látvány
semmis horgászást eredményez, minden dugó fölé egy-egy látha-
tatlan horgász hajol (Tolnai: Egy-egy láthatatlan horgász).
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A Tolnai-beszédmód egyik legtalálóbb kulcsszava az oldala-
zás, amelynek önironikus bírálata a Kobalt Karcsi, az áruházi detek-
tív szövegébe szûrõdik be. A dialogizáló szövegben hangzik el:
„Ez egyszerûen észbontó! Ezt már valóban képtelen vagyok kö-
vetni, belehülyülök ezekbe az állandó oldalazásaidba.”8

Tolnai mitikus fogantatású Ómama-versei például a távoli
Berlinben született könnyû metaforára (100 variáció a vértóra),
majd a hazatérés után, a határ menti fürdõvárosban a hattyúlát-
ványra utalnak. A továbbiakban a költõi én lányának balettelõ-
adás-emlékvíziója (a Hattyúk tava), majd a hattyú halálának több-
féle lehetõsége bomlik ki, Szerbia hattyúdalának skálázásától a
hattyúpestisig, a hattyú-tisztaságtól az elhullott hattyúk daláig, a
fotókra kerülõ egy-két libáig. Végül mindez M elnök és a balká-
ni politikusok halálának „mitikus dimenziójáig” (rózsaszín bika-
test, a 100 éves hárs alatti gödör, leander illatú lepra, özvegyhí-
mezte plüss-párna, a holttest boncolása, a „trancsérozás” tehát
a mítoszokban felszabdalt testek ironikus helyettesítéseként, pa-
ródiájaként olvasható), a szerb és orosz patológusok kórusáig,
a pokol-képzetekig, a filmszerû „kihajózás” kiemeléséig, sõt a
költõi némázásig ível. A hattyú tehát a kontrasztos mitológiai
párhuzamok, a paródiák lehetõségét nyitja meg.

Tolnai Ottó ciklusában, az Ómama IX.-ben a lírai alany a gon-
dola és az ikonosztázion közötti számítógép elõtt gubbaszt, meg-
feneklik az egyik szöveg mocsarában („regény misu nagy színre-
lépésérõl van szó”9), majd Ómama ironikus hívó szavait hallja:
„nem mondtam szépen kisfiam / törd ketté ciklámenceruzád
/ menj kamillát fésülni sziksót söpörni / vagy feküdj ide mellém
az alsó fiókba / a kripták mind drágábbak talajvízen csónakáznak
a holtak”.10

Az orpheuszi költészetet magáénak valló Tolnai afféle pincei
Orpheusszá változik át, a lírai alany lokális versszövegeiben ironi-
kus, profán elmozdítást végez, ugyanis a kilencvenes években
õ a Homokvár családi fûtõje (Náluk padlófûtés van). Robert Rus-
hing fejti ki What We Desire, We Shall Never Have: Calvino, Žižek
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and Ovid címû komparatisztikai tanulmányában11, hogy Orphe-
usz vesztesége elõtt kisszerû, jelentéktelen figura volt, aki érdek-
lõdésre sem tartott számot. Eurüdiké elvesztését követõen azon-
ban aktív lesz, traumatikus veszteségének megéneklése, valamint
a halál-út megtapasztalása révén válik a mitológiai rezonancia
emblematikus figurájává. Rushing szerint Orpheusz Antigoné
tettéhez hasonló kötelezõ aktivitást végez. A huszadik század
kilencvenes éveinek vajdasági szubjektumának kötelezõ, kény-
szerû aktivitása a fûtés, ennek lírai megéneklése viszont a pin-
cei felfedezések (olvasmányok, családi emlékek, bûnök stb.) ön-
ironikus orpheuszi lehetõségét is felvillantja. A lent mint a ver-
tikális mozgáshoz tartozó térdimenzió a tûznézéssel (prométhe-
uszi vággyal? pokol-képzettel? a magánmitológia továbbszövésé-
vel?) függ össze.12

Diplomatatáska a szemétdombon és
a GODOT-RA VÁRVA KOFFERE 

A Beckett–Rade Konstantinoviæ -kapcsolat az Ahogy címû
Tolnai-versben tematizálódik, majd kiemelkedik a rovinji lakás-
ban õrzött Beckett-levelek megsemmisülése is, amely a háború-
nak, a menekültáradatnak a következménye. 

Godot kutya (neve a várakozás-diskurzust kérdõjelezi meg)
Tolnai versében antigonéi temetést kap, itt hamut szórnak a sze-
métbe kerülõ tetemre. 

Az Ómama-versek jegyzetanyagában a Godot-ra várva koffere
Gulyás József bõröndös verseivel kerül összefüggésbe, a várako-
zók arcán godot-i vonások jelennek meg, a két fél viszonya, viszo-
nossága a kérdés kulcsa.13 A jegyzetek koffer-idézete a nyolcvanas
években közölt áruházi novellákból is interpretálható. Kobalt
Karcsi, az áruházi detektív címû novella szemétdombon heverõ ti-
tokzatos diplomatatáskája, a mûanyag konzumvilágban eltûnõ vesz-
szõkosarak és a hiányolt vesszõkoffer aspektusából például újra-
gondolható Pozzo bõröndjének szerepe Tolnai jegyzetanyagában.
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Az áruházi novellák nyomolvasása a nyolcvanas évek (el-
len)kulturális kontextusa, az új kulturális logika szempontjából
jelentõs: „Hosszú éveken át jól megfért egymás mellett az ipari
társadalmat a romantikus-utópikus tradíció jegyében elutasító
természet-, földmûvelés- és kézmûvességpárti beállítottság (mely-
bõl a hetvenes évek ökológiai mozgalma bontakozott ki), más-
részt pedig a modern technika újra-kézbevételén, játékos, krea-
tív kihasználásának perspektíváján alapuló utópiáknak (Marshall
MacLuhan, francia szituacionisták) és a tömegkommunikáció
médiumait ügyesen saját céljaikra hasznosító diák- és yippie-akci-
óknak a modern világ technikai lehetõségeivel kapcsolatos opti-
mizmusa. […] A mûanyag konzumvilág hamisságának, természet-
tõl, embertõl elszakadtságának, a kommersz mûfajok sorozatgyár-
tott kultúrapótlékainak […], s a kommersz kultúrát termelõ
intézményrendszer ideológiai befolyásoló technikáinak semmi
helyük nem lehetett az ellenkultúrában, mely a modern civili-
záción belüli változást éppen az új életforma, a kulturális, érték-
rendszerbeli szembefordulás segítségével kívánta elérni.”14

A huszadik század nyolcvanas éveinek közepére sem sikkad-
tak el a hatalmi konfliktusok (Jugoszláviában több meghurcolta-
tásra került sor), ellenben a mechanizmus, az elavuló fegyelme-
zõ technika és az „ideológiai koszton” nevelkedett gáncsoskodók
befolyása – fõként ironikus távolságból – az évtized második
felében korántsem tûnt annyira fenyegetõnek.15 Sziveri János ír-
ja Memóriajáték J. A.-val 16 címû versében:

mennyi választékos kacat
rajtam bennem
ecet és acat
meg kell-e minden eszmeit ennem

vagy vegyem biztató szónak
ha szólnak:
a lefolyók önnek
is visszaköszönnek(!)
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Megváltozik a generációs „diagnózis” interpretálása (jóllehet
más a helyzet „X generációval”!). A nyugati globalizációs változá-
sok egyre inkább beszûrõdnek: „A nyolcvanas évektõl pedig meg-
szûnik az egyszerre született emberek tevékenységen és szenve-
désen, tapasztalatokon és hatásosságon alapuló generációs jellem-
zése. Õk ipari termékek fogyasztóiként válnak generációképzõ-
vé. Ami közös bennük, ami egy generáció reprezentánsaiként
tulajdonképpen jellemzi õket, az immár nem a saját maguk szám-
lájára írandó, hanem a dolgokra, a piacképes árukra, amelyekkel
a kortársak zöme felruházza magát […] Az életkori légiók egysége-
sültek azáltal, hogy a hozzájuk tartozó produktumok mindig si-
keresek. […] Az áruk világával szemben a vágy kortalanul vitális
marad. A kínálat sokszínûsége miatt fiatalok és öregek egyaránt vá-
sárlókká válnak. […] A Golf megteremti a generációk békéjét.”17

Az említett áruházi novellában tûz martalékává válnak a szét-
hullófélben levõ, utolsó vesszõkosarak, a málnás- és földiepresko-
sarak, amelyekbõl valaha több száz vagy talán több ezer is volt,
amelyek a versszövegekben szakralizálódtak. Egy ember emlék-
képe is felmerül, akinek a kosárfonás és a seprûkötés volt a
dolga. Az emléknyomozás a fiatalkorú bûnözõk földieper-szüre-
telõ börtöntevékenységének szájkosár-látványát hozza felszínre.
Szájkosárban szüreteltek, nehogy megdézsmálják a termést. A
letûnõ, a kis palicsi kosaraknak ellenálló városi, áruházi beállí-
tottság új metaforát teremt. A dialogizálók egyike mondja: „Teg-
nap begyalogoltam a városba… Képzeld, kedves, a vakvágány
szemétdombján láttam egy még tûrhetõ állapotban levõ, feke-
te diplomatatáskát. Azt hiszem, ez az elsõ szemétre dobott diplo-
matatáska. Érezni lehetett, még a vakvágány, a szeméttelep is
meglepõdött, megilletõdött. Sokáig nézegettem, de nem mertem
kinyitni. Szerinted mi lehet benne? Netán idõzítve van?”

A látszólag lefokozott, a vakvágányra került gazdátlan diplo-
matatáska (egy új korszak, a vidéki áruházba is beleilleszthetõ
vagy veszélyeztetõ kellék) a novella zárlatában sem nyílik még
ki, a nyomozás és a képzelõdés nem zárul le.
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Pozzo bõröndje az utazás és a szolgaság kelléke. Vladimir és
Estragon nem érti, hogy Lucky miért nem teszi le a földre a cso-
magokat, csak akkor szabadul meg a bõröndtõl és a kosártól,
amikor táncol. A második felvonásban az egyre elcsigázottabb
Lucky egyre többször teszi le a csomagot, egy pillanatban min-
dent elereszt, meginog. Vladimir kérdez rá, hogy mi van a cso-
magban, a diplomatatáska rejtélyességével szemben kitudódik,
hogy homok van benne. Tolnai A csomag címû verse a homokvá-
laszhoz kötõdik, viszont az Ómama-kötet Godot-jegyzete és Šejka
fotója a Bámulja sokához, az ott felejtett, hamuval teli vulkánfí-
berhez és a lomtalanító Lucky-Barnabáshoz tartozik. A vesszõsep-
rû a megõrzött vidékiség egyik metaforája, az áruházi novellák
metaforája újra, új vonatkozásban tûnik fel. A vesszõseprû elavult
kellék, amely nem elégetett lom, hanem lomtalanító, mitizált
eszköz. A regionális, lokális és önéletrajzi vonatkozások olyannyi-
ra fontossá váltak a Tolnai-szövegvilágban, hogy a Wilhelm-dalok-
hoz fotóanyag, az Ómama-szövegekhez komoly jegyzetappará-
tus (fotó is!) társul. Az empirikus asszociációk, az asszociációs
tudatmûködés, a spontaneitás, a szóródás a tudományos igényû,
szigorú rendbe helyezett végjegyzetekkel, a profán a tudomány
szent (noha gyakran ironikusan szent) magaslatával, a nyitottság
a dokumentumok zártságával, a mikrokáosz a leltárigénnyel, a
mikrotér a nagyvilág horizontjával, a hágai fellépés a politikusok
felelõsségre vonásával, a kameramozgás az állóképekkel stb.
találkozik. A metapozícióból megjelölt kulcsszó a perpetuum mo-
bile. Isten esetében a mozgás kiiktatódott. A szövegek a hinta-
mozgás, az ütögetés dominanciáját, a lét és nem-lét közötti bille-
nés összjátékát emelik ki. Maurice Blanchot szellemében (Az iro-
dalmi tér) a Rilke és Mallarmé közötti mozgás is felismerhetõ,
ugyanis mindkét szerzõ a költészetet a távolléttel való kapcsolat-
tá teszi. Tolnai (a szövegek és a jegyzetek révén) ironikus mozgás-
lehetõséget keres a két távollét között. Mallarmé számára (az
Ómama-versek almárium-motívuma is tõle származik) ez a kap-
csolat inkább tagadás, Rilke esetében azonban a dolgok jelenlé-
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te is, ahol a vágy összegzõdik, és vég nélküli zuhanással halad a
középpont felé, úgy fordul a halál felé, hogy abban a költészet
eredetét véli felfedezni, teret, szimbólumot, nyitást, orfikus be-
szédmódot keres. A 9. Ómama-jegyzet Rilke leveleibõl idéz: „…
évszázadokon át kisarjadt a Rilke-ház ereje, kibírni a föld terhét,
helyben maradni, ahelyett, hogy az ember a kivándorlás keserves
útját választaná, oly emlékekkel, amelyekre nem szívesen gon-
dolunk; inkább lefokozódni, mint megsemmisülni…”18 

Sikoly? A Tolnai-szöveg értelmezése nem nélkülözheti a kon-
textualizáló mozzanatokat, az utóbbi kötet esetében a filmszerû-
ség is felmerül (noha már a Szent Sebestyén címû áruházi novellá-
ban az elbeszélõ filmforgatókönyvet akar írni), illetõleg több
mediális produktum (szöveg, film/technomédiumok, fotók, kép-
zõmûvészeti, színházi, zenei utalások, kántálhatóság, az orali-
tás kiemelése stb.) összjátéka valósul meg. Az áruházi novellákat
a kritikai recepció többnyire a fogyasztói társadalom kontextusá-
ban értelmezte. Az önéletrajzi-öninterpretációs és lokális elemek
hasonlóképpen halmozódnak az utóbbi évek szövegeiben, mint
a termékek az áruház polcain, a személy- és helységnevek leltársze-
rû felsorolása az elemek valamiféle egyenrangúságára, áttekint-
hetõségére utal. A regény versekbõl a befogadás szempontjából
az epizódok adagolására, a folytatásos közlésre emlékeztet.19

Vermeer és a csipkeverõ-reprodukció is feltûnik az Újvidéki
Áruházban, a 2006. évi kötet borítóján pedig az Utca Delftben
részlete, a zárt belsõ térben csipkerongyikát varrogató nõ látha-
tó. „Az áruháznak mint metaforának az említése – olvasható a
monográfiában – Tolnai jelteremtésérõl, jelmûködtetésérõl tett
észrevételt támasztja alá, mely szerint a dolgok, tárgyak észlelé-
sében, kiválasztásában eleve metaforizáló-szimbolizáló hajlam
érvényesül. Ha az áruház-metaforából ciklusnyi rövidtörténet
születhetett, azt jelenti, a metaforikus tapasztalatot és képzeletet
is elbeszélésre alkalmasnak érzi: a metafora így történésként
ragadható meg, ami a szemlélet és koncepció különösségére
utal.”20 A Kobalt Karcsi, az áruházi detektív dialógusa például egy
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eszelõs sikoly lehetõségébe torkollik („Megõrül a szövegeitektõl
az ember. A szövegelés kétéltûi!”). A diplomatatáska szemétdom-
bon való kinyitásának reflexiója egy áruházi szituációt vetít elõre:
„Kinyitod, és hogy, hogy nem, ismét csak Kobalt Karcsinál fogsz
kikötni az áruházban, diplomatatáskával a kezedben. Sikítok!
Sikítok!”21 Ezt a kényszerzubbony-távlatú, az oldalazó szövege-
lésre és a diplomatatáska megjelenésére reagáló sikolyt (üvöl-
tést?!) a huszonegyedik század valószínûleg még inkább meg
tudja érteni.22 
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A DISZNÓZSÍRT OLVASVA

Tolnai Ottó Költõ disznózsírból címû monumentális „rádióin-
terjú regényét” olvasva olyan esztétikai élményben részesül(he-
t)ünk, ami sokban rokonítható a – szerzõ által is sûrûn meg-
idézett – Mušiæ- vagy Stupica-festmények látványa keltette hatás-
hoz.1 De még inkább olyan ez, mint a képzõmûvész („nekem
minden mint képzõmûvészeti kérdés mutatkozik elõbb”) Bojan
Bem2 („egyszer az egyik nagy, beüvegezett Bem-képet [medence,
fehér kutya, hasonló mint az, amit a Versek könyve borítóján
reprodukáltam] szállítottuk át Párizson.)3 kutya-ciklusában a fe-
hér kiskutya, aki bájosan tekint egyszerre a „Van”-ba és a „Nincs”-
be. A Kossuth-díjas Tolnai „áriái”-ban éppen a Van és a Nincs
adja az újfajta poétikát, az újfajta szövegformát, Thomka Beáta
szavaival élve, „a formátlansággal való formázást”, egy új paradig-
mát. Vitathatatlanul „veszedelmes” ez az irodalom, amely egy új-
fajta olvasót/befogadót kíván meg. Ehhez a kulturálisan erõsen
kódolt szövegvilághoz egy olyan aprólékos olvasási mód kívánko-
zik, amely „nem befalni, nem elnyelni, hanem legelészni, alapo-
san lelegelni” akarja a szöveget, „fellelni az egykori olvasási
módok ráérõsségét: arisztokratikus olvasóvá lenni”.4

A jelentés sokrétûsége, pontosabban Tolnai szövegeinek ere-
je a kis apró karcolásokban és a repedésekben van: „a puèinában
benne a hasadás, a természet hajnalhasadása, az irodalmi anyag
hasadása is végsõ soron”, melybe az ex-jugoszláv kultúra szaba-
don behatol, ugyanakkor ez a történelmi (multi)kulturális bázis
bizonytalanít(hat)ja el az olvasót. Tolnai életmûvészetének leple
alatt „saját” kultúrájának mély hedonizmusa húzódik. Szövege
ide-oda dobál, mint parafa úszót a hullám az Adrián. A nyelvi
allúziók, illúziók, a csábítások és megfélemlítések szeszélye so-
dor bennünket oldalról oldalra, amely a mûvészetéhez – egy va-
lós/anekdotikus/mitikus/fiktív – világot köt. A szerzõ alkotás-
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módja egy olyan valóságképzetet teremt, amelyben szoros össze-
függés van világban való léte, valamint mûvészi artikulációja kö-
zött. A Disznózsír a magyar valamint az ex-jugoszláv szellemi örök-
ség, erkölcsi és politikai hagyomány jeleinek és képzeteinek
sokaságából válogat. A szóban forgó könyv explicite megadott
poétikája és metodológiája egyértelmûen mutatja, hogy nyers-
anyagként a valóságot használja fel. „A valóság átvérzõdõ kulisszá-
ja” ez, ahogy az író is vallja, tudniillik, bármit ír, ezek azok a hát-
terek, amelyek adva vannak: a történet maga a valóság. Nem
véletlen azonban, hogy „önértelmezõ esszéizálását” éppen az
alábbi Kosztolányi Költõ disznózsírból-jával indítja: „Mégiscsak érde-
mes járkálni e földön, mert lépten-nyomon olyasmit látni, amire képzele-
tünk aligha gondol”. A valóság: az Adria és a tiszavirág 5 mint a gyö-
nyörök forrása, a véres vászon és a Vértó mint a balkáni háború
metaforája. Az Adria hagyományos tolnais motívum itt valójában
felidéz, életre hív egy sajátos térségi és történelmi jellegû értelme-
zést. E könyv lényegében a térség kulturális tapasztalatának újra-
értelmezésére vállalkozik, és egy másfajta távlatba helyezi az Ad-
ria–Balkán–Jugoszlávia-mítosz 6 jelentéskörét. A Disznózsír ebben
az értelemben rendkívül összetett, több cselekményszálat egymás-
ba szövõ tér- és idõrétegeket egymásra vetítõ alkotás, amely a be-
fogadónak nagy kihívást jelent(het). Tolnai mûvészi logikájának
mûködése könnyen eltéveszthet bennünket ebben a képzõmûvé-
szeti, irodalom-, társadalomtörténeti alakokat megidézõ, saját
mûvészetének esszenciáját újrafelfedezõ sokaságban, interdiszcip-
linarításban. Fõképpen pedig azok az ismeretanyagok vezethetik
az olvasót tévútra, melyek oly könnyedséggel és természetesség-
gel foglalkoznak a volt jugoszláv (szlovén,7 szerb, horvát, bosnyák,
macedón) képzõmûvészettel, irodalommal, hisz ez a mûvész sa-
játja; ez az õ világa. „Hiszen az ún. Nagy-Jugoszlávia azonos volt
az életemmel. Egybeestek. Így hozta a történelem [...] én ugya-
nis megszoktam, hogy egy olyan országban élek, ahol sok nagyvá-
ros van, s valamiféleképpen mindegyikben barátaim vannak,
mindegyikben otthon vagyok. Igen, elõbb voltam otthon Szkopjé-
ban és Ljubljanában, Sarajevóban és Titogradban, Boka Kotors-
kában, Dubrovnikban és Fiuméban, Mosztárban és Zágrábban,
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mint Pesten például. Ezeregy kis intim helyem volt szerte az
országban.” Ezt az ezernyi kis intim helyet, tapasztalatot, sokol-
dalú kulturális inspirációkat kamatoztatja, billenti át saját kontex-
tusába. E világok pluralitására épül egész szerzõi mitológiája: a
lokális és nagyvilági dolgok mikro/makrovilága ez. A jugoszláv-
ságon keresztül megtapasztalt nyitottság nála intellektuális ekhó.
Nem mint nemzeti identitásvesztés, vagy akár nem az asszimiláció
dicsõítése, hisz õ az „aki mûvészi-szellemi értelemben valamikép-
pen többséginek, »szuperiorikusnak« álmodja, tudja magát (aki
belülrõl ismerhette Danilo Kišnek és Mészölynek, ezeknek az ak-
kortájt szinte ikerpárnak tûnõ íróknak a munkásságát, megbeszél-
hette velük a részletkérdéseket, az használhat ilyen nagyképûnek
tûnõ szavakat, annak legalábbis nem muszáj, hogy kisebbségi
komplexusai legyenek, különösen nem, ha ehhez még hozzáad-
juk Kosztolányi, Csáth, Sinkó, Krleža, Tišma közelségét, irodal-
munkba való inkorporálását).” Egy „balkáni babér” õ, akinek
mássága, a már említett „sorseseménybõl” kiindulva, a nemze-
tek identitásbeli káosza fölé emelkedik. Ugyanakkor semmiképp
sem tagadja a regionális ízeket, színeket és vállalja azon axió-
mát, miszerint a mûvészetben ne érzõdjék a másságot eltörlõ
„diktatorikus” eszköz. „Sokféleképpen és persze sok rosszindu-
lattal értelmezték az én jugoszlávságomat, otthonosságomat ezek-
ben a városokban, nincs kizárva, némi igazság lehet is bennük,
ám most megkíséreltem neked némileg másképpen érzékeltet-
ni a dolgokat, ezeket a szférákat, hiszen ahhoz nem fér kétség,
hogy én valóban a Tolnait írom, élem, ergo Belgrád sincs más-
hol, mint a Tolnaiban, s ha a Tolnaiban benne van, bennem van.”

A kulturálisan terhelt motívumok, összefüggõ asszociációs
futamok, a vizuális percepciók radikálisan kimozdítanak bennün-
ket kényelmes olvasási stratégiánkból. A Disznózsír poétikai univer-
zumát a valóság és a történelem metaforává lényegítésének követ-
kezetes végigvitele alakítja. Ezen átlényegítés olyan irányokat
vesz, olyan dimenziókba helyezõdik, és úgy íródik tovább, hogy
amennyiben nincs ismeretünk a metaforaképzés alapjáról, elsik-
lunk a lényeg, a mûvészi esszencia mellett. A Tolnai-olvasásnál
megkerülhetetlen a referencialitás. A szöveg mint mûalkotás
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megértéséhez nagyrészt olyan háttértudásnak kell kapcsolódnia,
melynek ismerete megkönnyíti a jelentésképzést. Még azok-
ban a passzusokban is rejtõzik valóságszelet, ahol elsõ látásra
csupán valami fiktív sejlik. Mikola Gyöngyi szép megfogalmazá-
sában: „Tolnainak imagináció és reflexió analóg pályáin túl
éppen egymással szembefeszülõ aspektusaira van szüksége, éppen
a szellemi mûveletek drámai ütköztetésére, a kõhöz csapódó
hullám erejére.”8 A konkrét valóságvonatkozás módja tehát nem
érdektelen számunkra, hiszen ezek értelemmel telített struktú-
rák. Tolnai poétikája valamiképpen kikényszeríti, hogy megért-
sük a konkrét világra való utalásokat, ezzel mintegy megragadjuk
a – szövege révén megnyíló – világ (többlet)jelentéseit. A csele-
kedetek láncolatai egy kultúra azonosítható mozzanataiként
felismer(het)õ mintákba rendezõdnek. Egy fragmentum vagy
akár szó szemantikai autonómiája szintén feltételezi a világ elõze-
tes (meg)értését. A kulturális jegyek illetve a történeti matéria
nagyszámú jelenléte a szövegben egyszerre rejtõzködõ és feltárul-
kozó jellegû. „Lestük, miféle ember is ez a Rankoviæ, ez a szûrsza-
bóból, partizánvezérbõl, Tito árnyékából lett, mindinkább levált,
sétahajózó politikus, akitõl a sorsunk függött, mind ilyen volt.”
Ebben az esetben a szöveg sugalmazott lényegi jellegzetességét,
azaz a valószerûség mezejét felszínre hozni, és összefüggésbe ál-
lítani a mûvészi attitûddel nehéz feladat. Tolnai könyve felkínál
az olvasónak egy halomnyi kombinatorikus virtualitást. Azon-
ban fontos, hogy a belsõ jelentést mennyire határozza meg a
külsõ referencia, azok a történelmi koordináták, melyek lényeges
szerepet töltenek be a regény struktúrájában. Ha zavaros a kód,
ezért a szöveg jelentése zaklatott ahhoz, hogy megértsük akadá-
lyait, akkor nehezebb megtalálni a belsejében rejtõzködõ megkö-
zelíthetõt. Mégsem gondolom, hogy az olvasó feladata csupán
az lenne, hogy lesse, keresse a valóségelemeket, mert ha túlságo-
san belebonyolódunk ebbe, megfeledkezünk poétikájának egyéb
komponenseirõl is. Az értelem nem a szövegben és a valóságban
van, hanem a kettõ kölcsönhatásában, amely sugalmazza az olva-
sónak, hogy vegye észre, és következésképpen értelmezze e kettõt
különválaszthatatlanságukban.
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A metaforikus eljárás az értelmezés asszociációs formáját
igényli, mert a metaforákban a „prezentálás formája” (Danto)
azokkal a jelentésekkel és asszociációkkal rendelkezik, amelyek-
kel a szöveg kulturális kerete. A Disznózsír az asszociáción alapu-
ló metaforaszerkezettel juttatja el az olvasót a megértéshez. Pél-
dául az a bizonyos kék szubsztancia, a Bunsen-lámpa színtelen
lángjában fellobbanó smaragzöld csík, a szerzõ létének nélkülöz-
hetetlen dimenziójaként bukkan fel: az Adria, az azúr, az Úr,
vagy az acetilénlámpa belobbanása, amely azonos a költészet be-
lobbanásával, és a karfiol, a csicsóka, a rizóma-fotel, a balkáni
csipke és még sorolhatnám, metafora láncai. A fenti példákból
kiindulva azt is mondhatnám, hogy Tolnainál szerzõi metalep-
szisrõl van szó. A metaforák azon figuratív jellegérõl, illetve azok-
ról a szemantikailag erõs alakzatokról, „melyek a jelentésátvi-
tel révén »csodát« tesznek”.9 „A metaleptikus viselkedés eredmé-
nye – fejti ki Gérard Genette – pedig a valóságot és a fikciót elvá-
lasztó határ illúzorikus átlépése.”10 Mert a „metalepszisben a köz-
vetett kifejezést közvetlennel helyettesítjük, vagyis valamely dolgot
egy másik segítségével értetünk meg, mely megelõzi, követi vagy
kíséri azt, hozzá van rendelve, annak valamely körülménye, vég-
sõ soron valami, ami úgy kapcsolódik hozzá vagy vonatkozik
rá, hogy tüstént eszünkbe juttatja a másikat”.11 Az effajta krea-
tivitást és textualitást, ezeket az értelmi elcsúsztatásokat, vagyis
narratív fortélyokat kiemelten fontos eljárásmódnak látom Tol-
nai életmûvében, s ezen belül a Disznózsírban is.

*
„Az efféle életmû-beszélgetés veszélyes mûfaj. A hiúság tere-

pe, dics, presztízs és márványtábla” – írja Esterházy Péter a könyv
borítóján. Az önreflexív életmû-beszélgetés: márványtábla több
kulturális hagyomány együttes jelenlétérõl és ennek pusztulá-
sáról: a Vanról és a Nincsrõl. E „veszélyes mûfaj” pedig egyik
példája annak, hogyan érvényesíthetjük a mûalkotás mássága
iránti fogékonyságunkat, hogy mennyire feladat jellegû a be-
fogadónak a más szociokulturális funkciókhoz és a recepcióhoz
való viszonya.
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Jegyzetek
1 Mušiæ Goriciában született, a szlovén-olasz-osztrák határon, a Monarchia pol-

gára volt. A bizánci és a velencei festészet már a spanyol elõtt eleve adva
volt neki. Tehát sokkal nagyobb festészeti hagyományt hordozott már a kezde-
tekben, mint a nagy centrális mûvészek. Maga is többször hangsúlyozta, „a
keleti festészettel rokon, közelebb áll a bizánci, a kolostori festészethez”.

2 „Szerencsém volt, hogy két forrásból meríthettem, a kelet- és a nyugat-euró-
pai kultúrából, és e kettõt bizonyos módon enteriõrizálhattam...” – idézi Tol-
nai Ottó a szlovén nyelvû Bem-interjúból.

3 A Virág utca 3 és a Versek könyve címû kötetének borítóján ékeskedik Bojan
Bem szlovén festõmûvész „fehér kutyás” mûalkotásának fotója.

4 Roland Barthes: A szöveg öröme. Ford. Mihancsik Zsófia, in. A szöveg öröme. Bu-
dapest, Osiris, 1996, 81. o.

5 „A Tolnai nevet minden bizonnyal Tolnay Klári színésznõ hatására vettük fel,
nyilván az õ filmjei, mûvészete hatására. Késõbb elkezdtem vele foglalkozni,
újra megnéztem a filmjeit, kiválasztottam kettõt, amelyeket beemeltem az al-
kotásaimba, illetve az írásaim világába, az Azúr expresszt és a Tiszavirágot.
Ennek a két filmnek a címe korrespondált az én világommal.”

6 „A mûvelõdés történetének szépséges és a népeket, országokat mozgató
politikai és gazdasági erõk játékának, a világtörténelemnek véres fejezetei ját-
szódnak le rajta. Nagyszerû, izgalmas, szépséges és ugyanakkor véres.”

7 Tolnai opusában több szlovén témájú vers is fellelhetõ: a Versek könyvében
például az Égõ arany címû, a Gyökérrágó kötetben pedig a Kocbek és Pilinszky cí-
mû vers, valamint szlovén mentalitással bír a Könyökkönyv címû drámájának
Kas nevû szereplõje.

8 Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához.
Alexandra, Pécs, 2005, 64. o.

9 Gérard Genette: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig. Ford. Z. Varga Zoltán. Kal-
ligram, Pozsony, 2006, 17. o.

10 Genette, i. m. 45. o.
11 Genette, i. m. 7. o.
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1 Thomka Beáta: Tolnai Ottó. Kalligram, Pozsony, 1994
2 Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájá-
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Mi teszi lehetõvé, hogy valaki írjon, hangot adjon egy tropikus
szemléletnek, s hogy annak leírt, kimondott formája leplezze a jel-
ben való jelenlétének megtörtségét? Mi hozza létre egy mondat
komolyságát, referencialitását, mi igazságértékének aranyfedeze-
te, különösképpen akkor, ha egy, önmagát a problémaként sze-
replõ predikatív viszonyt is tartalmazó kérdés folyamányaként
irányul rá a figyelem? Miért nevezi Tolnai Ottó deltának, termékeny
torkolatnak, sós és édesvíz egybeörvénylésének Vajdaságot? A kérdés
megfogalmazása nem tesz különbséget a kimondott és a leírt,
lejegyzett szó között. Mintha a különbségtétel hiánya képes
volna összefogni a beszédet, az élõ kommunikáció tulajdonkép-
peni formáját és az írást, mely per definitionem leválik az egye-
diség tekintetében mindenféle általánosítást, kategorizációt fel-
függesztõ-ellehetetlenítõ beszédszituációról. Mintha nem is létez-
ne a különbség, hiszen ha egy jel, csupáncsak egyetlenegy jel
elegendõ ahhoz, hogy összefogja, begyûjtse mindkét jelölésmó-
dot, akkor talán nem is lényegi a beszéd és az írás közti disztink-
ció. A nevezi szó okozza a bizonytalanságot. Szemantikai horizont-
ja ugyanis tartalmazza mind a fonikus, mind pedig a grafikus jelt. 

A nevezi szó egyszerre hoz létre bõséget és hiányt. A bõség
jelen esetben azonban nem konkrét explikáció nyomán bonta-
kozik ki, s nem többé-kevésbé pontosan körülhatárolt fogalmak
tobzódását jelenti. Éppen ellenkezõleg: a definiálás elmulasztá-
sa okozza, egy fogalom kijelölésének hiánya. De vajon indokolt
mulasztást, hiányt diagnosztizálni, ha az csupán az interpretáció
ideje alatt jön létre, s ha az elemzés tárgyát alkotó szó e tekintet-
ben csöndes, néma? Utalni a beszédre és az írásra, fölvázolni
egy konkrét, tér-idõ koordináták által meghatározott beszédhely-
zetet, de a lejegyzés instanciáját is játékba hozni, aktivizálni az
elsõdleges jelölõt, a hangot, de oly módon, hogy maga is jelölt-
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ként mutatkozzék meg: ezt teszi a kérdés látszólag lényegtelen,
bujdosó, fölkutatásra váró indifferenciája. A mímelt elfogulatlan-
ság mentén jelentkezik a bõség és a hiány. A bõség mint a tagolt-
ság hiánya – mely nem tesz különbséget fonéma és graféma
között, mintha egyetlen közös gyökér, eredet irányába mutatna
mindkettõ, mintha a jelentés megképzõdése a jelölõrendszer
mozgásától függetlenül történne, s mintha végeredményben a
betû, sõt: maga a hang is csupán az esszencia külsõ burka, szupp-
lementuma volna – az önmagában, önmaga számára teljes mér-
tékben jelen lévõ gondolat uralmát példázza. Úgy tûnik, nincs
is különbség aközött, hogy a megnevezés, a névadás szóban avagy
írásban történik, a közegspecifikusság problémája tehát föl sem
merülhet. Az attribútumok, melyeket a beszéd avagy az írás tulaj-
donít a megnevezett territóriumnak, végtelen relevanciával telí-
tõdnek. A jeltárgyak szuverenitásra tesznek szert. A referensek
ugyanis már a diskurzusba töltõdés elõtt szilárd léttel bírnak.
A nyelvi tagolás, a szemantikai mozgás mit sem változtat jellem-
vonásaikon. Ilyenformán a nyelv közbeavatkozása idegen min-
denfajta performativitástól. A teljesítõképesség fogalma legfel-
jebb abban merül ki, hogy – tudományos tevékenységrõl lévén
szó – meghatározza a valóság leírásainak, a referenciális monda-
toknak az igazságértékét. 

A kérdés azonban, amely Tolnai Ottó tropikus szemléleté-
nek az okára, eredetére vonatkozik, továbbra is bizonytalanságot
teremt. Az interpretáció elsõ lépésében nem a Deltavidék figura-
tív eszközökkel kifejezett jellemvonásait kell tisztázni, a termékeny
torkolatot, a sós és édesvíz egybeörvénylését, mint a metafora
mûködésmódját követõ azonosítást ugyanis érzékelhetetlenné
teszi az identifikációt magában foglaló kérdés. A közvetítettséggel,
az áttéttel, az írás problémájával állunk szemben. A kérdés, bár
tartalmazza a tropikus szemléletet, azt nem lehet jelöltként,
referensként megközelíteni. A metafora többszintû, bonyolult
jelölõrendszert mozgosít. Feltételezett alaptagja, a Deltavidék
az egymásra épülõ jelölõrendszerek játékának következtében
elérhetetlen távolságba kerül. A jelölési folyamat az áttetszõség-
nek, az egyértelmûségnek még a látszatát sem kelti. Szertefoszlik
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a dekódolás mítosza, miközben nyilvánvalóvá válik a különbözõ
értelemirányok divergenciája. A diskurzus terét az akut értelmek
töredékessé teszik, a fragmentumok azonban nem egyetlen térbe-
li szerkezethez tartoznak, hanem az idõben, a temporalitás szédü-
letében jelennek meg. A beszédtér középpont nélküli fragmen-
tális szerkezetét egyetlen leírás sem képes a maga rendezetlensé-
gében megragadni, hiszen egyrészt minden értelmezési kísérlet
csakis lokális érvényességi körrel bír, másrészt pedig maguk a
szemantikumok nem stabil, fixált entitások, hanem szüntelenül
változó, elmozduló különbségrendszerek. A metafora hasonló-
ság alapján utal egy másik jelölõre, teszi láthatóvá, elképzelhetõ-
vé a Deltavidéket. De vajon mi maradna szemléletesség híján a
szókép alaptagjából, a régióból, ha a metafora nem nyújtana
támpontot, ha az analógia nem tenné lehetõvé, hogy a két jelö-
lõsor a jelentés tekintetében egymásra utaljon? Vajon a Delta-
vidék nem azáltal válik deltává, termékeny torkolattá, sós és édes-
víz egybeörvénylésévé, hogy a trópus jelölõrendszerét ezek a
megnevezések, hasonlóság alapján funkcionáló azonosítások al-
kotják? Az utólagosság logikája a metafora mûködésmódjában
is tetten érhetõ. A Deltavidékre mint alaptagra ráépülõ figuratív
jelölõrendszer prioritásra tesz szert, s a bõség, termékenység
képzettársításait minden irányba szerteszórja, sugározza. A Delta-
vidék pedig mint instabil, képlékeny, temporális és logikai primá-
tusától is megfosztott denotátum valóban termékeny torkolattá,
sós és édesvíz egybeörvénylésévé válik. A jelölõk egymást tükrö-
zik, függetlenül megjelenésük idejétõl, összekapcsolódásuk, kon-
taminációjuk igazságértékétõl, s függetlenül magától a referen-
cialitástól. Hovatovább a jelölõk játékában bontakoznak ki a jel-
tárgyak, válik láthatóvá a világ, lesz létezõvé, valósággá a Delta-
vidék. „Az ábrázolás összekeveredik az ábrázolttal, olyannyira,
hogy [...] azt gondoljuk, hogy az ábrázolt mindössze az ábrázo-
ló árnyéka vagy tükrözõdése. Veszedelmes promiszkuitás, bûnös
cinkosság tükrözés és tükrözött között, amely narcisztikus módon
hagyja magát elcsábítani. Az ábrázolásnak ebben a játékában az
eredetpont megragadhatatlan marad. Dolgok vannak, vízfelüle-
tek és képek, egyiknek a másikra való végtelen utalása, de nincs
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többé forrás. Nincs többé egyszerû eredet. Mert a tükrözött már
önmagában kettéhasad, nem csupán a saját képéhez való hozzá-
járulásként. A tükrözés, a kép, a kópia kettéhasítja azt, amit meg-
kettõz. A spekuláció eredete differenciává lesz. Ami önmagát
szemügyre veheti, az sohasem egy [...]”1

A miért nevezi kérdése a metaforára épül rá, mintha nem is
létezne a jelentés kinetikája, s mintha stabil volna az egymást tük-
rözõ, s az idõbeli-logikai sorrendet összezavaró jelölõsorok relá-
ciója. Rákérdezni a trópus igazságértékére, vagy legalábbis erede-
tét, kauzalitását tematizálni, annyit tesz, mint ellenszegülni szub-
verzív potenciáljának. Ha volna oka, miértje egy metaforának,
akkor az nyomban konstitutív vonásának az eltörlõdését eredmé-
nyezné – magában a metaforában. Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni: a jelölõk az utólagosság logikájának megfelelõen alakítják
ki egymás szemantikai aspektusát. Ez a késõbb következõ jel do-
minanciáját vonja maga után. A nyelvrendszer ily módon önkö-
rébe zárul – saját határain belül integrálja a transzcendentális
jelöltet, a jeltárgyat, a referenst etc. Nem lehet kialakítani a hõn
áhított metapozíciót, ahonnan a jelentés megképzõdése mintegy
objektív szempontok alapján válna leírhatóvá. A metapozíció,
melynek aspektusából látszólag megragadható a metafora moz-
gása, nem más, mint a szüntelenül fölnyíló jelölõrendszer szám-
talan értelemiránya közül egyetlenegynek az aktualizációja.

A metafora cirkularitásába, oda, ahol a jelölõk vég nélkül cse-
rélõdnek, s anélkül utalnak egymásra, hogy a középpontjukat szer-
vezõ jelölt valóban létezne avagy jelenlévõvé válhatna – nem le-
het belépni. A belépés ugyanis a szubjektum tevékenységére, intenci-
ójára utal, s föltételezi a referenciális s a retorikai beszédmód el-
választottságát. A metafora azonban sokkalta titokzatosabb, mint-
hogy uralni tudná a latens retorikai mûködésmódját reflektálat-
lanul hagyó pszeudo-tudományos diskurzus. Ott íródik a szö-
ve(g/t)be, ahol és amikor a legkevésbé számítunk rá, s hatás-
sal van a teljes explikációra, hovatovább, õ maga hozza létre, kom-
prehendálja annak struktúráját. Fölfüggeszti a nyelv külsõ, exter-
nális vonatkozásait, illetõleg saját szabályrendszerének megfele-
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lõen alkotja meg azokat. Oly módon válik a lényegiséget, referen-
cialitást szívében hordozó közeggé, hogy kifordítja jelölõrendsze-
rét, s egyazon gesztussal értékesíti a szavakat és a dolgokat, mint-
hogy mindezeknek csupán a jeleit s a jelek különbségeit ismeri. 

A nyelv autoreferenciális játékterében történik a Deltavidék-
nek mint szövegszerû-irodalmi régiónak a megteremtése, majd
pedig termékeny torkolattal, sós és édesvíz egybeörvénylésével
való azonosítása. A bõség képzettársításainak kirajzását követõen
azonban már nincs mód a jelölõk disztinkciójára. Vajdaság a ter-
mékenység deltáját jelenti, a sós és édesvíz egybeörvénylése
pedig magát a Deltavidéket. A jelentés immár nem egy jelölõ és
egy jelölt, hanem két vagy több jelölõ között jön létre. 

Ezen a ponton válik döntõ fontosságúvá a nevezi szó, mely
azzal, hogy nem tesz különbséget kiejtett és leírt, lejegyzett szó
között, inkább szintetikus, mintsem analitikus. Vajon mi lehet
az oka a disztingválás elmulasztásának, egy olyan bõség létrehozá-
sának, mely nem az explikáció egzaktsága, hanem éppen annak
hiánya nyomán jelentkezik? A kérdés szóhasználata miért nem
részesíti elõnyben a fogalmi beszéd szabatosságát, miért nem tö-
rekszik a tudományosságot jellemzõ pontosságra? A nevezni szó
a foneticizmus közvetlenségét, vagyis a magát-hallva/megértvebe-
szélés karakteriszikáját és a maradandó-idõálló jel formájában
az írásbeliség megragadható tárgyszerûségét, tudományos objekti-
vitását is implikálja. Ez a kétarcúság stratégiai jelentõségû. A
fonikus szubsztanciára való implicit hivatkozással lehetõvé teszi
Tolnai Ottónak mint a nyelvi megnyilatkozásait teljes mértékben
uralni képes beszélõ szubjektumnak a megjelenését, maradékta-
lan önprezenciáját. Egy olyan hierarchia kiépüléséhez járul hozzá,
melyben a beszélõ tölt be domináns funkciót, a tropikus szemléle-
tet kifejtõ beszéd pedig alárendeltté, recesszívvé válik. Ebben a
koncepcióban nyer értelmet a kérdés: Miért nevezi Tolnai Ottó
deltának, termékeny torkolatnak, sós és édesvíz egybeörvénylésének Vajda-
ságot? A tropikus szemlélet jelöltjét (!), lényegét a beszélõ szemé-
ly birtokolja. Õ válik a metafora eredetévé, kimondójává, míg
maga a metafora csupán okozat, a lényeg kinyilvánításának au-
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ditív nyoma. A metafora mozgásához, jelölõinek szubsztitucio-
nális folyamatához azonban a nyom eltörlése, eltörlõdése is hoz-
zátartozik (s itt nem csupán a fonikus jelölõrõl, hanem annak
„eredetérõl”, a szubjektumról és „lényegérõl” is szó van), enélkül
ugyanis a trópus elveszítené autoreferenciális karakterisztikáját,
s saját rendszerén kívülre utalna. A nevezni szó másik, az alfa-
betikus írás intézményét magában foglaló aspektusa az efemer
fonikus jelölõt és azon keresztül a tropikus szemlélet jelöltjét,
lényegét hivatott konzerválni. Egy tudományos értekezés ugya-
nis nem hivatkozhat pusztán a hangzó anyagra, hiszen alapkö-
vetelményének, az objektivitásnak megfelelõen a leírásra, lejegy-
zésre is igényt tart. Csupán a rögzített hanganyag avagy a leírt
jelölõsor verifikálható. A nevezni szó kétértelmûsége teremti meg
a kauzalitás struktúráját. Az önmaga számára teljes mértékben
jelen lévõ szubjektum hangot ad tropikus szemléletének, s a je-
lölõk játékaként kibomlik a metafora. Az analógia alapján mû-
ködõ szókép azonban végérvényesen összezavarja a jelölõk hi-
erarchiáját, s önmagát állítja középpontba. A termékeny tor-
kolat, a sós és édesvíz egybeörvénylése, valamint a Deltavidék
mint areferenciális, önkörébe záruló jelölõkomplexum szeman-
tikai excesszusként függeszti fel külsõ vonatkozásait: kiírja a dis-
kurzusból az intenció, a miért, az eredet, az ok esszencialista fo-
galmait. Ezen a ponton kezd funkcionálni az írás, hogy jelen-
lévõvé tegye a metafora mozgásában eltörlõdött nyomokat. Az
írás azonban még tovább mélyíti az idõben megképzõdõ entitá-
sok közötti szakadékot. S itt már nem az a kérdés, hogy Miért ne-
vezi Tolnai Ottó deltának, termékeny torkolatnak, sós és édesvíz egybe-
örvénylésének Vajdaságot?, hanem az, hogy az értekezés tárgyát al-
kotó kérdés miért így, ebben a formában merül fel?

Jegyzet

1 Jacques Derrida: Grammatológia. Elsõ rész – Életünk, Magyar Mûhely, 1991,
65. o.
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A DELTA PARATÉR
Hagyományos fikció/fikciós hagyomány

Az édesvízi buja vegetáció émelyítõ szaga-illata, amint lassan
megritkul, és a világtenger hûvös áramlataiban egyszer csak szer-
tefoszlik, (túl)termékeny sûrûsége friss tágasság lesz; a homok-
buckákat körbegyûrûzõ nyálkás-zöld örvények olajos csobogá-
sa leomló hullámtornyok és sistergõ habtaraj, a szemhatáron túl
is imbolygó-összecsapódó kékség üvöltözésévé erõsödik: az Ópe-
renciás-tengeren túl, bár a Pannon-tengeren valamiképp még-
is innen, volt egyszer egy hömpölygõ, gazdag, burjánzó torko-
lat, ahol falut, irodalmat alapítani némelyeknek/néhányszor ér-
demesnek tûnhetett, úgyhogy mesénk elején a vajdasági magyar
irodalom és mûvészet hol volt, hol nem volt. Mert Macondót
az ember nemcsak úgy készen találja-fölleli, rácsodálkozik, késõbb
visszaemlékszik kínálkozó kincseire, büszkén számba veszi és csi-
szolgatja, mutogatja õket, hanem távolról jött vándorok ügyes-
ségét, nem ritkán gyanús tudását ellesve megalapítja, föl- és ki-
találja, amiként az interpretáció, a szekunder regiszter perfor-
matív textuális mozgása – bóklásszunk akármelyik világtájon –
megkívánja, tulajdon írásfolyamatának természete szerint létre-
hozza és állítja.

Deltavidéki (irodalmi) vakációjára készülve mondja Kappa-
nyos András, hogy ha az embernek irodalomtörténész a foglalko-
zása, akkor az nagyjából azt jelenti „hogy kontextusokat ismer,
amelyeket részint megtanult, részint kitalált, és e kontextusokhoz
illesztgeti a textusokat. A textusok is, a kontextusok is mindenki
számára hozzáférhetõk, de az irodalomtörténésznek komplex,
professzionális tudása van róluk, ami lehetõvé teszi, hogy új össze-
függésekre találjon rá, s azokat közvetítve új kontextusokat hoz-
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zon létre, új olvasatokat inspiráljon [...] Mondjuk, hogy az iroda-
lomtörténész csak egy professzionális olvasó, ahogyan a taxisofõr
professzionális autóvezetõ. A taxisofõr talán az autót is jobban
ismeri az átlag úrvezetõnél, de nem ez a lényeg, hanem a város
ismerete, amivel az úrvezetõ – még ha naponta kocsival is jár be
a munkahelyére – sohasem versenyezhet. Ennek a profizmusnak
persze van hátránya is: a taxisofõr sohasem tud rácsodálkozni egy
öreg házra, egy terecskére, hiszen mindet ismeri, számára áttetszõ-
vé váltak.” Valami olyasmit is mondhatnánk, hogy számára az
épületek nem annyira önmagukban, mint inkább elhelyezkedé-
süknél fogva léteznek, és ez a pozíció nagyobbára az útvonal, a
desztináció vonatkozásában válik jelentõssé, a ház helyett az utcá-
vá mint a mozgás irányítójává, lehetõségévé és feltételévé össze-
álló házsorokra koncentrál, amelyek konstellációját memóriájá-
ban õrzi, és amelyeket mindahányszor az aktuális cél végett idéz
meg. Hogy milyen út mellett dönt, az sok mindentõl függ: becsü-
letesen a legrövidebb eljárást választja, netán a módos utaról azt
képzeli, könnyûszerrel kifizeti a kacskaringós szállítást is, elme-
reng és emlékeinek engedve tekervényes, de helyénvalónak tûnõ
megoldásra jut, ami a város térképét, a célszerûséget egyedi mó-
don értelmezi, kormányeltörésben a forgalom rapszodikus hul-
lámzására bízza az imigyen költséges fuvart. Egyik esetben ökono-
mikusan csupán továbbutaló, differenciális értékként olvassa
az épületeket (írja meg útvonalát), másszor pedig a (jelölõ) tovább-
utalás(á)t félretéve inkább az úti cél szingularitására vagy az út
eseményeinek egyszeri temporalitására fókuszálva tudatosítja az
eljuttatás közvetítõ, nélkülözhetetlenül mediáló jellegét.

Az utas, megérkezvén, talán csak a kívánt hely megismételhe-
tetlen különösségét érzékeli majd, a téglák színárnyalatát, az osz-
lopok szabálytalanságait, az ablak réseit és a sarokkõ domború
kopását, az utat azonban csak a sofõr látja tisztán és magából kö-
vetkezõleg útnak, õ is megtalálja a maga kitüntetett tartalmait,
ráadásul ugyanazon célra összpontosítva, a maga írását-olvasá-
sát ugyanazon szingularitáshoz köti, és oda is érkezik el, de más,
egészen más jelentéssel. Ugyanoda érkeznek-e hát, hova jutnak?
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Ha az egyre csak duzzasztott/duzzadó irodalomtörténeti
korpusz csodája révén Delta-Macondóból falu helyett mindjárt
taxival járható mezõváros lesz – mert többre, mondjuk ki õszin-
tén, a legjobb indulat és elfogultság mellett sem futja –, amit
elsõsorban az interpretátor retorikai alapítóteljesítménye emel,
akkor ebben az ontológiai csúszótérben a jelölõk észrevétlen
helycseréje a mezõbõl zónát csinál, amelyben Brian McHale sze-
rint „nagyszámú, töredékeiben lehetséges világ létezik egy lehe-
tetlen térben”. Ennek elképzelhetõ megtapasztalása – továbbra
is McHale-nél maradva – „egy idegen térnek az ismerõs téren
belüli, vagy olyan szomszédos térrészek közötti bemutatása, ahol
ilyen »között« nem létezik”, úgyhogy konkretizációja faktíve nem,
csupán fiktíve lehetséges, és az üres teret benépesítõ képzelet
alakzataiban könnye(bbe)n láthatóvá válik a referencia konstru-
áltsága, még akkor is, vagy éppen akkor, ha az irodalomtörténe-
ti múltbaszállás tudományos szigora, egy jól megalapozott és ne-
hezen kétségbevonható diskurzus tételezi. A meglehetõsen sze-
rény recepciójú vajdasági magyar irodalmi falu, mezõváros rö-
vidke története így válhat egyszerre tudományossá és fantaszti-
kussá, tudományos-fantasztikus irodalommá, amelynek megnyi-
tott paraterében az emlékezet a hagyomány mint hagyománynél-
küliség (így mesélték egykor), és a hagyomány-nélküliség mint
csontos (helyenként bizony agresszíven) tiszteletet követelõ tra-
díció (így is mondják, és ez nem ugyanaz mint az elõbbi) bizony-
talan kölcsönfüggésében ír és fantáziál.

„Amit pedig fikciónak nevezünk – mondja Brooks Landon
–, az az emlékezet szimulákruma; kettejük tapasztalati világai egy
Möbius-szalag két széleként fonódnak össze – a fikció általában
képzelt emlékezet, az emlékezet pedig gyakran nem több, mint
álcázott fikció.”

Azt kell eldöntenünk tehát, hogyan és miben befolyásolják
a(z akár vakációzó) taxist a fokozatosan urbanizálódó retorikai-
irodalomelméleti közeg teremtett-fölidézett építményei, mi a
létmódjuk, simplicusi (visszafelé szavalja Vergiliust!) mnemotech-
nikai virtuozitást igénylõ stabil és kétségbevonhatatlan tömbök-e,
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amelyeket a sofõr és utasa is (más-más módon) körbejár, vagy
illékony alakzatok, épp annyira a feledés derengõ elképzelései,
távolodó fogyatkozása, mint az emlékezet szilárdpontja-segítsé-
ge, kötés és tehetetlenségi erõ?! Illetõleg jogunkban áll-e válasz-
tani a megnyitott beszédfolyam alliteráló helyi értéke – aktív am-
nézia – meg az irodalomtörténeti diskurzus önmagát lehetõség-
feltételként föltüntetõ némelykor támaszt és nyugalmat, máskor
viszont kérlelhetetlen diktátumot jelentõ lehetõségei közül úgy,
hogy a döntés tovább vezessen, valamely végtelen, tengernyi bõ-
ségbe torkolljon?!

„Nagyon sok erõ kell ahhoz, hogy élni tudjunk és elfeledjük,
hogy élni és igazságtalannak lenni mennyire egy... Néha azonban
ugyanaz az élet, melynek szüksége van a feledékenységre, maga
kívánja ugyanennek a feledékenységnek az idõleges megsemmi-
sülését; épp akkor kell világossá válnia, mennyire igazságtalan
valamely dolog léte, pl. egy privilégiumé, egy kaszté.” Az idézett
szöveghelynek1 a folytatása is elképzelhetõ, a tett ellen ható me-
mória és a memória ellen ható tett végül radikális kibontása,
amibõl (Utasi Csilla hivatkozik szintén Nietzschére Domonkos
István kapcsán) az is következik, hogy „Az embert az állattól elté-
rõen korántsem a feledékenység, hanem a felejteni nem tudás,
az emlékezés jellemzi”, de az is, hogy (most már Fontenelle beszél:)
„Semmi sem gátolja annyira a dolgok fejlõdését, semmi sem aka-
dályozza annyira a szellemet, mint a régiek túlzott imádata.” 

Szeretetbõl választunk irányt (Tolnai Ottó Delta-mitológiá-
ja esendõségünk és végtére is hagyománytalanságunk közvetlen
és megbecsülendõ szeretet-mitológiája, amely szépirodalomként,
költészetként aposztrofálja magát, tud önnön konstruáltságáról,
a megteremtés fikcionális erejérõl, aminek persze semmi köze
méltatlansághoz), eldöntjük, odaadjuk-e a taxisofõr tájékozottsá-
gát és rátermettségét szavatoló ismerõsséget a roppant, urbánus
épületrengeteg legalábbis korlátozott kétségbevonása mellett,
annak kiemelésével, hogy így megmenekül a homlokzat hangu-
lata, az einfurtok hûvössége, a kerékvetõk formátlan egyedisége,
az utas perspektívájának részleges dominanciája, és visszaadjuk
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a dolgokat önmaguknak; rezignáció nélkül teszünk egy sétát
mondjuk Velence belvárosában, és saját Delta-kultúránkra, a Ti-
sza és a Duna mellett emelt sátrainkra gondolva elmosolyodunk,
valóban magunkat keressük, illúzió nélkül. Vagy emlékezetként
megírjuk történetünket, és Európa felé kalandozunk, portyánk-
kal leigázzuk, ami felé törekszünk, hogy megerõsíthessük noma-
dizmusunkat, lemondunk a tettrõl, mert hát úgyis mindent fel-
ölelt már hagyományunk, alig volna új, amibe belekezdhetnénk,
máris Velencében vagyunk, annyi csupán a feladatunk, hogy
mindent összegyûjtsünk, és helyben vagyunk...

Az sem baj (ne legyen!), ha ez a paratér elhelyezkedése, a
retorizáltság, a metaforák és metonímiák, a sûrítés és jó szándé-
kú nyelvi megmunkálás láthatóságának és láttatásának (akár ön-
tudatlan) eljárása, ha éppen abból merít majd erõt elszántságunk
és kétségbevonható tetterõnk – minden alkalommal, amikor iro-
dalmi falunkat a fogalmi tagolás tudományos mûvelete szerint
térképezzük föl – hogy könnyû nekünk a mozgósító felejtés,
hiszen alig van mirõl lemondani, Macondo most (mindig most)
épül, megérkeztek a Buendíák, irodalomtörténetnek meg múlt-
béli, alig valaki által érzékelt forradalomnak álcázzák már az
elsõ vert falakat, amelyeknek technológiáját úgy-ahogy messzirõl
jöttektõl-fordítottaktól tanulták, nem mindig pontosan, nem
mindig kimerítõn; büszkén és öntudatosan viszont, amely büszke-
ségnek a teremtõ erejét õrzi, õrizheti csak meg az emlékezet.
Amikor a poszt-mnemotechnikai érában, „amely nyíltan vagy
burkoltan leértékeli az emlékezetet, megfosztva azt az igazság-
igényben rejlõ hatalmi törekvésektõl” (Brooks Landon), a
bolyongó taxis helyismeretét – akárhol is autózzon – leértékeli
az egyre fejlõdõ navigációs rendszer, amelynek digitális narra-
tívája mindig pontosabb és hatékonyabb a szürkeállomány be-
rögzõdéseinél, amikor ez a rendszer már-már fölöslegessé teszi
az utcalabirintusok teremtõ képzeletét, Macondo segít belátni,
minden csak építmény, minden tudomány mesésen megszerkesz-
tett, a múlt nagyrészt az interpretátor teljesítménye, aki egy régen
kiszáradt, sosem látott tenger kukoricával, dohánnyal meg napra-
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forgóval benõtt porzó medencéjében borszínû hullámokat, sós
vihart és hatalmas sziklákat, végtelent és összekötött partokat ál-
modik, remél, nosztalgiázik, mindebben a jövõt látja, vágyai sze-
rint a Delta paratér szatellitjeinek engedelmeskedik kis sámli-
ján, kunyhójának (ha a szeretet mitológiája felõl közelítünk)
bensõséges, közvetlen, meleget és félthetõ világot adó pisláko-
ló tüze mellett.

Maga is csak utas, aki elveszetten sodródik, de reménytelen-
ségében tisztán látja, milyen kis ladikban dobálja majd a világten-
ger, mennyire mindegy, és milyen nagyon nem mindegy õ meg
a faluja. 

Jegyzet

1 „Mihelyt egyszer bekeretezõdik, ami folyamatba tételként, a megnyitás kö-
zegeként vagy eljöveteleként adódik, már csak topológiailag kijelölhetõ meg-
nyitás eredménye, csak a hely kapott lészen helyt ekkor.” (Derrida), hiszen
ami csak diskurzív keretek közé feszül, maga is a retoricitás hangsúlyos jelen-
létére emlékeztetõ paratérként, az írás mûködéseként jön számításba. 
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TOLNAI-BESTIÁRIUM

Elõszó

Tolnai Ottó életmûvében a tenger, az azúr motívuma mellett
az állatmotívumok is markánsan jelen vannak, e motívumok
fontosságára utalnak a s nem újság ólmától címû vers befejezõ
sorai: „nekem az állatoktól növényekt/õl jövõ információkra is
szükségem van én tõl/ük akarok elpiszkolódni akár el is esni s
nem / újság ólmától”.1 Géczi János Sziveri János lírájának ter-
mészetképeivel foglalkozó tanulmányában megjegyzi Tolnairól,
hogy nagy természettudományi mûveltséggel rendelkezik Fa-
ludy Györggyel és Szepesi Attilával egyetemben. A tékozló fiú
hazatérése címû novella én-elbeszélõje is hangsúlyozza e termé-
szettudományi mûveltséget, mondván, „könyveim legnagyobb
hányada az állatokról szól, mintha az Ember titkának kulcsát
már régen megszûntem volna keresni”.2

Jelen dolgozat egy nagyobb munka kezdeteként az író állat-
világának feltérképezésére törekszik, öt reprezentatív mûvet ki-
emelve: a pálya elején keletkezett kísérleti regényt, a Rovarházat
(1969), a Gyökérrágó (1986) címû verseskötetet, Tolnai prózái-
nak gyûjteményeit, a Prózák könyvét (1987) és a Kékítõgolyót (1994),
valamint az Ómama egy rotterdami gengszterfilmben (2006) címû re-
gény versekbõl mûfajmegjelöléssel ellátott alkotást. 

A fenti mûvek állatmotívumait vizsgálva négy fõbb témakört
különíthetünk el, bár nem vonható éles határ közéjük. Tolnai
gondolkodásának központi kategóriája a tenger, így a tengerhez
kapcsolódó állatok képezik az elsõ csoportot. A második motí-
vumkör a Tiszához és a Járáshoz kötõdik. A harmadik csoportba
sorolhatjuk a szûkebb és tágabb értelemben vett háziállatokat,
amelyek nagy számban szerepelnek a Kanizsához, Újvidékhez
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és Palicshoz kötõdõ szövegekben is. A negyedik csoportot pedig
az állatkert lakói alkotják.

A mûvekben fellelhetõ állatmotívumok közül mindenképpen
kiemelendõ két állat. Az egyik a flamingó, amivel az olvasók elõ-
ször a Wilhelm-dalok lapjain ismerkedtek meg3. Hasonlóképpen
fontos a tiszavirág, e kérészéletû rovar, melyrõl a Palics címû
novella narrátora így vall: „Titkon gondoltam arra, biológus
leszek én is. A tiszavirágot tanulmányozni egy életen át”.4

A mediterrán állatmotívumok

Thomka Beáta Tolnai-monográfiájában foglalkozik a szerzõ
mediterrán motívumaival, melyekrõl megállapítja, hogy „Tolnai
költészetének egyik központi tengelyét képezik”5. E motívumok
között állatokat is találunk. Thomka a Homorú versek Ikarosz-torzó
címû költeménye kapcsán a gyíkot, a halakat, a Sirálymellcsont
esetében pedig a sirályt emeli ki. E tengeri madár az általam vizgált
szövegekben is többször elõfordul (Fotóriporterek, A tenger a vak
tengerészt nézte 6, Látszott rajta, hogy nem õslakó, Valami koppant, A
novella, Dinüszosz cool 7). További jellemzõ tengerhez kötõdõ állat-
motívumok az albatrosz, a bálna, a bordáskagyló, a cápa, a cethal,
a kagyló, a lepényhal, a „lignje” (tintahal), a medúza, az osztriga,
a pelikán, a polip, a rák, a remeterák, a szamár, a szivacs, a teknõs-
béka, a tengericsillag, a tengeri uborka és a tengerjáró poloska.

Ladányi István a Rózsaszín flastrom címû interjúkötetbõl idézi
szerzõnk szavait az azúrral való ismerkedésrõl, melyek szerint
Tolnai akkor kezdett foglalkozni az azúrral, amikor megtudta,
hogy az nem francia szó, és elment a sópárolókba, elkezdte tanul-
mányozni a tintahalakat.8 A tintahal a kék festék hordozójaként
fontos helyet foglal el Tolnai kék univerzumában. 

A tenger, ahogyan Ladányi rávilágít, Tolnai mûveiben „egy-
másba játszik a Balkán »összetettségével«”.9 Ugyanez az összetett-
ség, kettõsség figyelhetõ meg egy fontos állatmotívumban, a csi-
kóhalban, amely ugyan nem fordul elõ a vizsgált szövegekben,
mégis megkerülhetetlen. Csányi Erzsébet a vajdasági költõ egyik
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legérdekesebb emblémájának nevezi a hibridlényû, duplaidenti-
tású tengeri csikót.10 Ladányi István is kitér a csikóhalra, emlí-
ti, hogy már a Sirálymellcsont címû kötetben kiemelt verstémaként
szerepel. Szerinte e szó esetében nagyon fontos Tolnai verbaliz-
musa, ugyanis „nem csak a konkrét tengeri élõlényt jelöli, hanem
valami kettõs identitású lényt idéz meg az alföldi és a tengeri
élõlényt jelölõ szavak (ló+hal) egymáshoz kapcsolódásával, mintha
egy olyan lényrõl lenne szó, amelyik a két közeget összeköti”.11

A Tiszához és a Járáshoz kötõdõ
állatmotívumok

A Tisza és a Járás, valamint a szülõváros gyakori motívum a
szerzõ mûveiben. Ladányi István mutat rá, hogy Tolnai hely-
színei között „a Tisza-parti kisváros annyira kiemelt helyszín,
mint a tenger”.12 Tolnai Ottó a Tiszát nevezi elsõ bölcsõjének,
említi az akár kétéltûnek is nevezhetõ Tisza menti gyermekek
hangsúlyos kötõdését a folyóhoz, és saját verseinek lényegét is
a Tiszával magyarázza.13 A folyóhoz kapcsolódó állatok közül a
tiszavirág emelendõ ki, mely a költõ metaforájaként szerepel
Tolnai New York-i beszédében: „a költõt efféle állatvirágszerû pilla-
natnyi lénynek képzeltem el már gyerekkoromban is, akinek az
élete csupán egy didergõ nászrepülés”.14 Ez az állatvirágszerû-
ség, kettõsség köszön vissza az író szövegeiben, már tizenhét éve-
sen bemutatkozásában is arról vall, hogy a vers és a próza közöt-
ti mûfajban érzi otthon magát.15

E furcsa élõlény a metaforizáció széles skáláját teszi lehetõ-
vé. Mikola Gyöngyi írja, hogy a tiszavirág „Tolnai egyik legalap-
vetõbb költõi kategóriája, nagy önéletrajzi emblémája”.16 A vizs-
gált szövegek közül a következõkben fordul elõ ez a motívum:
mire újra jössz már leszúrjuk 17, Elsõ utazásom rövid története, Palics 18,
Látszott rajta, hogy nem õslakó, Mi lesz, ha összeragadunk, mint a
kutyák? 19, Az argentin arca.20 Tolnait leginkább a tiszavirág kérész-
élete, halálos nászrepülése és állatvirágszerûsége, kettõssége fog-
lalkoztatja.
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Parti Nagy Lajossal készült interjújában Tolnai Ottó tovább
árnyalja a tiszavirághoz fûzõdõ viszonyát: „Ha valamit mint centrá-
lis dolgot kellene megjelölnöm, mint elsõ dolgot, amitõl minden
kezdõdött, akkor az csakis a tiszavirág lehetne. Ez a metafora
olyan különös, amilyen különös maga a tiszavirág. Ezt a különös
viráglényt mintha eleve a költészet számára teremtették volna.”21

Saját költészetének megértéséhez is a tiszavirág tanulmányozá-
sát, mérését ajánlja. 

A kérészélet és a köztesség mellett a rezgés szintén fontos
jellemzõje e selyemrovaroknak. A szerzõ ugyancsak Parti Nagy
Lajosnak mesélt arról, hogyan élte meg gyerekkorában belülrõl,
a folyón lefelé úszva a tiszavirágzást: „Ahogy közben a nászban
kimerülõ rezgõ semmis rovarlények kopaszra nyírt fejünkre, vál-
lunkra, arcunkra tapadnak, s rezgésük átragad kis, gyenge vaco-
gó lényünkre, igen, ez a rezgés, ez a vacogás az az alap, az a
ritmus, ami engem meghatározott. Valamiféle viráglénnyé tett,
amelynél Erósz és Thanatosz egy pontban robban…”22 A tisza-
virág meghatározó motívuma a Tolnai-szövegeknek, és a szerzõ
önértelmezésében is nagy hangsúlyt fektet rá, mitizálja.

A Tiszához természetesen más állatmotívumok is kötõdnek.
A mûvekben feltûnnek különbözõ halfajták (pl. pirosszárnyú
keszeg), valamint folyami kagylóval, ebihallal és siklóval is talál-
kozhatunk. A Tisza-part mellett a költõ gyermekkorának másik
meghatározó helyszíne a Járás volt, melyrõl Parti Nagy Lajosnak
azt mesélte, hogy „szikes terület, amely olykor teljesen fehér a
sziksótól. Vitéz nagyanyámmal oda jártam ki fésülni a kamillát,
söpörni a sziksót szappanfõzéshez. Ott csak kamilla, a sóvirág
terem meg s még pár semmis növényke, mint a sivatagban, mint
a tundrán. A kamillának ez az intenzív illata és a sziksó. Monda-
nom sem kell, hogy a sziksó szintén fontos alkímiai anyagommá,
költõi kategóriámmá lett.”23 A Járás is gazdag állatvilággal rendel-
kezik,Tolnai gyermekkorában a madarak paradicsoma volt. Való-
színûleg ezzel is magyarázható az életmû gazdag madárvilága.
Ehhez a helyszínhez köthetõ többek között a bíbic, a gém, a guli-
pán, a pacsirta, a pólimadár, a poszáta, a szárcsa.
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A háziállatok

A különleges állatfajok mellett mégis a szûkebb és tágabb
értelemben vett háziállatok képezik számban és gyakoriság tekin-
tetében is a legnagyobb csoportot. Tolnai költészete, ahogyan
Thomka Beáta rávilágít, „egy mitológia kialakításán fáradozik,
amely az emlékezés rekonstruáló munkájára támaszkodva a gyer-
mekkor eseményeibõl, vidékébõl, Észak-Bácskából, a vidék hely-
rajzából, a kisvároska alakjaiból s történeteibõl táplálkozik”.24

E mitológiához hozzátartoznak e helyszínek állatmotívumai is.
A gyermekkori történetekben fel-feltûnnek a házat körülvevõ
élõlények, valamint a késõbbi tematikát feldolgozó Bukolikákban
„az állattartó, állattenyésztõ költõ asszociációkban gazdag tapasz-
talatairól”25 olvashatunk. A Bukolikákban a lírai én mindennapi
problémáiról számol be, a bikák, tehenek, kecskék, tyúkok körü-
li gondokról, és sok egyébrõl. Juhász Erzsébet a Gyökérrágó címû
kötet kapcsán foglalkozik a bukolika mûfajával, melyet Falus Ró-
bert a szerepjátszás és menekülés kettõs arculatú költészetének
nevez.26 Juhász szerint a kötetben a feszültséget „a meztelen kitá-
rulkozás és az elbújdosás közötti villódzás hozza létre”27, ezzel
megteremtve „a kettõsséget a maga teljes mélységében”.28 A leg-
jellemzõbb toposzok vizsgálata során is kettõsségre akadunk. Ju-
hász Erzsébet külön csoportba sorolja az angyalt, angyalsereget,
hófehér kecskéket, kecskegidákat, a kecskék balettjét, a fehér
színt, mint a gyász és ártatlanság színét és a bikát, bikaölést, vért,
vérbe fúlt hatalmas diófát, halott diófát. A kettõ között tartja szá-
mon az ide-oda surranó gyíkot29, amelyen szépen látszik, mennyi-
re különálló rész a farok, vagy már néhányszor újranõtt. Míg
az elsõ csoport toposzaira a fehér szín jellemzõ, addig a máso-
dik csoportban a vér színe dominál. A Bukolikákban a kecskék
angyali társadalmának legjellemzõbb színe a fehér, ahogyan a
pulyka, a krédli is fehér színû, sõt a lírai én ki is jelenti, hogy
õt elsõsorban a gipsz, a fehér szõr, toll, tüll angyali dimenziója
érdekli.30 A kecskegidákat a költõ a végigcsókolják gerincem címû
versben hattyúkhoz hasonlítja, a szeplõtlen kecske képében címû köl-
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teményben pedig a lírai én kifejezi azon óhaját, hogy mindig
szeplõtlen kecske képében kellene megjelenni az újságok hasáb-
jain, mert így senki sem tudja, hogy róla van szó. A fehér ártat-
lanságát a vér színe töri meg. A fehér krédli vörössé válik a durok
szájában, a bika vérébe fúlt a százéves diófa. A két szín között ta-
láljuk a rózsaszínt. Az állatokról vezetett számadás füzetének
és a friss húsnak a színe ez.

A két prózakötetben is számos háziállattal találkozunk. A
helyszínek változóak, feltûnnek a gyerekkor tájai, Palics és Újvi-
dék, azon belül pedig az Újvidék Áruház is. A helyszínek és a
hozzájuk kötõdõ motívumok nem választhatóak el élesen, hiszen
Tolnai asszociációfolyamai egybejátsszák õket, a csapongó gon-
dolatok útvesztõjében nem meglepõ, ha a mosóporos zsák átdö-
fésének tõszomszédságában torreádorok döfik át kinyújtott ujja-
ikkal nyaka alatt a bikát. A macska sokszor elõkerül a szövegek-
ben, hol kóbor macska, hol vörös, hol fekete, hol háromlábú,
hol abszolút puha. A Prózák könyvében a Téli történet szereplõi
egyenesen utálják a kocsmárosné nagy vörös macskáját. A Kékí-
tõgolyó Hamuka címû novellájában végigkövethetjük a család Ha-
muka nevû macskájának sorsát, agóniáját, melyet a papagáj még
hosszabbá tesz, a macska hangjának utánzásával.

Az Ómama-versekben is gyakran feltûnnek a háziállatok,
már Ómama személye miatt is. Nagy számban képviseltetik magu-
kat a háziszárnyasok. Ómama csirkét vág, visszatérõ motívum a
kotlós szemének bestoppolása; a gyöngyösök az ecetfán trónol-
nak, és „a görényeknek is tetszhet ahogyan ülnek/ott fönn pa-
tinaszín agg hölgy pofijukkal”.31 A görény nemcsak gyönyörködik
a gyöngyösökben, hanem átharapja az egyik kiskacsa nyakát. A
bikák ebben a kötetben sem kerülnek háttérbe, állandó szerep-
lõi a verseknek. A hús-vér bikák mellett feltûnik egy festmény is,
Potter Pál bikája, mutatva Tolnai képzõmûvészeti érdeklõdését. 

Ezekben a versekben a gyermekkor és a férfikor képei kerül-
nek egymás mellé. Az Ómamát körülvevõ állatok mellett a ho-
mokvárban élõ férfi állatai is megjelennek, erre utal a következõ
néhány sor: „kutyáimat levittem a tóra megúsztattam kimostam
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õket nyulaim kacagó gerléim (amelyeket a balkániakkal próbá-
lok keresztezni) megtekintése után lassan ismét felvettem a
homokvár ritmusát”.32

Az állatkerti állatok

Az állatkert visszatérõ helyszín Tolnai mûveiben. Fontosságát
hangsúlyozza az is, hogy kétnyelvû verseskötetének, melyet szerb-
re Danilo Kiš fordított, a címe is ZOO. A Tolnai-hõsök, gondol-
junk itt például a Rovarház vagy a No politik! hõsére, ellátogatnak
az állatkertbe. A Rovarház esetében az állatkert központi motí-
vum, és fontos probléma, hogy létezik-e benne rovarház.

A Rovarház címû kísérleti regény hálójának, galaktikájának
gyûjtõpontja, közös nevezõje a rovar, mutat rá Jovica Aæin. Ugyan-
csak õ mondja ki, hogy az egész „könyv ennek a metaforának
szenteltetett”.33 Aæin továbbá a különbözõ rovarfajták szerepét
is értelmezi, szerinte a skarabeusz az idõ szimbóluma, az imádko-
zó sáska a szerelemé és a halálé, a pók az „írógép, amely egyálta-
lán nem sugarasan terjeszkedik; tehát a textuális csillagrendszer
végrehajtó szerve”.34 A pókképzet Jézus írógépe kapcsán alakul
ki, Tolnai így ír errõl: „írógépe egy hokedlin a szoba sarkában
óriás pókra hasonlított két három része is ki volt kötve hosszú
zsinórral az ajtó kilincséhez a villanyégõhöz a könyvespolc sarká-
hoz azt mondta csak így ír különben kalapáccsal is verheti az
ember a sátoros cigányoktól vett kissámliját a hokedlihez húzta
s cibálni verni kezdte a gépet úgy tûnt valóban óriás pókkal
birkózik csak a mély csak a magas billentyûkön játszik néha meg
úgy tetszett hárfázik”.35

A regény tulajdonképpeni fõhõse is egy rovar, erre utal
egy késõbbi Tolnai-vers, a Vérhas lepra etc, melyet Thomka Beá-
ta is idéz monográfiájában: „késõbb olvastam a pesti srácok való-
ban el is lopták / a regény fõhõsét adélkát a vastag farkú skorpi-
ót”.36 Ez a mozzanat is igazolja Mikola Gyöngyi azon megálla-
pítását, hogy „Tolnai olvasása azért olyan könnyû, mert szövegei
a szó szoros értelmében maguktól értetõdõek, maguk igazítanak
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el saját intenciójuk és keletkezésük felõl; és azért olyan nehéz,
mert épp e sajátosságuk révén döntik romba irodalomelméleti
kategóriáinkat és olvasási elvárásainkat. Ráadásul Tolnai önma-
gának a legjobb, mi több, kritikus olvasója.”37

A mûben a rovarok szakszerû, latin nevekkel kiegészített fel-
sorolása mellett más állatkerti állatokkal is találkozunk. A szerzõ
hosszabban elidõz a nílusi vízilónál és a vörös arcú makakónál,
mindkettõrõl közöl a ketrecek falán olvasható leírásokhoz hason-
ló információkat. 

A flamingó ugyan nem jelenik meg a Rovarház ZOO-jában,
sõt, az elemzett mûvek közül csak kettõben fordul el, a Kékítõ-
golyó néhány elbeszélésében (Megállítjuk a fakulást, Vak Vigh Tibi-
ke násztánca a flamingóval, No politik!, Ó! avagy Éva háttere, A ké-
kítõgolyógyár, A Szerzetes és a Gyerek) és az Ómama egy rotterdami
gengszterfilmben egyes verseiben (Aranylúd, Az argentin arca, 13
hattyúk dala), mégis megkerülhetetlen és nagyon fontos motí-
vum. Erre utal az is, hogy a szerzõrõl készült film címe A fla-
mingó térde. 

A szerzõ Balog Józseffel való beszélgetésében világított rá
arra, hogy költészetében „a fehér, a liszt, és a gipsz után – a
kék, az azúr következett, s úgy ment aztán át a lilás rózsaszínbe,
melynek egyik megtestesítõje a flamingó”.38 A flamingó esetében
tehát a szín nagyon meghatározó, és ez általában is jellemzõ Tol-
naira. Acsai Roland írja róla, hogy „festõmûvész-szemû költõ: a
szín nála metafizikus kategória”.39 A színek kifakulása pedig
devalválódás, írja ugyancsak Acsai Roland, „a kifakult flamingó
már csak közönséges liba”.40 Így a tiszavirághoz hasonlóan a
flamingóra is jellemzõ a kettõsség, színesen flamingó, szín nélkül
csak liba. 

Tolnai e különleges madárral kapcsolatos élményeirõl is val-
lott: „Gyerekkoromban hallottam, hogy felénk – ahol most ta-
nyánk van, Kanizsánál – a nagy Hortobágy-szerû járáson, van egy
halastó, no, ott láttak egykor eltévedt flamingót. Késõbb erre az
adatra a Nagy Brehmben is ráakadtam. Kétszer látták ezt a mada-
rat környékünkön, egyszer Kis-Kanizsánál, egyszer pedig valame-
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lyik fiumei világítótoronynál. Így ezt a különös, irreális lényt köt-
ni tudtam az én lokális, bácskai világomhoz meg az Adriához
is.”41 E helyszínek mellett a flamingó a deltához, Tolnai jellegze-
tes motívumához is kötõdik, pontosabban a Pó deltájához, ahol
költenek ezek a rózsaszín madarak.42

A vadállatok nemcsak az állatkerttel kapcsolatos szöveg sze-
replõi, hanem vadászok kapcsán is feltûnnek. A Prózák könyvében
Kittenberger trófeái jelennek meg, melyek az én-elbeszélõ szemé-
ben eltörpülnek a vadász levágott, ám mégis élõ ujja mellett, me-
lyet mindenhová magával visz. Az Ómama egy rotterdami gengszter-
filmben címû kötetben pedig többek között a Drága szafari címû
versben találkozunk néhány nagyvaddal.

Állatmotívumok és kettõsség

Az elemzett mûvek több mint háromnegyedében közel 300
állatfaj jelenik meg. A legnépesebb csoportot a szûkebb és tágabb
értelemben vett háziállatok alkotják. Továbbá nagyon sok madár-
ral találkozhatunk Tolnai mûveiben, kb. hetven madárfaj tûnik
fel. Beszédes az is, hogy a vizsgált könyvek milyen arányban
tartalmaznak állatmotívumokat. A Gyökérrágóban a 69 versbõl 44-
ben találunk állatmotívumokat. A Prózák könyvében 39 novellá-
ból 37-ben szerepelnek állatok, míg A kékítõgolyónak minden szö-
vegében. Az Ómama egy rotterdami gengszterfilmben címû kötet
99 versébõl 64-ben tûnnek fel állatok. A Rovarház esetében pe-
dig csupán néhány oldalon nem találkozhatunk állatokkal. 

Az állatok vagy meghatározó szereplõi a szövegeknek (pl.
Hamuka, Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval), vagy az én-elbe-
szélõ azonosul az állatokkal („a vásárló ember remeterákja va-
gyok”43, „a vásárló ember sakálja vagyok”44, „mi ebi- és lepényha-
lak”45), viszont a legtöbb novellában csak a környezetrajz részei,
fel-feltûnnek az asszociációfolyamokban, valamint többször ha-
sonlatok alkotói. Nézzünk néhány példát a hasonlatokra: „szep-
lõs, akár egy pisztráng”46, „szõrösek a betûk, mint a légy lábai”47,
„amikor az áru, akár a reflektor fénye a nyulat, megbénítja az
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embert”48, „mint egy óriás pók gubbasztottam egész éjszaka a Li-
mán felett”49, és a sort még sokáig folytathatnánk. 

Virág Zoltán Tolnai kapcsán nyelvi és kulturális hibriditás-
ról50, plurális kódrendszerekrõl, egyidejû sokoldalúságról, minor
(beszéd)helyzetrõl51 ír. Kutatási eredményeim alapján megálla-
pítható, hogy e kisebbségi léthelyzetbõl adódó nyelvi és kulturá-
lis többlakiság52, kettõsség figyelhetõ meg a szerzõ állatmotívu-
mai kapcsán is. 

Ebben az életmûben, melyben „mindennek mindennel pá-
ratlanul szerves, opálosan finom összefüggései vannak”53, az állat-
motívumok is szervesen, opálosan, finoman összefüggnek egy-
mással, és a szerzõ kedvenc színeivel, a kettõs jelleggel, a delta-
szituációval. Gondoljunk csak a flamingóra, mely közvetlenül
kapcsolódik a deltához. A csikóhal ugyanúgy kötõdik a tenger-
hez, ahogyan az alföldhöz. A tiszavirág, a kérészéletû állatvi-
rágszerû lény is hibrid. Az állatkerti állatok is kettõs identitású-
ak, kötõdnek eredeti élõhelyükhöz, de az állatkert zárt világá-
hoz is. A Gyökérrágó állatainak nagy része fehér színû; a kék szín
jellemzõ a kék gémre, a selyemkakukkra, a kékbegyre és a kék-
virágú sáskára; a flamingó pedig a rózsaszín megtestesítõje.

Jegyzetek
1 Tolnai Ottó: s nem újság ólmától. In: Gyökérrágó, 94. o.
2 Tolnai Ottó: A tékozló fiú hazatérése. In: Prózák könyve, 201. o.
3 Acsai Roland: „Minden beõröltetett”. In: Tolnai-symposion, 108. o.
4 Tolnai Ottó: Palics. In: Prózák könyve, 269. o. 
5 Thomka Beáta: Tolnai Ottó, 22. o. 
6 In: Prózák könyve
7 In: Kékítõgolyó
8 Ladányi István: Az Adria Tolnai Ottó költészetében, különös tekintettel a Bal-

káni babérra. In: Tolnai-symposion, 50. o.
9 Uo.

10 Csányi Erzsébet: Vajdaság – az átalakulás tégelye (Kulturális kódok deltája Tol-
nai Ottó prózájában)

11 Ladányi István: Az Adria Tolnai Ottó költészetében, különös tekintettel a Balkáni ba-
bérra, 61. o.
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12 I. m. 50. o.
13 Tolnai Ottó: A 13-as mikrofon. 1. rész. In: Jelenkor
14 Thomka Beáta: Tolnai Ottó, 152. o.
15 I. m. 10. o.
16 Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció, 21. o.
17 In: Gyökérrágó
18 In: Prózák könyve
19 In: Kékítõgolyó
20 In: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben
21 Tolnai Ottó: A 13-as mikrofon. 1. rész. 
22 Uo. 
23 Uo. 
24 Thomka Beáta: Tolnai Ottó, 30. o.
25 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története, 216. o. 
26 Juhász Erzsébet: Tolnai Ottó: Gyökérrágó. In: uõ: Állomáskeresésben, 90. o. 
27 I. m. 91. o.
28 Uo. 
29 I. m. 92. o.
30 Tolnai Ottó: végigcsókolják gerincem. In: Gyökérrágó, 89. o.
31 Tolnai Ottó: Az ecetfa, In: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben, 63. o.
32 Tolnai Ottó: Ómama III. In: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben, 100. o.
33 Jovica Aæin: A regény mint pókháló vagy Tolnai Ottó Rovarháza. In: Új Sym-

posion, 1976, 138. sz., 368. o. 
34 Uo. 
35 Tolnai Ottó: Rovarház, 13. o. 
36 Thomka Beáta: Tolnai Ottó, 55. o.
37 Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció, 57. o.
38 Tolnai Ottó: Gipsz, liszt, azúr és flamingók. Balog József beszélgetése. In:

Jelenkor, 1992, 7–8., 622. o.
39 Acsai Roland: „Minden beõröltetett”, 109. o. 
40 Uo. 
41 Tolnai Ottó: Gipsz, liszt, azúr és a flamingók, 622. o. 
42 Uo. 
43 Tolnai Ottó: Zenei tüsszentés az Újvidék Áruházban. In: Prózák könyve, 129. o.
44 Uo.
45 Tolnai Ottó: Ó! avagy Éva háttere. In: Prózák könyve, 345. o.
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46 Tolnai Ottó: Szent Sebestyén. In: Prózák könyve, 109. o.
47 Tolnai Ottó: Vermeer van Delft az Újvidék Áruházban. In: Prózák könyve, 116.

o.
48 Tolnai Ottó: Zenei tüsszentés az Újvidék Áruházban. In: Prózák könyve, 127. o.
49 Tolnai Ottó: Pintyõkefészek az Újvidék Áruházban. In: Prózák könyve, 132. o.
50 Virág Zoltán: Az Azúr enciklopédistája. In: Tolnai-symposion, 41. o. 
51 I. m. 38. o.
52 Uo.
53 Tolnai Ottó: A 13-as mikrofon. 1. rész. 

Az elemzett Tolnai-mûvek állatmotívumai 
és elõfordulásaik:

• afrikai madár = Gyökérrágó: akárha még élõt mentenének (106. o.)

• agár = Prózák könyve: Kobalt Karcsi az áruházi detektív (147. o.); Kékítõgolyó: Boleró
(233. o.)

• ájtatos manó = Rovarház: 128. o., 159. o.

• albatrosz = Prózák könyve: A lábak (206. o.)

• alligátor = Rovarház: 116. o.; Prózák könyve: Kittenberger középsõ ujja (218. o.)

• almásderes = l. ló

• ámbrás cet = Prózák könyve: Dr. Patchuly (55. o.)

• angolna = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A halasok is hentesek (24. o.)

• angóranyúl = l. nyúl

• antilop = Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (49. o.), Megállítjuk a faku-
lást (153. o.), Dionüszosz cool (287. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A Mo-
narchia alatt Krajinában (Harmadik rész) (152. o.)

• anyakoca = l. sertés

• apró fekete állatkák a papagájon = Kékítõgolyó: Valami koppant (134., 135. o.)

• aranyhal = Rovarház: 41. o.; Prózák könyve: Most majd én simogatlak tégedet (237. o.)

• aranysakál = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (153. o.)

• arapapagáj = Kékítõgolyó: No politik! (309. o.)

• ausztrál pinty = Gyökérrágó: õ a fjordokról mesél (79. o.)
• badobács = l. poloskafajták
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• bagoly = Rovarház: 102. o.; Kékítõgolyó: Július (181. o.); Ómama egy rotterdami gengsz-
terfilmben: Már a könyökcsövet is (35. o.)

• bak = l. kecske

• bálna = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A Monarchia alatt Krajinában (Harma-
dik rész) (154. o.)

• bárány = l. juh

• barázdabillegetõ = Kékítõgolyó: Valami koppant (120. o.), A karácsonyfavágó (333. o.)

• barkos cinege = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (155. o.)

• béka, békakirály = Gyökérrágó: zöld üvegesõ (17. o.), tudta egy napon majd saját
szigete lesz (75. o.); Prózák könyve: Tizenharmadik történet (8., 9. o.), Briliáns (177.,
182., 194., 196. o.), Most majd én simogatlak tégedet (225., 238. o.); Kékítõgolyó:
Levelek a szigetrõl. Elsõ levél (74. o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (150.,
152. o.), Megállítjuk a fakulást (157. o.), Alvilági felhõk (251., 266. o.), Dionüszosz
cool (294. o.), A Szerzetes és a Gyerek (395. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben:
A seregélyek (69. o.)

• belga baknyúl = l. nyúl
• bernáthegyi = Prózák könyve: Kobalt Karcsi az áruházi detektív (147. o.)

• bíbic = Prózák könyve: Palics (268. o.); Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (157. o.),
Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval (163. o.), Mi lesz, ha összeragadunk,
mint a kutyák? (201. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Hegeszd össze nászod
haláloddal (14. o.), Vészkijárat (68., 69. o.)

• bika = l. szarvasmarha
• bikaborjú = l. szarvasmarha
• birka = l. juh

• bivaly = Rovarház: 159. o.; Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Író-szag (28. o.)

• bogár = Prózák könyve: A lábak (204. o.), Most majd én simogatlak tégedet (223.,
226., 233. o.); Kékítõgolyó: Levelek a szigetrõl. Elsõ levél (69. o.), Valami koppant
(129. o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (141. o.), Mi lesz, ha összeragadunk,
mint a kutyák? (214. o.)

• boxer vagy bokszer = Prózák könyve: Kobalt Karcsi az áruházi detektív (147. o.), A
Szerzetes és a Gyerek (390., 391. o.)

• bolha = Kékítõgolyó: Alvilági felhõk (250., 251., 252. o.), Hamuka (317. o.); Ómama
egy rotterdami gengszterfilmben: Puhatolni (25. o.)

• bordáskagyló = Prózák könyve: Most majd én simogatlak tégedet (229. o.)

• borjú = l. szarvasmarha
• bögöly = Gyökérrágó: s nem újság ólmától (94. o.)
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• bölény = Prózák könyve: Kittenberger középsõ ujja (218. o.)

• búbos banka = Gyökérrágó: akárha még élõt mentenének (106. o.)
• bulldog = Prózák könyve: Kobalt Karcsi az áruházi detektív (147. o.); Kékítõgolyó:

Látszott rajta, hogy nem õslakó (47., 57. o.)

• cápa = Rovarház: 28. o.; Kékítõgolyó: Ó! avagy Éva háttere (355. o.)

• cethal = Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (215. o.)
• cibetmacska = l. macska

• coyote (sakál) = Gyökérrágó: triptichon (35. o)
• csibe = l. tyúk

• csibor = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (85. o.)

• csiga – kerticsiga, meztelencsiga = Gyökérrágó: kár (78. o.); Kékítõgolyó: Látszott raj-
ta, hogy nem õslakó (25. o.), Július (194. o.), No politik! (305. o.); Ómama egy rot-
terdami gengszterfilmben: CINEMA CEMETARY (Elsõ) (137. o.), Az elhagyott csigafarm
(204. o.), A meztelencsiga (206. o.), Semmis sípot (209. o.)

• csirke = l. tyúk
• csodaszarvas = Prózák könyve: A lábak (204., 205. o.)

• csúszómászók = Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (56. o.)

• darázs = Prózák könyve: Briliáns (176. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó
(58., 59., 60. o.), Valami koppant (126. o.), Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval
(167. o.), Július (185., 186., 188., 189. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák?
(221. o.), A novella (235., 236., 246. o.), A kékítõgolyógyár (364. o.)

• daru = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az opál (67. o.)

• denevér, bõregér = Prózák könyve: Briliáns (193. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy
nem õslakó (35., 37., 49., 51. o.), Levelek a szigetrõl. Elsõ levél (73. o.)

• dinoszauruszok = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: ÓMAMA XII. (115. o.)
• disznó = l. sertés
• doberman = Kékítõgolyó: A Szerzetes és a Gyerek (390., 391. o.)
• dog, dán dog, krétadog = Gyökérrágó: angyali átváltozás (69. o.), kecskegidák (72.,

73. o.), epilógus a bukolikákhoz (110., 111. o.); Prózák könyve: Kobalt Karcsi az
áruházi detektív (147. o.); Kékítõgolyó: No politik! (311. o.), Hamuka (315., 316. o.)

• dögkeselyû = Rovarház: 162. o.; Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (60.
o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (201., 214. o.)

• dögkukac = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (79. o.)

• döglégy = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Befejezetlen függönyöm (32. o.), Az
argentin arca (82., 83. o.), 13 HATTYÚK DALA (166. o.)

• durok = Gyökérrágó: végigcsókolják gerincem (89. o.), s nem újság ólmától (94.
o.), mire újra jössz már leszúrjuk (108. o.)
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• ebihal = Kékítõgolyó: Alvilági felhõk (248., 251., 252., 256., 267. o.), Ó! avagy Éva hát-
tere (343., 345. o.)

• egér, mezei egér, fehéregér = Rovarház: 57. o., 78. o., 151. o.; Gyökérrágó: két kanül
ha összekoccan (25. o.), el coyote (98. o.); Az azbesztruha (65. o.), A végsõ leszámo-
lás (89., 90. o.), Ixion, a mókuska (158. o.), Briliáns (181., 182. o.), Most majd én
simogatlak tégedet (228. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (12., 23.,
37. o.), Július (184. o.), Alvilági felhõk (259., 279. o.), Próbáljuk gombostûre tûzni
(337. o.), A kékítõgolyógyár (368. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Hegeszd
össze nászod haláloddal (15. o.), Ilyen dolgokban nem hibázik (43. o.), Ha nem
seregélyágyúk szólnak (72. o.), Az argentin arca (83. o.)

• egzotikus madár = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: ÓMAMA II. (97., 98., 99.
o.), ÓMAMA X. (110. o.), 13 HATTYÚK DALA (175. o.)

• elefánt = Rovarház: 90. o., 113. o., 143. o.; Gyökérrágó: nyelvek között a nyelv (82. o.),
lapuban (93. o.); Prózák könyve: A végsõ leszámolás (89. o.), Kittenberger középsõ
ujja (218. o.); Kékítõgolyó: Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval (162. o.), Alvi-
lági felhõk (251. o.), Dionüszosz cool (287. o.), A Szerzetes és a Gyerek (393. o.)

• énekesmadár, énekes miegymás = Gyökérrágó: levél (99. o.); Prózák könyve: Piccolo
(213. o.), Most majd én vezetgetlek tégedet (253. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy
nem õslakó (24. o.)

• exterier = Kékítõgolyó: A Szerzetes és a Gyerek (390. o.)

• fácán, fácánkakas = Rovarház: 64. o.; Prózák könyve: Dr. Patchuly (57. o.); Kékítõgo-
lyó: Valami koppant (108. o.), Július (170., 181., 194., 196. o.); Ómama egy rotterda-
mi gengszterfilmben: A szecskavágó (64., 65. o.)

• farkas, ordas, nõstényfarkas = Rovarház: 114. o.; Gyökérrágó: képaláírások (a kék
füzetbõl) 9. (60. o.), végigcsókolják gerincem (89. o.); Prózák könyve: Téli történet
(24. o.), Gastarbeiter story (167. o.); Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a
kutyák? (220. o.), A novella (234. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A Monar-
chia alatt Krajinában (Második rész) (145. o.)

• farkaskutya = Rovarház: 27. o.; Prózák könyve: Briliáns (186., 188. o.); Kékítõgolyó: Alvi-
lági felhõk (281. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A meztelencsiga (206. o.)

• fecske = Prózák könyve: Piccolo (212., 213. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem
õslakó (37. o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (145. o.), A novella (236. o.)

• fekete párduc = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Drága szafari (182. o.)

• félfarkas = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Múzeumi tárgy (38. o.)

• féreg = Kékítõgolyó: A zeppelin (326. o.)

• flamingó = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (154., 155., 156., 157. o.), Vak Vigh
Tibike násztánca a flamingóval (164., 165., 166., 167., 168., 169. o.), Mi lesz, ha
összeragadunk, mint a kutyák? (214. o.), No politik! (300., 304., 306., 309. o.), Ó!
avagy Éva háttere (348., 352. o.), A kékítõgolyógyár (376., 377., 378. o.), A Szerze-
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tes és a Gyerek (393. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Aranylúd (29. o.),
Az argentin arca (84., 85. o.), 13 HATTYÚK DALA (160., 164., 166., 176. o.) 

• fóka = Rovarház: 65. o.

• fülemüle = Gyökérrágó: kékbegy képében (48. o.)

• fürj = Prózák könyve: Ixion, a mókuska (156. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilm-
ben: A Monarchia alatt Krajinában (Elsõ rész) (140., 143. o.)

• galacsintúró, galacsinhajtó bogár = Rovarház: 129. o.; Prózák könyve: Palics (269.
o.); Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (199., 213. o.)

• galamb, rezgõnyakú [galamb] = Rovarház: 15. o., 16. o., 17. o., 23. o., 30. o., 35. o.,
52. o., 54. o., 64. o., 90. o., 179. o.; Gyökérrágó: diptichon (18. o.), két kanül ha össze-
koccan (25. o), 500 galamb (67., 68. o), kecskegidák (71., 72. o.), el coyote (98. o.);
Prózák könyve: Fakorcsolyán a pokolba (20. o.), Briliáns (176. o.), Most majd én si-
mogatlak tégedet (228. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (34., 49. o.),
Levelek a szigetrõl. Elsõ levél (69. o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (144.,
152. o.), Július (186. o.), Alvilági felhõk (253., 259., 274. o.); Ómama egy rotterdami
gengszterfilmben: Befejezetlen függönyöm (34. o.), 20-at még kifúj (197. o.)

• galandféreg = Prózák könyve: Szent Sebestyén (106. o.)

• ganajtúró bogár = Kékítõgolyó: Július (196. o.)

• gazella = Kékítõgolyó: Dionüszosz cool (287. o.)

• gázlómadár = Rovarház: 60. o.; Kékítõgolyó: A kékítõgolyógyár (364. o.)

• gém, szürke gém, kék gém = Rovarház: 190. o.; Gyökérrágó: kékbegy képében (48.
o.); Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (157. o.), No politik! (306. o.); Ómama egy
rotterdami gengszterfilmben: Író-szag (28. o.)

• gerle (balkáni, kacagó) = Gyökérrágó: kecskegidák (72., 73. o.); Kékítõgolyó: Július (181. o.);
Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: ÓMAMA III. (100. o.), 20-at még kifúj (197. o.)

• gida = l. kecske

• gleccserbolha = Rovarház: 127. o.

• gólya = Rovarház: 110. o.; Kékítõgolyó: Alvilági felhõk (251., 268. o.), Ó! avagy Éva hát-
tere (352. o.)

• gorilla = Gyökérrágó: levél (101. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Drága sza-
fari (182. o.)

• gödölye = Gyökérrágó: angyalsereg (104. o.)

• görény = Gyökérrágó: a hintázó polc (70. o.), Kékítõgolyó: A tizenegy (11) éves menyasz-
szony (145., 149., 150. o.), Július (170. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben:
Az ecetfa (62., 63. o.), ÓMAMA IX. (109. o.)

• grizli = Prózák könyve: A tenger a vak tengerészt nézte (36. o.)

• gulipán = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (155. o.), Július (181. o.)
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• gúnár = l. lúd

• gyík, ezüst gyík = Gyökérrágó: akárha még élõt mentenének (106. o.), mosolygunk
majd (107. o.); Prózák könyve: A tenger a vak tengerészt nézte (32., 33., 34., 36., 37.
o.), A végsõ leszámolás (89. o.), Elsõ utazásom rövid története (242. o.); Kékítõgo-
lyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (20., 43., 44. o.)

• gyökérrágó = Gyökérrágó: gyökérrágó (30. o.), nyelvek között a nyelv (82. o.)

• gyöngyös, gyöngytyúk = Prózák könyve: Most majd én simogatlak tégedet (231. o.),
Mintha mosolygott volna (261. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Lyukak (49.
o.), Az ecetfa (62., 63. o.), Az opál (67. o.)

• hal = Rovarház: 24. o., 40. o., 41. o., 137. o., 183. o., 191. o.; Gyökérrágó: képaláírások
(a kék füzetbõl) 4. (52. o.), szeplõtelen kecske képében (97. o.); Prózák könyve: Fotó-
riporterek (10., 11., 12., 13., 14., 15. o.), Fakorcsolyán a pokolba (19. o.), A tenger
a vak tengerészt nézte (34., 35. o.), Az azbesztruha (64. o.), Mintha mosolygott
volna (261. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (8., 28., 36., 41., 42., 44.,
51. o.), Levelek a szigetrõl. Harmadik levél (87. o.), Megállítjuk a fakulást (157. o.),
Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (214., 220. o.), A novella (235., 238., 240.,
241., 243. o.), A kékítõgolyógyár (372. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A
halasok is hentesek (24. o.), A fáraók (26. o.), CINEMA CEMETARY (Elsõ) (137. o.)

• hangya = Rovarház: 17. o., 30. o., 31. o., 33. o., 68. o., 174. o.; Prózák könyve: Pintyõke-
fészek az Újvidék Áruházban (135. o.), Elsõ utazásom rövid története (242. o.);
Kékítõgolyó: Alvilági felhõk (248., 262. o.), A zeppelin (327. o.), A Szerzetes és a Gye-
rek (383., 390., 397. o.)

• hangyász = Gyökérrágó: nyelvek között a nyelv (82. o.)

• harkály = Gyökérrágó: akárha még élõt mentenének (106. o.), mosolygunk majd (107. o.)

• hattyú, fekete hattyú = Rovarház: 23. o., 66. o.; Gyökérrágó: hattyúkoponya (38. o.),
hattyúkrém (39. o.), végigcsókolják gerincem (89. o.); Prózák könyve: Az Újvidék Áru-
házban székelve vártam a további fejleményeket (71, 72., 74. o.), Ló az Újvidék Áru-
házban (126. o.), Piccolo (212., 213. o.), Most majd én vezetgetlek tégedet (256.,
257. o.), Mintha mosolygott volna (261. o.), Palics (272. o.); Kékítõgolyó: Látszott raj-
ta, hogy nem õslakó (28. o.), Július (186. o.), Ó! avagy Éva háttere (349. o.); Óma-
ma egy rotterdami gengszterfilmben: Lyukak (49. o.), 13 HATTYÚK DALA (159., 160.,
161., 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 170., 176., 177., 178. o.), A csomag (199.
o.), A félretett kenyérfalat (200. o.)

• héja = Rovarház: 64. o.; Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (23., 36. o.)
• henteskutya = Gyökérrágó: kecskegidák (73. o.), õ a fjordokról mesél (79. o.)

• hermelin = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (154. o.), Július (170., 176. o.)

• hernyó = Gyökérrágó: akárha még élõt mentenének (106. o.); Prózák könyve: Szent Se-
bestyén (104. o.), Kittenberger középsõ ujja (218. o.); Kékítõgolyó: Valami koppant
(115. o.), Ó! avagy Éva háttere (344. o.)
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• hiúz = Gyökérrágó: gyökérrágó (30. o.)
• hízó = l. sertés

• hóbagoly = Kékítõgolyó: A karácsonyfavágó (331., 332. o.), A kékítõgolyógyár (378. o.)

• holló, metóhiai holló = Kékítõgolyó: A zeppelin (327. o.), A karácsonyfavágó (333. o.)

• hörcsög = Prózák könyve: Ixion, a mókuska (158. o.)

• hõscincér = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (157. o.)

• hüllõ = Kékítõgolyó: Július (178. o.), A zeppelin (325. o.)

• íbisz = Prózák könyve: Mintha mosolygott volna (261. o.); Kékítõgolyó: No politik! (306. o.)
• ír szetter = Kékítõgolyó: A Szerzetes és a Gyerek (390. o.)

• japán kacsa = Prózák könyve: Az Újvidék Áruházban székelve vártam a további fejle-
ményeket (75. o.)

• jegesmedve = Rovarház: 65. o.
• jérce = l. tyúk

• juh, birka, bárány = Rovarház: 65. o.; Gyökérrágó: a bárány (13. o.), kékbegy képé-
ben (48. o.), ecet-óceánon innen (81. o.), végigcsókolják gerincem (89. o.); Prózák
könyve: Briliáns (197. o.), Palics (268. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õsla-
kó (17., 19. o.), Július (180., 183., 192. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák?
(204., 205., 207., 211., 213. o.), A novella (234., 235., 238., 241. o.), A kékítõgolyó-
gyár (377. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Múzeumi tárgy (38. o.), Nem
mentek át (128. o.)

• kabóca = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Párásabb horizontokhoz szokott (194. o.)
• kacsa = Rovarház: 184. o.; Gyökérrágó: a hintázó polc (70. o.), el coyote (98. o.); Ké-

kítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (157. o.), Július (194. o.), Ó! avagy Éva háttere (349.
o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: ÓMAMA IX. (109. o.)

• kacsacsõrû emlõs = Prózák könyve: Fakorcsolyán a pokolba (20. o.), Rázárult az égbol-
tozat (38. o.)

• kagyló = Rovarház: 40. o., 41. o.; Prózák könyve: Az Újvidék Áruházban kapható medi-
terrán szivacs? (95. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (19., 24. o.),
Valami koppant (91., 92., 136., 137. o.) 

• kakas = l. tyúk

• kakukk = Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (23., 49. o.)

• kanári = Kékítõgolyó: Alvilági felhõk (280. o.), Hamuka (313., 314. o.)
• kanca = l. ló
• kandúr = l. macska

• káposztalepke = Kékítõgolyó: Ó! avagy Éva háttere (352. o.)

• karvaly = Prózák könyve: Briliáns (177. o.)
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• kecske, gida, bak = Rovarház: 79. o.; Gyökérrágó: 500 galamb (67., 68. o.), angyali
átváltozás (69. o.), kecskegidák (71., 72., 73. o.), ecet-óceánon innen (81. o.), vé-
gigcsókolják gerincem (88., 89. o.), s nem újság ólmától (94. o.), szeplõtelen kecs-
ke képében (97. o.), angyalsereg (104., 105. o.); Prózák könyve: Briliáns (176., 177.,
178., 180., 181., 182. o.), Piccolo (213., 214. o.); Kékítõgolyó: Valami koppant (123.,
127. o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (146., 150. o.), Hamuka (315. o.), A
kékítõgolyógyár (358. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A zsilett (65. o.),
Õ az a lány (203. o.), Az elhagyott csigafarm (204. o.), Semmis sípot (209. o.)

• kék selyemkakukk = Gyökérrágó: kékbegy képében (48. o.)

• kékbegy = Gyökérrágó: kékbegy képében (48. o.)
• kendermagos tyúk = l. tyúk
• kenguru = Rovarház: 65. o.

• keszeg, pirosszárnyú keszeg = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Puhatolni (25.
o.), A vaspénz (63. o.), A seregélyek (70. o.)

• kétéltû = Prózák könyve: Kobalt Karcsi az áruházi detektív (150. o.)

• kígyó = Rovarház: 58. o.; Prózák könyve: Fakorcsolyán a pokolba (20. o.); Kékítõgolyó:
Látszott rajta, hogy nem õslakó (8., 20., 24. o.), Valami koppant (96., 111., 121.
o.), Dionüszosz cool (292. o.), A zeppelin (325., 326. o.)

• kiscsikó = l. ló
• kisnyúl = l. nyúl
• koca = l. sertés

• kócsag = Rovarház: 60. o.; Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (78. o.)
• kopó = l. kutya
• kotlós = l. tyúk
• krédli = l. tyúk

• krokodil = Rovarház: 182. o.

• kukac = Rovarház: 119. o., 180. o.; Gyökérrágó: akárha még élõt mentenének (106.
o.); Prózák könyve: Vermeer van Delft az Újvidék Áruházban (118. o.); Kékítõgolyó:
Látszott rajta, hogy nem õslakó (10., 11., 14., 16., 18., 20., 27., 31., 42., 43., 45.,
46., 48., 49., 50., 51., 52., 56., 57., 60. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az
argentin arca (83. o.)

• kutya, kopó, véreb = Rovarház: 29. o., 65. o., 80. o., 95. o., 98. o., 99. o.; Gyökérrágó:
triptichon (35. o.), opálosan omló (77. o.), ecet-óceánon innen (81. o.), s nem újság
ólmától (94. o.), epilógus a bukolikákhoz (110. o.); Prózák könyve: Zászló, kék zomán-
cos jelvény (27. o.), A tenger a vak tengerészt nézte (31., 37. o.), Dr. Patchuly (56.
o.), Egy ember õszül az Újvidék Áruházban (78. o.), Szent Sebestyén (105. o.),
Pintyõkefészek az Újvidék Áruházban (135. o.), Kobalt Karcsi az áruházi detektív
(146., 147. o.), A ruhaszárító kötél (162. o.), Briliáns (176., 178., 182., 183., 186.
o.), A hordár (208. o.), Piccolo (213. o.), Elsõ utazásom rövid története (247. o.),
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Mintha mosolygott volna (264. o.), Palics (267., 269. o.), Kékítõgolyó: Látszott rajta,
hogy nem õslakó (17., 58., 59. o.), Valami koppant (92., 95., 97., 98., 114., 119.
o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (142., 149. o.), Megállítjuk a fakulást (154.,
156. o.), Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval (164., 165., 166. o.), Július (180.,
191., 193., 196. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (202., 203., 222. o.),
Boleró (232. o.), Alvilági felhõk (255., 258., 268., 275., 276., 280., 282. o.), Hamu-
ka (316., 317. o.), Próbáljuk gombostûre tûzni (336. o.), Ó! avagy Éva háttere
(342. o.), A Szerzetes és a Gyerek (387., 390., 391., 381., 396. o.); Ómama egy rotter-
dami gengszterfilmben: Aranylúd (30. o.), Múzeumi tárgy (38. o.), Olyan (39. o.),
Dal (44. o.), A zsilett (66. o.), Az argentin arca (84. o.), ÓMAMA III. (100. o.), Nem
mentek át (128. o.), A világ végérõl (187. o.)

• légy, spárgalégy = Rovarház: 32. o., 104. o., 125. o., 127. o., 143. o.; Gyökérrágó: két-
soros (29. o.), triptichon (35. o.), képaláírások (a kék füzetbõl) 5. (52. o.), opálosan
omló (77. o.), bika áll az udvar közepén (85. o.), s nem újság ólmától (94. o.);
Prózák könyve: Fakorcsolyán a pokolba (17. o.), Zászló, kék zománcos jelvény (28.
o.), A tenger a vak tengerészt nézte (33., 34., 35., 36. o.), Vermeer van Delft az Új-
vidék Áruházban (116. o.), Pintyõkefészek az Újvidék Áruházban (135. o.), Briliáns
(186. o.), Most majd én simogatlak tégedet (229., 230., 235. o.), Mintha mosolygott
volna (260. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (10. o.), Valami koppant
(132. o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (140. o.), Július (170., 171., 172., 176.,
179., 180., 181., 184., 185., 191. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Olyan (39.
o.), Fém öltözõ (57. o.), Január (70., 71. o.), Nem mentek át (130. o.)

• leopárd = Prózák könyve: Palics (272. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: 13
HATTYÚK DALA (174. o.)

• lepényhal = Kékítõgolyó: Ó! avagy Éva háttere (343., 345. o.)

• lepke, éjjeli lepke, pillangó = Rovarház: 10. o.; Prózák könyve: Téli történet (24. o.),
Tarzan az Újvidék Áruházban (140. o.); Kékítõgolyó: Levelek a szigetrõl. Második
levél (81., 83., 84. o.), Levelek a szigetrõl. Harmadik levél (85. o.), Valami koppant
(96., 97., 109. o.), Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval (160. o.); Ómama egy rot-
terdami gengszterfilmben: Befejezetlen függönyöm (33. o.), A seregélyek (69. o.)

• levéltetû = Prózák könyve: A tenger a vak tengerészt nézte (36. o.)

• levorgyík = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Nem mentek át (132. o.)
• liba = l. lúd

• „lignje” (tintahal) = Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (14., 16. o.)

• lille (lile) = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (155. o.)

• ló, lovacska, almásderes, kanca, kiscsikó, muralovak, paripa = Rovarház: 55. o., 98.
o., 102. o.; Gyökérrágó: 500 galamb (67. o.); Prózák könyve: Zászló, kék zománcos
jelvény (28., 30. o.), Ló az Újvidék Áruházban (123., 124., 125. o.), Zenei tüsszen-
tés az Újvidék Áruházban (127. o.), Pintyõkefészek az Újvidék Áruházban (135. o.),
Briliáns (175. o.), Most majd én simogatlak tégedet (237. o.), Most majd én vezet-
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getlek tégedet (254. o.), Palics (271. o.); Kékítõgolyó: Valami koppant (94., 114.
o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (145., 147., 149. o.), Vak Vigh Tibike nász-
tánca a flamingóval (160., 163. o.), Július (174., 176., 177., 180., 183., 184., 186.
o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (204., 216., 217., 219., 220. o.), A zep-
pelin (324. o.), A kékítõgolyógyár (358., 361. o.); Ómama egy rotterdami gengszter-
filmben: Mint lovukkal vitézeket (11. o.), A szecskavágó (64., 65. o.), A cukkínit
(67. o.), Vészkijárat (68. o.), Január (71. o.), Az argentin arca (84.,145. o.)

• lódarázs = Kékítõgolyó: A kékítõgolyógyár (369., 372. o.)
• lúd, liba, gúnár = Gyökérrágó: a hintázó polc (70. o.), végigcsókolják gerincem (89.

o.), levél (102. o.); Prózák könyve: Fotóriporterek (12. o.), Piccolo (212. o.), Most
majd én simogatlak tégedet (221. o.), Mintha mosolygott volna (261. o.); Kékítõgo-
lyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (28. o.), Megállítjuk a fakulást (156., 157. o.),
Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval (165. o.), No politik! (306. o.), Hamuka
(317. o.), Ó! avagy Éva háttere (349. o.), A Szerzetes és a Gyerek (401. o.); Ómama
egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (83. o.), A Monarchia alatt Krajiná-
ban (Harmadik rész) (151. o.)

• macska, kandúr, cibetmacska = Rovarház: 15. o., 16. o., 17. o., 30. o., 54. o., 62. o., 63.
o., 79. o., 172. o.; Gyökérrágó: hattyúkoponya (38. o.), a hintázó polc (70. o.), kecske-
gidák (72. o.), el coyote (98. o.), angyalsereg (104. o.); Prózák könyve: Fakorcsolyán
a pokolba (19., 20. o.), A tenger a vak tengerészt nézte (34., 35. o.), Peinture meta-
phisique (50. o.), Dr. Patchuly (55. o.), Az azbesztruha (67. o.), Pintyõkefészek az
Újvidék Áruházban (133. o.), Tarzan az Újvidék Áruházban (138. o.), Kobalt Kar-
csi az áruházi detektív (147. o.), Briliáns (176., 181. o.), Elsõ utazásom rövid törté-
nete (245. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (19. o.), Levelek a szi-
getrõl. Elsõ levél (64., 65. o.), Valami koppant (134. o.), A tizenegy (11) éves menyasz-
szony (144. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (218. o.), A novella
(238. o.), Alvilági felhõk (258., 259., 275., 280., 282. o.), Hamuka (315., 316., 317., 318.,
319. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Hegeszd össze nászod haláloddal (15. o.)

• madár = Rovarház: 64. o., 156. o.; Gyökérrágó: diptichon (18. o.); Prózák könyve: Fo-
tóriporterek (12. o.), Téli történet (24. o.), Zászló, kék zománcos jelvény (30. o.),
Nagyfény (42. o.), Peinture metaphisique (49., 50. o.), Zenei tüsszentés az Újvi-
dék Áruházban (127. o.), Briliáns (181., 195. o.), Most majd én simogatlak tége-
det (232. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (9., 37., 54., 56. o.), Leve-
lek a szigetrõl. Elsõ levél (63., 67., 70., 74. o.), Valami koppant (126., 128. o.), Megál-
lítjuk a fakulást (153., 157. o.), Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval (167.,
168. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (201., 208., 214. o.), Alvilági
felhõk (249., 266., 279. o.), No politik! (309. o.), A karácsonyfavágó (333. o.), Ó!
avagy Éva háttere (352. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Jércemód (40.
o.), A Monarchia alatt Krajinában (Második rész) (144., 145., 150. o.), 13 HATTYÚK
DALA (165. o.)

• majom = Rovarház: 45. o., 64. o., 111. o., 112. o., 124. o.; Gyökérrágó: innen vagy túl már
(33. o.); Prózák könyve: Palics (272. o.); Kékítõgolyó: Ó! avagy Éva háttere (342. o.)

• malac = l. sertés
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• mamut = Kékítõgolyó: A Szerzetes és a Gyerek (393., 395., 396. o.)
• marha = l. szarvasmarha
• mécsbogárka = l. szentjánosbogár

• medúza = Rovarház: 158. o., 159. o., 160. o.; Gyökérrágó: kecskegidák (71. o.)

• medve = Rovarház: 65. o., 123. o.; Prózák könyve: A tenger a vak tengerészt nézte
(37. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (28., 29., 46., 58., 59., 60. o.),
Megállítjuk a fakulást (153. o.)

• méh, méhecske = Rovarház: 65. o.; Gyökérrágó: lusta dög vagy (90. o.), véresszemû
kisegyerekek (92. o.), levél (99. o.); Prózák könyve: Briliáns (176. o.); Kékítõgolyó:
Levelek a szigetrõl. Elsõ levél (68. o.)

• menyét = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A Monarchia alatt Krajinában (Elsõ
rész) (143. o.)

• mókus = Rovarház: 64. o.; Gyökérrágó: levél (100. o.); Prózák könyve: Ixion, a mókuska
(158. o.); Kékítõgolyó: Dionüszosz cool (292. o.), A karácsonyfavágó (331., 332. o.)

• moly = Rovarház: 127. o.; Prózák könyve: Rázárult az égboltozat (38. o.); Kékítõgolyó:
Július (192. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Anyahajó-fedélzet (58. o.),
Az argentin arca (85. o.), ÓMAMA XIII. (121. o.)

• muflon = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (153. o.)
• muralovak = l. ló
• nadály = l. pióca

• nádiveréb = Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (210. o.)

• németjuhász = Gyökérrágó: ecet-óceánon innen (81. o.); Kékítõgolyó: A Szerzetes és
a Gyerek (390. o.)

• nyest = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Múzeumi tárgy (38. o.)

• nyúl, angóranyúl, belga baknyúl, kisnyúl, nyuszi Rovarház: 156. o.; Gyökérrágó: két ka-
nül ha összekoccan (25. o.), kecskegidák (72. o.), kár (78. o.), õ a fjordokról me-
sél (79. o.), bika áll az udvar közepén (85. o.), végigcsókolják gerincem (89. o.),
el coyote (98. o.); Prózák könyve: Zenei tüsszentés az Újvidék Áruházban (129. o.),
Tarzan az Újvidék Áruházban (141. o.), Briliáns (178., 181. o.), A tékozló fiú ha-
zatérése (201. o.), Palics (266. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (23.
o.), Július (196. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (200. o.), A kékítõ-
golyógyár (358. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Hegeszd össze nászod
haláloddal (14. o.), Hagyta nem nyúlt érte (56. o.), A zsilett (66. o.), Az argentin
arca (78., 80. o.), ÓMAMA III. (100. o.), Nem mentek át (128., 131. o.), CINEMA
CEMETARY (Második rész) (139. o.), 13 HATTYÚK DALA (170., 176. o.), Vinnyog-
va (183., 184. o.), A belga baknyúl (190., 191., 192. o.), Fehér úr szerint is (193.
o.), Párásabb horizontokhoz szokott (193. o.), 20-at még kifúj (197. o.), Föld (201.
o.), Õ az a lány (203. o.), A meztelencsiga (206. o.), Semmis sípot (209., 210. o.)
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• nyuszi = l. nyúl

• nyû = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Múzeumi tárgy (38. o.), A Monarchia
alatt Krajinában (Harmadik rész) (154. o.), A belga baknyúl (192. o.)

• orángután = Kékítõgolyó: A Szerzetes és a Gyerek (393. o.)

• óriáskígyó = Kékítõgolyó: Valami koppant (132. o.), A zeppelin (324. o.)

• oroszlán = Rovarház: 27. o., 32. o., 45. o., 65. o.; Gyökérrágó: nyelvek között a nyelv
(82. o.); Prózák könyve: Kittenberger középsõ ujja (218. o.); Kékítõgolyó: Boleró
(224. o.), Dionüszosz cool (292., 296. o.), A Szerzetes és a Gyerek (393. o.); Drága
szafari (182. o.)

• orrszarvú = Rovarház: 113. o.; Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (153. o.)

• ostorossejtek = Prózák könyve: Az Újvidék Áruházban kapható mediterrán szivacs? (98. o.)

• osztriga = Prózák könyve: Az azbesztruha (64. o.)
• ökör = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: 13 HATTYÚK DALA (171. o.)

• ökörszem = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Nem mentek át (131. o.), A Monar-
chia alatt Krajinában (Második rész) (146., 151. o.), 13 HATTYÚK DALA (169. o.)

• õstulok = Gyökérrágó: nyelvek között a nyelv (82. o.)

• öszvér = Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (36. o.)

• õz = Rovarház: 102. o.; Prózák könyve: Briliáns (188. o.), Mintha mosolygott volna
(263. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (23. o.), Valami koppant (119.
o.), Július (170., 196. o.), Alvilági felhõk (248. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilm-
ben: Mint szép csokrot (22. o.), Keze is átlátszó (23. o.), Múzeumi tárgy (38. o.), A
zsilett (66. o.), Az argentin arca (82. o.), A Monarchia alatt Krajinában (Elsõ rész)
(142. o.), Semmis sípot (210. o.)

• pacsirta = Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (23. o.), Megállítjuk a fakulást
(157. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (199., 200., 211., 213. o.);
Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Mint romtemplomban (196. o.)

• palotapincsi = Kékítõgolyó: A Szerzetes és a Gyerek (390. o.)

• páncélos bogárka = Gyökérrágó: levél (99. o.)

• papagáj = Rovarház: 12. o., 64. o.; Gyökérrágó: nyelvek között a nyelv (83. o.); Prózák
könvye: Tizenharmadik történet (7., 8., 9. o.), Egy ember õszül az Újvidék Áruház-
ban (78. o.), Röpcédulák az Újvidék Áruházban (80., 81., 82., 84. o.), A végsõ le-
számolás (86. o.), Ixion, a mókuska (158. o.); Kékítõgolyó: Levelek a szigetrõl. Máso-
dik levél (84. o.), Valami koppant (132., 133. o.), Hamuka (313., 314., 315., 317.,
318., 319. o.)

• paripa = l. ló

• partifecske = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A Monarchia alatt Krajinában
(Elsõ rész) (140. o.)
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• patkány, mezei patkány = Rovarház: 44. o., 46. o., 52. o., 53. o., 100. o., 152. o.,
189. o.; Gyökérrágó: a hintázó polc (70. o.), végigcsókolják gerincem (89. o.), el co-
yote (98. o.); Prózák könyve: Rázárult az égboltozat (40. o.), Nagyfény (45. o.), Ko-
balt Karcsi az áruházi detektív (145. o.), Most majd én vezetgetlek tégedet (256. o.),
Mintha mosolygott volna (260. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó
(37. o.), Valami koppant (137. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (207.
o.), Boleró (224., 225., 228. o.), Alvilági felhõk (259. o.), Hamuka (315., 316. o.),
Próbáljuk gombostûre tûzni (337. o.), A kékítõgolyógyár (368. o.); Ómama egy rot-
terdami gengszterfilmben: ÓMAMA IX. (109. o.), CINEMA CEMETARY (Második rész)
(139. o.), 13 HATTYÚK DALA (167., 168. o.)

• páva = Rovarház: 115. o., 119. o., 157. o.; Gyökérrágó: nyelvek között a nyelv (83.
o.); Kékítõgolyó: No politik! (306., 307., 309. o.), A zeppelin (322. o.)

• pelikán = Rovarház: 65. o.; Prózák könyve: Fakorcsolyán a pokolba (16., 18. o.), Ixion,
a mókuska (156., 157. o.), Piccolo (213. o.); Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást
(155. o.)

• pillangó = l. lepke

• pintyõke = Prózák könyve: Pintyõkefészek az Újvidék Áruházban (135. o.)

• pióca, nadály = Rovarház: 193. o.; Gyökérrágó: ha tényleg nadályt tennél a nyelvedre
(28. o.); Prózák könyve: Briliáns (196. o.); Kékítõgolyó: Levelek a szigetrõl. Elsõ levél
(68. o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (146. o.), Vak Vigh Tibike násztánca a
flamingóval (162. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (201., 202. o.), A
novella (245., 246. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (80.
o.), Nem mentek át (128. o.), A Monarchia alatt Krajinában (Elsõ rész) (142. o.)

• pisztráng = Prózák könyve: Szent Sebestyén (109. o.)

• pók, mezei pók, farkaspók = Rovarház: 13. o., 49. o.; Prózák könyve: Fotóriporterek
(11. o.), Egy ember õszül az Újvidék Áruházban (78. o.), Pintyõkefészek az Újvi-
dék Áruházban (132. o.), Briliáns (176. o.); Kékítõgolyó: Valami koppant (112. o.),
Megállítjuk a fakulást (155. o.), Július (184. o.), A Szerzetes és a Gyerek (400. o.);
Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Jércemód (40. o.)

• pólimadár (gojzer v. szélkiáltó is) = Kékítõgolyó: Ó! avagy Éva háttere (352. o.)

• polip = Rovarház: 40. o., 112. o.; Prózák könyve: Fotóriporterek (13., 14. o.); Kékítõgolyó:
Levelek a szigetrõl. Harmadik levél (88. o.), Boleró (233. o.), A novella (239. o.)

• poloskafajták (poloska, vízipoloska, nagy búvárpoloska, közönséges búvárpoloska,
parányi búvárpoloska, bot poloska, hanyattúszó poloska, szárazföldi poloska, verõ-
költõ badobács, vízenjáró poloska, vízmérõ, molnárpoloska, csermelyfutó, tenger-
járó poloska, zöld bogyómászó poloska, paréjpoloska, szõrös bogyómászó poloska,
piroslábú címeres poloska, csíkos poloska, közönséges karimás poloska, karcsú bot-
poloska, tarka rablópoloska, csalán-tolvajpoloska, változó mezei poloska, vérszívó
poloska, ágyi poloska) = Rovarház: 139. o., 140. o.; Gyökérrágó: levél (99. o.); Prózák
könyve: Kittenberger középsõ ujja (215. o.); Kékítõgolyó: Boleró (230. o.), Alvilági fel-
hõk (260. o.), A Szerzetes és a Gyerek (400. o.)

110



k o n T E X T U S

Novák Anikó: TOLNAI-BESTIÁRIUM

• poszáta = Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (210. o.); Ómama
egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (78. o.)

• pulyka = Rovarház: 28. o.; Gyökérrágó: 500 galamb (67. o.), a hintázó polc (70. o.),
sosem tudhatod mikor szorulsz rá (74. o.), õ a fjordokról mesél (79. o.), bika áll az
udvar közepén (85. o.); Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (157. o.), A zeppelin (322. o.)

• ragadozó madár = Rovarház: 114. o.

• rák, remeterák, sórák = Rovarház: 103. o.; Prózák könyve: A tenger a vak tengerészt
nézte (33., 35. o.), Zenei tüsszentés az Újvidék Áruházban (129. o.); Kékítõgolyó: Lát-
szott rajta, hogy nem õslakó (19. o.), Levelek a szigetrõl. Harmadik levél (87. o.),
Valami koppant (113., 130., 135. o.), Megállítjuk a fakulást (155., 157. o.)

• réce = Gyökérrágó: kékbegy képében (48. o.), Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (155. o.)

• remeterák = l. rák

• rénszarvas = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Mint a pokol (44. o.), Mint a rongy
(53. o.), Ha nem seregélyágyúk szólnak (72. o.)

• rétihéja = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (155. o.)

• rinocérosz = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (84. o.)

• róka = Prózák könyve: A lábak (205. o.), Mintha mosolygott volna (262., 263., 264.
o.); Kékítõgolyó: Valami koppant (119., 126. o.), Megállítjuk a fakulást (155. o.),
Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval (160. o.); Ómama egy rotterdami gengszter-
filmben: Mint szép csokrot (22. o.), Múzeumi tárgy (38. o.), Vészkijárat (68. o.)

• rovar = Rovarház: 66. o., 67. o., 81. o., 109. o., 112. o., 126. o., 127. o., 129. o., 143.
o., 160. o.; Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A Monarchia alatt Krajinában (Har-
madik rész) (154. o.)

• rózsaszín (ultraviola) állatok = Kékítõgolyó: A Szerzetes és a Gyerek (401. o.)
• rühatka = Prózák könyve: Most majd én vezetgetlek tégedet (249. o.)

• sakál = Prózák könyve: Zenei tüsszentés az Újvidék Áruházban (129. o.)

• sárgarigó = Gyökérrágó: akárha még élõt mentenének (106. o.); Ómama egy rotterda-
mi gengszterfilmben: A Monarchia alatt Krajinában (Második rész) (150. o.)

• sárkány = Kékítõgolyó: Valami koppant (120., 127. o.)

• sármány = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A Monarchia alatt Krajinában (Má-
sodik rész) (150. o.)

• sas = Prózák könyve: Mintha mosolygott volna (261. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta,
hogy nem õslakó (9., 24. o.), Július (181. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a
kutyák? (212. o.), A karácsonyfavágó (331., 332. o.)

• sáskafajták (sáska, botsáska, vándorsáska, kerepelõsáska, kékvirágú sáska, csörgõ-
sáska, bunkócsápú sáska, marokkói sáska, olasz sáska, tüskefejû sáska) = Rovar-
ház: 136. o., 138. o., 149. o., 152. o.; Kékítõgolyó: Július (196. o.)
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• selyem rovarok = l. tiszavirág

• seregély = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A cukkínit (66. o.), A seregélyek (70.
o.), Ha nem seregélyágyúk szólnak (72. o.), A csomag (199. o.)

• sertés, anyakoca, disznó, hízó, koca, malac = Rovarház: 44. o., 53. o., 58. o., 65. o.,
102. o., 104. o., 108. o.; Gyökérrágó: sellak vagy mínium tán (32. o.), mire újra jössz
már leszúrjuk (108. o.); Prózák könyve: A lábak (203. o.), Palics (266., 267., 268., 269.,
270., 271., 272., 273. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (40. o.), Mi lesz,
ha összeragadunk, mint a kutyák? (203. o.), A novella (246. o.), Alvilági felhõk (248.,
249., 260., 261., 262., 264., 266., 267., 269. o.), Hamuka (315., 316. o.), A zeppelin
(322. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Fém öltözõ (57. o.), A zsilett (65. o.),
Nem mentek át (128. o.), A Monarchia alatt Krajinában (Elsõ rész) (141. o.)

• sikló = Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (211., 212., 213., 215. o.)

• sirály = Prózák könyve: Fotóriporterek (12., 15. o.), A tenger a vak tengerészt nézte
(31., 32., 34., 35. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (8., 10., 25., 33.,
42., 51., 57. o.), Valami koppant (105., 106., 107. o.), A novella (244. o.), Dionü-
szosz cool (290. o.)

• skorpiófajták (skorpió, víziskorpió, mezei skorpió, olasz skorpió, kárpáti skorpió,
vastagfarkú skorpió – Adélka) = Rovarház: 141. o., 142. o., 144. o.

• sólyom = Rovarház: 64. o.
• sórák = l. rák

• strucc = Rovarház: 64. o.; Kékítõgolyó: Levelek a szigetrõl. Második levél (85. o.), A
kékítõgolyógyár (378. o.)

• sün, sündisznó = Prózák könyve: Szent Sebestyén (108. o.), Tarzan az Újvidék Áruház-
ban (137. o.), Palics (270., 273. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (37. o.)

• svábbogár = Rovarház: 134. o.; Prózák könyve: Fotóriporterek (11. o.)

• szajkó = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Január (70. o.)

• szamár, csacsi = Prózák könyve: Fotóriporterek (13., 14. o.), A tenger a vak tengerészt
nézte (32., 35., 37. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (14., 15., 17.,
30., 31., 32., 33., 34., 36., 38., 39., 43., 48., 49., 50., 57. o.), Levelek a szigetrõl. El-
sõ levél (75. o.), Valami koppant (114. o.), A kékítõgolyógyár (358., 371. o.); Óma-
ma egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (79., 78. o.), A Monarchia alatt
Krajinában (Harmadik rész) (153. o.), 13 HATTYÚK DALA (157. o.)

• szárcsa = Gyökérrágó: zöld üvegesõ (17. o.)

• szarka = Rovarház: 181. o.; Gyökérrágó: kár (78. o.); Prózák könyve: Piccolo (213. o.);
Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (207. o.); Ómama egy rotterda-
mi gengszterfilmben: Múzeumi tárgy (38. o.), A Monarchia alatt Krajinában (Elsõ rész)
(142. o.), Semmis sípot (210. o.)

• szárnyasok = Prózák könyve: Az azbesztruha (64. o.)
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• szarvasmarha (bika, borjú, bikaborjú, marha, tehén, üszõ) = Rovarház: 65. o., 102.
o.; Gyökérrágó: fogni a bika szarvát (76. o.), opálosan omló (77. o.), kár (78. o.), õ
a fjordokról mesél (79. o.), a trágya is más lesz (80. o.), nyelvek között a nyelv (82.
o.), rózsaszín nulla (84. o.), bika áll az udvar közepén (85. o.), végigcsókolják ge-
rincem (88. o.), lusta dög vagy (90. o.), s nem újság ólmától (94., 95. o.), levél (102.
o.), angyalsereg (104., 105. o.); Prózák könyve: Tizenharmadik történet (7., 8., 9. o.),
Pintyõkefészek az Újvidék Áruházban (134. o.), Briliáns (182., 183. o.), Mintha mo-
solygott volna (262. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (32. o.), Levelek
a szigetrõl. Elsõ levél (70. o.), Levelek a szigetrõl. Negyedik levél (88. o.), A tizenegy
(11) éves menyasszony (144., 145. o.), Július (183. o.), Mi lesz, ha összeragadunk,
mint a kutyák? (204., 207., 213., 216., 219., 220., 221., 218. o.), Alvilági felhõk (269.,
270., 271., 272. o.), Hamuka (315., 316. o.), A zeppelin (324. o.), Ó! avagy Éva
háttere (353. o.), A kékítõgolyógyár (358. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilm-
ben: Itt felejtette (36. o.), Múzeumi tárgy (37. o.), A zsilett (66. o.), Az argentin ar-
ca (77. o.), ÓMAMA XII. (112., 113., 114., 118., 119. o.), Nem mentek át (128.
o.), 13 HATTYÚK DALA (168., 171., 176. o.)

• szemölcsös leguán = Rovarház: 114. o.
• szentbogárka = l. szentjánosbogár

• szentjánosbogár, szentbogárka, mécsbogárka = Prózák könyve: Briliáns (187., 188.,
196., 197., 198. o.); Az újságba csomagolt fejsze (186. o.)

• szivacs = Prózák könyve: Az Újvidék Áruházban kapható mediterrán szivacs? (94., 95.,
96., 97., 98. o.)

• szú = Prózák könyve: Kobalt Karcsi az áruházi detektív (143. o.), Kékítõgolyó: A tizen-
egy (11) éves menyasszony (140. o.)

• szúnyog = Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (10., 17., 42., 47., 48. o.), Jú-
lius (195. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A Monarchia alatt Krajinában
(Második rész) (148. o.)

• tarantula = Rovarház: 152. o., 153. o.

• tehén = l. szarvasmarha

• teknõs, teknõsbéka = Prózák könyve: Peinture metaphisique (48. o.), Egy ember õszül
az Újvidék Áruházban (78. o.), Röpcédulák az Újvidék Áruházban (81. o.); Kékítõ-
golyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (37. o.), A novella (237., 239., 241., 244. o.)

• tengeri csillag = Prózák könyve: A tenger a vak tengerészt nézte (35. o.); Kékítõgolyó:
Valami koppant (115. o.), Próbáljuk gombostûre tûzni (340. o.)

• tengeri kagyló = Kékítõgolyó: No politik! (304., 305. o.)

• tengeri uborka = Prózák könyve: A tenger a vak tengerészt nézte (35. o.)

• tengerimalac = Prózák könyve: Ixion, a mókuska (158. o.)

• tetû = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: A belga baknyúl (192. o.)
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• teve = Rovarház: 65. o.

• tevenyakú tályoka = Rovarház: 128. o.

• tigris = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (153. o.), Ó! avagy Éva háttere (351.,
355., 356. o.)

• tiszavirág, selyem rovarok = Gyökérrágó: mire újra jössz már leszúrjuk (108. o.);
Prózák könyve: Elsõ utazásom rövid története (248. o.), Palics (269. o.); Kékítõgolyó:
Látszott rajta, hogy nem õslakó (49. o.), Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák?
(216. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (84. o.)

• tõkés réce = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: 13 HATTYÚK DALA (165. o.) 
• törpetyúk = l. tyúk

• tövisszúró gébics = Kékítõgolyó: Ó! avagy Éva háttere (352. o.)

• tuka = Rovarház: 66. o.

• tücsök, prücsök = Rovarház: 130. o., 131. o., 132. o., 134. o., 135. o.; Prózák könyve:
A lábak (205. o.); Kékítõgolyó: Valami koppant (113. o.), Július (196. o.); Ómama
egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (82. o.)

• tyúk, csibe, csirke, jérce, kakas, kendermagos tyúk, kotlós, krédli, törpetyúk = Rovar-
ház: 53. o., 91. o., 194. o.; Gyökérrágó: a hintázó polc (70. o.), kecskegidák (71., 72.
o.), kár (78. o.), mint kisgyerekek (87. o.), végigcsókolják gerincem (89. o.), lusta
dög vagy (90. o.), s nem újság ólmától (94. o.), levél (102. o.); Prózák könyve: Rázá-
rult az égboltozat (41. o.), Dr. Patchuly (53. o.), Ixion, a mókuska (153. o.), A ruha-
szárító kötél (162. o.), Briliáns (196., 197. o.), Piccolo (212. o.), Elsõ utazásom rövid
története (241., 242. o.), Most majd én vezetgetlek tégedet (254. o.), Mintha mosoly-
gott volna (263. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (15. o.), Valami kop-
pant (108. o.), A tizenegy (11) éves menyasszony (139., 145., 146., 148., 149. o.),
Megállítjuk a fakulást (155., 156. o.), Július (172., 178., 179., 180., 188. o.), Alvilá-
gi felhõk (253., 259., 274., 280. o.), No politik! (306. o.); Ómama egy rotterdami gengsz-
terfilmben: Mint lovukkal vitézeket (9. o.), Mint szép csokrot (22. o.), Dal (44. o.),
Mint a pokol (44. o.), Ebenkoben ege (60. o.), Az argentin arca (79., 84. o.), A
Monarchia alatt Krajinában (Második rész) (148. o.), A Monarchia alatt Krajinában
(Harmadik rész) (151., 153. o.)

• uhu = Rovarház: 64. o.

• újfundlandi = Prózák könyve: Kobalt Karcsi az áruházi detektív (147. o.)

• ürge = Kékítõgolyó: Július (184. o.)

• üszõ = l. szarvasmarha

• vaddisznó = Gyökérrágó: mire újra jössz már leszúrjuk (108. o.); Prózák könyve: Pa-
lics (270. o.), Alvilági felhõk (261. o.)

• vadgalamb = Kékítõgolyó: Július (194. o.)

• vadkan = Gyökérrágó: mire újra jössz már leszúrjuk (108. o.)
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• vadliba, vadlúd = Kékítõgolyó: A kékítõgolyógyár (364. o.); Ómama egy rotterdami gengsz-
terfilmben: Puhatolni (25. o.)

• vadmacska = Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (220. o.)

• vadszamár = Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (212. o.)

• vakond = Prózák könyve: Briliáns (187., 188., 192., 196. o.); Kékítõgolyó: Vak Vigh Ti-
bike násztánca a flamingóval (168. o.), Július (184. o.); Ómama egy rotterdami gengsz-
terfilmben: A Monarchia alatt Krajinában (Harmadik rész) (154. o.)

• varangy = Gyökérrágó: kecskegidák (72. o.); Prózák könyve: Tizenharmadik történet
(8., 9. o.), Briliáns (196. o.), Most majd én simogatlak tégedet (223., 230. o.), Pa-
lics (267. o.); Kékítõgolyó: Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval (160. o.), Mi lesz,
ha összeragadunk, mint a kutyák? (211., 212., 213. o.), Alvilági felhõk (248., 251.
o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Jércemód (40. o.)

• varjú, kánya = Rovarház: 64. o.; Gyökérrágó: kár (78. o.); Prózák könyve: Briliáns (178.,
181. o.); Kékítõgolyó: Látszott rajta, hogy nem õslakó (54. o.), Mi lesz, ha összeraga-
dunk, mint a kutyák? (199. o.); Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Múzeumi tárgy
(38. o.), A cukkínit (66. o.)

• vércse = Prózák könyve: Nagyfény (43. o.), Röpcédulák az Újvidék Áruházban (81. o.)

• veréb = Rovarház: 35. o., 43. o., 78. o., 111. o.; Kékítõgolyó: Július (194. o.)
• véreb = l. kutya
• verébponty = Kékítõgolyó: Ó! avagy Éva háttere (352. o.)
• vidra = Rovarház: 65. o.

• vízibolha = Rovarház: 193. o., 194. o.

• vízicsibe = Ómama egy rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (85. o.)

• víziló = Rovarház: 42. o., 44. o., 188. o.; Prózák könyve: A lábak (206. o.); Ómama egy
rotterdami gengszterfilmben: Az argentin arca (84. o.)

• vízimadár = Rovarház: 64. o., 65. o.; Prózák könyve: Fakorcsolyán a pokolba (16. o.)

• vízipocok = Kékítõgolyó: Mi lesz, ha összeragadunk, mint a kutyák? (211., 215. o.)

• vizsla, magyar vizsla = Gyökérrágó: kecskegidák (72. o.), kár (78. o.), õ a fjordokról
mesél (79. o.), angyalsereg (104. o.), epilógus a bukolikákhoz (110. o.); Kékítõgo-
lyó: Hamuka (316., 317., 318. o.), A Szerzetes és a Gyerek (390. o.)

• vörösarcú makakó = Rovarház: 55. o.

• vöröslábú cankó = Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (155. o.)

• zebra = Rovarház: 17. o.; Kékítõgolyó: Ó! avagy Éva háttere (351. o.); Ómama egy rot-
terdami gengszterfilmben: A Monarchia alatt Krajinában (Harmadik rész) (152. o.)

• zerge = Rovarház: 117. o., 123. o., 124. o.; Kékítõgolyó: Dionüszosz cool (287. o.)

• zsiráf = Rovarház: 112. o., 116. o., 118. o.; Kékítõgolyó: Megállítjuk a fakulást (153.
o.), A zeppelin (327. o.), A Szerzetes és a Gyerek (393. o.)
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Irodalom

Aæin, Jovica: A regény mint pókháló vagy Tolnai Ottó Rovarháza. In: Új Symposi-
on, 1976, 138. sz., 366–368. o.

Acsai Roland: „Minden beõröltetett”. In: Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai
Ottó mûveirõl, Kijárat Kiadó, Budapest, 2004

Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Forum Könyvkiadó,
Újvidék, 1993. 214–217 o.

Csányi Erzsébet: Vajdaság – az átalakulás tégelye (Kulturális kódok deltája Tolnai
Ottó prózájában). In: VárUcca Mûhely, 2006/2., 18–22 o.

Juhász Erzsébet: Tolnai Ottó: Gyökérrágó, In: Uõ: Állomáskeresésben. Jelenkor Ki-
adó, Pécs, 1993. 90–92 o. 

Ladányi István: Az Adria Tolnai Ottó költészetében, különös tekintettel a Balká-
ni babérra. In: Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó mûveirõl. Kijárat
Kiadó, Budapest, 2004. 49–69 o.

Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához.
Alexandra Kiadó, Pécs, 2005

Thomka Beáta: Tolnai Ottó. Kalligram Kiadó, Pozsony, 1994

Tolnai Ottó: A 13-as mikrofon. 1. rész. http://jelenkor.net/main.php?disp=&ID=36

Tolnai Ottó: Gipsz, liszt, azúr és flamingók. Balog József beszélgetése. In: Jelenkor,
1992, 7–8., 621–624 o.

Virág Zoltán: Az Azúr enciklopédistája. In: Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai
Ottó mûveirõl, Kijárat Kiadó, Budapest, 2004. 38–48 o.
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Ispánovics Csapó Julianna

TOLNAI OTTÓ MÛVEI MÁS NYELVEKEN
Adatok egy Tolnai-bibliográfiához

A Tolnai-életmû, annak ellenére, hogy lezáratlan, megérett
egy személyi bibliográfia elkészítésére. Alkotótevékenysége, mû-
vei válnak így könnyebben kutathatóvá, az életmû adatokba fog-
lalt összegzése megfelelõen illeszkedik majd a szerzõrõl készült
monográfiához, írásokhoz. 

A készülõ bibliográfia elsõ részközleménye az író más nyel-
ven megjelent mûveinek adatait gyûjti egybe a publikálás idõ-
rendjében. A fenti részbibliográfia jelzi azt is, hol a költõ/író
helye, melyek kapcsolódási pontjai régiónk, a deltavidék irodal-
mában, kultúrájában.

Tolnai idegen nyelveken ill. fordításban megjelent munkái
között elsõként említendõk természetesen a monografikus kiadvá-
nyok (verseskötet, regény, kispróza), melyek szerb/horvátra fordí-
tói maguk is ismert szerzõk, ma már klasszikusnak számító szép-
írók, díjazott fordítók – a verseskönyvek esetében Judita Šalgo,
Danilo Kiš és Sava Babiæ, a Tolnai-próza átültetõje pedig Vickó
Árpád. A költõnek nagyszámú irodalmi, képzõmûvészeti tárgyú
cikke, szépirodalmi alkotása jelent meg szerb/horvátul különfé-
le idõszaki kiadványokban. Ezek fordítói idõrendben a leggyakrab-
ban: Danilo Kiš, Judita Šalgo, Vickó Árpád, Sava Babiæ alkalmi-
lag: Jambor Vladislav, Seja Babiæ, Kovács–Kenyeres Márta, Josip
Varga, Horvát Ottó, Mirko Gotesman. A többnyelvû hazai ill.
nemzetközi antológiákban, gyûjteményes munkákban közreadott
versei, prózai munkái, cikkei az 1975–2004 közötti idõszakban
folyamatosan jelennek meg mind délszláv nyelvterületen, mind
a nagyvilágban. Reprezentáns publikációkról van szó, melyek
a hetvenes-nyolcvanas években a vajdasági/jugoszláviai költészet,
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modern magyar költészet, modern vajdasági költészet, modern
jugoszláv próza fogalma köré szervezõdnek, a kilencvenes évek-
ben pedig a világirodalom ill. a vajdasági magyar attribútumai
ihletik meg az antológiaszerkesztõket. Sajátos színfoltként Tolnai
versei egy az amatõr színjátszók számára készült versválogatás-
ban is feltûnnek, szerb nyelvû cikkei 1993-ban az intelligencia
és a háború kapcsolatát boncolgató gyûjteményes munkában va-
lamint a Moj privatni Tito (2004) c. kiadványban jelennek meg.

A Tolnai életmû viszonylag nagyszámú fordító közremûkö-
désével kapcsolódik vidékünk sokszínû, délszláv ill. kisebbségi1

irodalmához. A nagyvilág literatúrája számára a szerb/horvát
író- és fordítótársakon, olvasóközönségen túl a hollandra, német-
re, svédre, lengyelre, eszperantóra átültetett alkotások teszik be-
fogadhatóvá Tolnai Ottó írásmûvészetét. A „soknyelvû” élet-
mû könyvei természetszerûen több hazai és külföldi kiadónál
készültek. A legnagyobb számban újvidéki kiadók2 publikáltak
olyan könyveket, amelyekben Tolnai is jelen van, de Belgrád-
ban, Versecen, Szarajevóban Smederevóban, Amsterdamban,
Brennerhavenben, Stockholmban, Krakkóban, Belgrádban, Bu-
dapesten, Párizsban és Bécsben mûködõ kiadók gondozásá-
ban is jelentek meg Tolnai-mûvek ill. Tolnai alkotásokat tartal-
mazó antológiák.

Már a fentiek is jelzik a költõ/író szervesen kapcsolódik
régiónk, a deltavidék többnyelvû, sokszínû irodalmi kultúrájá-
hoz. Ezt megerõsítendõ lapozzuk föl irodalmi tárainkat, az iroda-
lom életét, alkotóit, jelenségeit, intézményrendszerét rögzítõ
irodalmi lexikonokat, bibliográfiákat. A magyar, vajdasági magyar
kézikönyvek, irodalmi lexikonok és bibliográfiák koncepciója,
gyûjtõköre szinte kivétel nélkül a szerzõknek csak a magyar nyel-
vû mûveit gyûjti egybe a szócikk utáni rejtett bibliográfiában.
Vajon nem lenne hasznos az idegen nyelven megjelent mono-
grafikus kiadványoknak az adatait is felvenni? Nem feszítené szét
a lexikonok kereteit, és hitelesebb képet adna irodalmunkról.

A jugoszláviai/szerbiai általános, életrajzi és irodalmi lexiko-
nok ilyen szempontú tanulmányozása is szolgál némi informáci-
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óval. A hazai életrajzi lexikonok, Who is who jellegû adattárak
arról is árulkodhatnak mennyire van/nincs jelen egy szerzõ, ese-
tünkben Tolnai Ottó a szerb (mûvelt) átlagember, közvélemény
tudatában. A Ko je ko u Jugoslaviji / Ki kicsoda Jugoszláviában
(Beograd, 1970) c. kiadványban Ostoja Kisiæ belgrádi irodalmár,
az egykori Komunist c. lap állandó irodalomkritikusa írja a
korszellemnek megfelelõen a Tolnairól szóló szócikket. A késõb-
bi, 1991-ben megjelenõ Ko je ko u Srbiji 1991 belgrádi kiadvány-
ba, mely kérdõíves módszerrel készült, nem került be költõnk.
Talán nem töltötte ki és küldte vissza a megfelelõ kérdõívet?
Vagy esetleg a társadalmi-politikai helyzet befolyásolta a kézi-
könyv szerkesztõit? A Mile Isakov – Bíró Miklós szerzõpáros által
összeállított Top 10 Vojvodina (Novi Sad, Nezavisno društvo no-
vinara, 1992) c., nagyközönségnek szánt lexikon viszont Tolna-
it nemcsak íróként, mûvészi értékei okán, hanem írói/közéleti
szerepvállalása kapcsán is nagyra értékeli.

Nem mellékes elidõzni annál a momentumnál sem, hogyan
közlik a költõ nyomtatásban megjelent mûveinek az adatait Ju-
goszláviában, Szerbiában, a deltavidéken az irodalmi lexikonok.
Két gyakorlatot figyelhetünk meg. Az elsõ esetben, ez a pozitív
példa, van (nem teljes) adat a különféle nyelveken megjelent
mûvekrõl két nyelven. Lásd a Jugoslovenski književni leksikon
(Matica srpska, 1971) szócikkét, melynek szerzõje Pastyik Lász-
ló bibliográfus. A másik esetben3, ez a rossz megoldás, csak szerb
nyelven sorolják föl az említett adatokat, lefordítják a mûvek cí-
meit, nem közlik azt a forrásnyelven, s így az ember azt is hihet-
né, Tolnai szerbül írt. 

A lexikonokban, bibliográfiákban böngészve megállapítha-
tó, Tolnai többnyire jelen van a délszláv/szerb irodalom repre-
zentáns adattáraiban is. Mûveinek szerb/horvát ill. más nyelvû
sajtóvisszhangja még felkutatásra vár, ilyen jellegû bibliográfi-
ai adat eddig csak kevés került elõ. S ha arra a kérdésre szeret-
nénk válszt adni, vannak-e élõ, kétirányú kapcsolódási pontjai
a deltavidék nem magyar nyelvû irodalmával, rábólinthatunk,
igen, hiszen amellett, hogy a Tolnai életmûvet lefordítják, más
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nyelvû lexikonokban méltatják, õ maga is szerb/horvát nyelvû
antológiák verseit válogatja, szerkeszti, elõszavak, utószavak szer-
zõje, regényt fordít, recenziót ír.

MONOGRAFIKUS KIADVÁNYOK

VERS

1. GERILSKE PESME
Gerilske pesme/Oto Tolnai, Judita Šalgo prevodilac. – Novi Sad:
Tribina mladih, 1967. – 62 p.: ill.; 19 cm. – (Serija AG 67)
Az eredeti cím: Gerilladalok

2. ZOO
Zoo: pesme/Oto Tolnai, Danilo Kiš prevodilac. – Beograd: Nolit,
Novi Sad: Forum, 1969. – 53 p.; 21 cm
Kétnyelvû.

3. KRIK RUŽE
Krik ruže: pesme/Oto Tolnai; prevodilac Sava Babiæ. – Vršac: Knji-
ževna opština Vršac, 1988. – 49 p.; 19 cm. – (Bibliot. KOV; knj. 55.)

4. RUSMA ILI MINIJUM MOŽDA
Rusma ili minijum možda/Oto Tolnai, Sava Babiæ sakupljaè, pre-
vodilac, autor dodatnog teksta. – [1. kiadás]. – Sarajevo: NIP Zad-
rugar, 1990. – 167 p.: ill.; 20 cm. – (Biblioteka Posebna izdanja/
Zadrugar)
ISBN 86-7135-069-X

5. OR BRÛLANT
Or brûlant/Ottó Tolnai; Lorand Gaspar és Sarah Clair fordítása;
Lackfi János válogatása; Nagy József elõszava. – Paris: Éd. Ibolya
Virágh, 2001.

6. L’OMBRE DE MIQUEL BARCELÓ
L’ombre de Miquel Barceló = Miguel Barceló árnyéka/Ottó Tol-
nai; traduit du hongrois par Lorand Gaspar et Sarah Clair; pho-
tographies de Josef Nadj. – Vic la Gardiole: Éditions L’Entre-
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temps, 2006 (Barcelone: Policrom). – [107] p.: ill.; 21 cm. – (Col-
lection Lignes de corps). Kétnyelvû verseskötet.
ISBN 2-912877-68-7

PRÓZA, KISPRÓZA

1. ÐAVOLJA GLAVICA
Ðavolja glavica [ifjúsági regény]/Oto Tolnai. – Beograd: Beo-
gradski izdavaèko-grafièki zavod, 1975. Az eredeti cím: Ördögfej

2. KUÆA INSEKATA
Kuæa insekata [regény]/Oto Tolnai, ford. Vickó Árpád. – Beo-
grad: Narodna knjiga, 1976. Az eredeti címe: Rovarház

3. PRIÈE IZ ROBNE KUÆE
Prièe iz robne kuæe [kisprózák]/Oto Tolnai; Arpad Vicko pre-
vodilac. – Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, 1986. – 107 p.; 20 cm. –
(Savremena književnost)
ISBN 86-7047-011-X

4. ICH KRITZELTE DAS...
Ich kritzelte das Akazienwäldchen in mein Heft: vier Erzählun-
gen/Ottó Tolnai; Buda György és Deréky Géza fordítása. – Wien,
Lana: Edition per procura, 2002.

5. KRVAVA ZEÈICA
Krvava zeèica: izabrane prièe/Oto Tolnai; Arpad Vicko prevo-
dilac; Petar Èurèiæ ilustrator. – 1. kiadás. – Novi Sad: Stylos, 2005.
– 324 str.: ill.; 21 cm. – (Biblioteka Aura; knj. 16)

ISBN 86-7473-209-7

ÍRÁSAI PERIODIKUMOKBAN

1960
1. Kuvar. = Index, 1960., 22–23. sz., 10. p.
2. Iz prièa prodavca oblaka. = Index, 1960., 29. sz., 6. p.
3. Èuvar parka/ford. Vladislav Jambor. = Index, 1960., 17–18. sz.,

9. p.
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1962
4. Šesta prièa/ford. Danilo Kiš. = Polja, 1962., okt., 61. sz., 8. p.
5. Protiv društvene tromosti/Jožef Nað, Ervin Šinko, Nandor Farkaš,

Ðerð B. Sabo, Laslo Rehak, Janoš Herceg, Janoš Banjai, Oto Tol-
nai. = Polja, 1962., nov.–dec., 62–63. sz., 8–9. p.

6. Orfej u peæini/ford. Danilo Kiš. = Polja, 1962., nov.–dec., 62–63.
sz., 17. p.

1965
7. Drveæe i baker. = Index, 1965., 97. sz., 8. p.

1966
8. Uz slikarstvo Jožefa Beneša/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1966.,

febr., 90. sz., 13. p.
9. Danas smo najzad morali/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1966., okt.,

98. sz., 4. p.
10. Rasplakao sam Kana/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1966., okt., 98.

sz., 4. p.
11. Prosvira najpre jareæe kože tanke doboše/ford. Judita Šalgo. =

Polja, 1966., okt., 98. sz., 4. p.
12. I nikom ne smetamo/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1966., okt.,

98. sz., 4. p.
13. Na belom pesku/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1966., okt., 98. sz.,

4. p.
14. Reka se muti/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1966., okt., 98. sz., 4. p.
15. Bombardovanje pesme/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1966., okt.,

98. sz., 4. p.

1967
16. Stigosmo na štulama/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1967., júl–aug.,

107–108. sz., 8. p.
17. Kodály/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1967., márc., 103. sz., 2. p.
18. Palacke pali/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1967., júl–aug., 107–108.

sz., 8. p.
19. Kuda da krenem/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1967., júl–aug.,

107–108. sz., 8. p.

122



k o n T E X T U S

Ispánovics Csapó Julianna: TOLNAI OTTÓ MÛVEI MÁS NYELVEKEN

20. Ne tu ne/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1967., júl.–aug., 107–108.
sz., 8. p.

21. Donela si mrzla zrnca peska/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1967.,
júl.–aug., 107–108. sz., 8. p.

1969
22. Uvis šupljine sira/ford. Danilo Kiš. = Polja, 1969., 133–135. sz., 2. p.

1971
23. Kuæa insekata/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1971., jún., 148. sz.,

4–5. p.

1972
24. Ðavolja glava/ford. Seja Babiæ. = Polja, 1972., márc., 157. sz., 8–9. p.

1974
25. Doreen 2: (umesto ars poetike)/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1974.,

jan., 179. sz., 15. p.
26. I na belom pesku/ford. Judita Šalgo. = Ulaznica, 1974., 41–42.

sz., 68–69. p.
27. Brdo se povlaèi u sebe/ford. Judita Šalgo. = Ulaznica, 1974.,

41–42. sz., 69. p.
28. Za slatkim korenjem, mednim tršèarima/ford. Judita Šalgo. =

Ulaznica, 1974., 41–42. sz., 69. p.
29. Negda se beæar krio/ford. Judita Šalgo. = Ulaznica, 1974., 41–42.

sz., 70. p.

1975
30. Sa sedištem u robnoj kuæi Novi Sad èekao sam dalji razvoj doga-

ðaja/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1975., aug.–szept., 198–199. sz.,
12–13. p.

1976
31. [Pošto se prava definicija ljudske egzistencije...]/ford. Vickó

Árpád. = Polja, 1976., nov., 213. sz., 10–11. p.
32. Azbestno odelo/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1976., jún.–júl., 208–

209. sz., 8. p.
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33. Gogoljeva smrt/ford. Vickó Árpád. = Ulaznica, 1976., 51–52. sz.,
79–86. p.

1977
34. Bojan Bem/ford. Judita Šalgo. = Polja, 1977., okt., 224. sz., 9. p.

1978
35. Teoretièari i provalnici u robnoj kuæi “Novi Sad”/ford. Vickó Ár-

pád. = Polja, 1978., febr., 228. sz., 12–13. p.
36. Strašno je sedeti u osvetljenom izlogu noæi i pisati/ford. Vickó

Árpád. = Polja, 1978., nov., 237. sz., 1. p.

1979
37. [Èitam svoje prve pesme...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1979.,

febr., 240. sz., 14. p.
38. [Ona mišolovka sa žièanom kupolom...]/ford. Vickó Árpád. =

Polja, 1979., febr., 240. sz., 14. p.
39. [Jedna vaza sa cveæem...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1979., febr.,

240. sz., 14. p.
40. Sitna plastika, od pepela/ford. Vickó Árpád. = Letopis Matice

srpske, 1979., máj., 5. sz., 813–824. p.

1980
41. U takvom sluèaju nikom ne smetamo/ford. Kovács-Kenyeres Már-

ta. = Ulaznica, 1980., 71–72. sz., 29. p.
42. [Jedna konzerva pasulja...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1980.,

ápr., 254. sz., 140. p.
43. U kuæi sveta/ford. Vickó Árpád. = Letopis Matice srpske, 1980.,

máj., 5. sz., 789–790. p.
44. [Zelenila ima i na podu...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1980.,

ápr., 254. sz., 140. p.
45. [Ništa lepšeg od drvenih igala za letenje...]/ford. Vickó Árpád.

= Polja, 1980., ápr., 254. sz., 140. p.
46. [Veæ godinama živim ovde...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1980.,

ápr., 254. sz., 140. p.
47. [Chile-film u plamenu...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1980., ápr.,

254. sz., 140. p.
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48. [Jesam li suv...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1980., ápr., 254. sz.,
140. p.

49. [Uopšte nije tako jednostavno...]/ford. Vickó Árpád. = Polja,
1980., ápr., 254. sz., 140. p.

50. Pužem za njom/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1980., ápr., 254. sz.,
140. p.

51. Vreme/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1980, ápr., 254. sz., 140. p.
52. Gledam svoje lice/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1980., ápr., 254. sz.,

140. p.
53. U kuæi sveta/ford. Vickó Árpád. = Letopis Matice srpske, 1980.,

máj., 5. sz., 789–790. p.

1981
54. Nešto teško/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981., aug.–szeptember,

270–271. sz., 339. p.
55. Sumrak/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981., aug.–szept., 270–271.

sz., 339. p.
56. Izletnici/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981., aug.–szept., 270–271.

sz., 339. p.
57. Sve neodreðeno/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981., aug.–szeptem-

ber, 270–271. sz., 339. p.
58. [Evo me konaèno...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981., aug.–

szept., 270–271. sz., 339. p.
59. [Roðena si trinaestog...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981., aug.–

szept., 270–271. sz., 339. p.

60. [Još nikad nisam jeo škembiæe...]/ford. Vickó Árpád. = Polja,
1981., aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

61. [I kupila si mi ono golemo crno naliv-pero...]/ford. Vickó Árpád.
= Polja, 1981., aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

62. [Dimljeni divlji vepar za veèeru...]/ford. Vickó Árpád. = Polja,
1981., aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

63. [Ljubljana...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981., aug.–szept., 270–
271. sz., 339. p.

64. [Danas mi je roðendan veli...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981.,
aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.
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65. [Dete je...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981., aug.–szeptember,
270–271. sz., 339. p.

66. [Kao goveði jezik kristalne soli...]/ford. Vickó Árpád. = Polja,
1981., aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

67. [Jutros je dvorski savetnik naše gliptoteke...]/ford. Vickó Árpád.
= Polja, 1981., aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

68. [U ovoj gipsanoj pustinji...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981.,
aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

69. [Ovaj travnjak nije šišan ljudskom rukom...]/ford. Vickó Árpád.
= Polja, 1981., aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

70. [Gde li su veæ oni dokovi...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981.,
aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

71. [Kada si njoj pomilovao vrat...]/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1981.,
aug.–szept., 270–271. sz., 339. p.

1982
72. Moja baka vitez/ford. Varga Josip. = Polja, 1982., ápr., 278. sz.,

198. p.
73. I oko nas su nacrtali krug na vodi/ford. Varga Josip. = Polja,

1982., ápr., 278. sz., 198. p.
74. Trideset peta pesma/ford. Varga Josip. = Polja, 1982., ápr., 278.

sz., 198. p.

1983
75. Nešto/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1983., nov.–dec., 297–298. sz.,

477. p.
76. (Ova èaša s naslikanom ptièicom)/ford. Vickó Árpád. = Polja,

1983., nov.–dec., 297–298. sz., 477. p.
77. Tuje patuljaste breze/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1983., nov.–dec.,

297–298. sz., 477. p.

1985
78. Dve pesme/ford. Judita Šalgo. = Letopis Matice srpske, 1985., de-

cember, 6. sz., 675–680. p.
79. Vriskavoplavo nebo/ford. Vickó Árpád. = Dometi, 1985., õsz, 42.

sz., 59–62. p.
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1986
80. Referat o snegu. = Letopis Matice srpske, 1986., máj., 5. sz., 782–

784. p.
81. Leto, Konjoviæevo leto. = Polja, 1986., nov., 333. sz., 463–464. p.
82. Krhotine ogledala koje sjakte kao krljušt/ford. Judita Šalgo. =

Letopis Matice srpske, 1986., szept., 3. sz., 420–423. p. Kerekes
László festõmûvészrõl.

83. Svetlo plavo koplje: (uz osamdesetpetogodišnjicu Milana Konjo-
viæa)/ford. Sava Babiæ. = Polja, 1986., nov., 333. sz., 460. p.

1987
84. Što poverovah/ford. Sava Babiæ. = Polja, 1987., júl., 341. sz., 273. p.
85. Prva pesma koju sam napisao na srpskohrvatskom. = Polja, 1987.,

nov., 345. sz., 500. p.
86. Negativno ljudsko i pesnièko iskustvo. = Letopis Matice srpske,

1987., júl., 7. sz., 82–85. p.
87. Distih/ford. Sava Babiæ. = Polja, 1987., júl., 341. sz., 273. p.
88. Zelena staklena kiša/ford. Sava Babiæ. = Polja, 1987., júl., 341. sz.,

273. p.
89. Posmatrati Tisu – kao radikalni program/ford. Vickó Árpád. =

Letopis Matice srpske, 1987., nov., 5. sz., 745–751. p.
90. Tropska krtica/ford. Sava Babiæ. = Polja, 1987., júl., 341. sz., 273. p.
91. Duge klinove/fordította Sava Babiæ. = Polja, 1987., július, 341.

sz., 273. p.

1988
92. Sve se dogodilo tako/ford. Judita Šalgo. = Letopis Matice srpske,

1988., márc., 3. sz., 374–376. p.
93. Pismo Bojanu Bemu u Pariz/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1988,

okt., 356. sz., 487–488. p.

1989
94. Bašte, parkovi/ford. Judita Šalgo. = Letopis Matice srpske, 1989.,

ápr., 4. sz., 564–570. p.
95. Æurèiæevo slikarstvo/ford. Vickó Árpád. = Polja, 1989., március,

361. sz., 112. p.

127



k o n T E X T U S

Ispánovics Csapó Julianna: TOLNAI OTTÓ MÛVEI MÁS NYELVEKEN

1990
96. Peèujski notesni listiæi/Ova meko namazana varijanta/ford. Vic-

kó Árpád. = Odjek, 1990., 1. sz., 1. p.
97. Referenca plakata Ferenca Barata/ford. Sava Babiæ. = Rukovet,

1990., 4. sz., 1213–1218. p.
98. Sava Šumanoviæ Šid pod snegom (1935)/ford. Horváth Ottó. =

Književna revija, 1990., 31. sz., 11. p.

1991
99. Kratka povest mog prvog putovanja/ford. Vickó Árpád. = Letopis

Matice srpske, 1991., jan., 1. sz., 48–56. p.
100. Tomaž Šalamun/ford. Sava Babiæ. = Odjek, 1991., 44. sz., 13–14. p.
101. Sirotanèat/ford. Sava Babiæ. = Rukovet, 1991., 4–5. sz., 295–306. p.

1992
102. Studije o karfiolu/ford. Vickó Árpád. = Književnost, 1992., 1–2.

sz., 17–28. p.
103. Bakrokuri/ford. Vickó Árpád. = Književna reè, 1992., 393–394.

sz., 23. p.
104. Diktirati modu/ford. Vickó Árpád. = Književna reè, 1992., 400.

sz., 11. p.

1993
105. Tolbuhin u venecijanskom ogledalu/ford. Vickó Árpád. = Sveske,

1993., 17. sz., 46–52. p.

1995
106. Nežnije: koncept za pismo (dva možda), ili beleške za “Ton kon-

ca”/ford. Sava Babiæ. = Reè, 1995., 6. sz., 100–107. p.

1997
107. Habakuk u vojnièkom ogledalcu/ford. Vickó Árpád. = Impuls,

1997., 1. sz., 28–36. p.

1998
108. Konjska fuškija/ford. Vickó Árpád. = Sveti Dunav, 1998., 4. sz.,

56–89. p.
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2001
109. Najtopliji dan stoleæa/ford. Vickó Árpád. = Polja, 2001., ápr.–máj.,

416. sz., 27–29. p.

2004
110. Anðeosko biæe Slavka Matkoviæa/ford. Mirko Gotesman. = Ru-

kovet, 2004., 1–6. sz., 1–3. p.

2005
111. Kratka povest mog prvog putovanja/ford. Vickó Árpád. = Zlatna

greda, 2005., dec., 50. sz., 9–13. p.
112. Diktirati modu/ford. Vickó Árpád. = Polja, 2005., szept.–okt., 435.

sz., 57–59. p.
113. Bojim se biæu izuzetak/ford. Vickó Árpád. = Polja, 2005., szeptem-

ber–okt., 435. sz., 59–60. p.
114. Staramajka/ford. Vickó Árpád. = Polja, 2005., szept.–okt., 435.

sz., 60–61. p.
115. Odlazeæi nosorog/ford. Vickó Árpád. = Polja, 2005., szept.–okt.,

435. sz., 61. p.
116. U zatvoru je prestala da mu opada kosa/ford. Vickó Árpád. =

Polja, 2005., szept.–okt., 435. sz., 61. p.
117. Mala pesma/ford. Vickó Árpád. = Polja, 2005., szept.–okt., 435.

sz., 61. p.
118. Ako odleti/ford. Vickó Árpád. = Polja, 2005., szept.–okt., 435. sz.,

62. p.

ANTOLÓGIÁKBAN,
GYÛJTEMÉNYES MUNKÁKBAN

1975

1. PESNICI VOJVODINE
Pesnici Vojvodine/válogatta Tomislav Ketig, Várady Tibor et al.
– Novi Sad: Edicija Stražilovo, 1975.
Szerb, magyar, ruszin, román, szlovák nyelvû versantológia.
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1977
2. DE TOREN…

De toren van het zwijeng: Moderne Hongaarse poezie/válogatta
és fordította Dedinszky E.; a bevezetõt írta Kibédi V. Á. Meulen-
hoff. – Amsterdam, 1977.
Versantológia

1988
3. SPIEGEL

Spiegel Internationale. Moderne poezie uit 21 Talen/válogatta
Maarten Assher és Laurens Vancrevel; ford. Dedinszky E. Meu-
lenhoff. – Amsterdam, 1988.
Nemzetközi versantológia.

1990
4. ANTOLOGIJA

Antologija: savremeno pesništvo u Vojvodini: 1945–1990./szerk.
Selimir Raduloviæ. – Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada,
1990. – 229 p.; 20 cm. – (Edicija Novi Sad; knj. 187)
ISBN 86-7331-193-4

5. AUH, ŠTO ŽIVOT...
Auh, što život ušima striže!: almanah stihova: Stražilovo 1970–
1990/szerk. Nenad Grujièiæ. – Irig; Novi Sad: Srpska èitaonica i
knjižnica, 1990. – 214 p.; 21 cm. – (Edicija Stražilovo; knj. 169)
ISBN 86-7175-031-0

6. IZBOR PESAMA…
Izbor pesama za srednji uzrast: “Al’ je lep ovaj svet”/összegyûjtöt-
te Vladislav Matiæ. – Novi Sad: Savez amaterskih pozorišnih društa-
va Vojvodine, 1990. – 83 p.; 30 cm

7. REGNBAGNES SANGER
Regnbagens sanger: panorama över samtida jugoslavisk poesi i
urval och översättning av Jon Milos/Stefan Florica; Jovan Zivlak;
Vojislav Despotov; Pap József; Ács Károly; Domonkos István; Tol-
nai Ottó; Ladik Katalin; Böndör Pál; Csorba Béla; Sziveri János;
Slavco Almajan; Felicia Marina-Munteanu; Ioan Flora; Petru Cir-
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du; Ileana Ursu; Viera Benková; Vít’azoslav Hronec; Julijan Ta-
maš; Natalija Dudaš; összegyûjtötte, fordította, az elõszót írta Ion
Milos. – Stockholm, Stehag: Symposion, 1990. – 346 p.; 22 cm
A tartalomból: Ottó Tolnai (244–245): Nature morte (244); Bom-
bardemang av dikten (244–245).
ISBN 91-7868-285-1

8. HONGARIJE
Hongarije: Verhalen van deze tijd/válogatta és az utószót írta Ki-
bédi V. Áron; fordította Margreeth Schopenhauer. – Amsterdam:
Meulenhoff, 1990.

1991

9. ZAMAK OSVETLJEN…
Zamak osvetljen suncem: izbor savremene jugoslovenske pripo-
vetke za mlade/szerkesztette és fordította Seja Babiæ; ill. Csernik
Attila. – Novi Sad: Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine, 1991.
– 160 p.: ill.; 20 cm. – (Edicija Èitalaèka znaèka)

10. JAK DALEKO…
Jak daleko, jak blisko = Mily távol, mily közel: Poezja wegieraka
spoza granic Republiki Wegierskiej/bevezette Konrad Sutarski.
– Krakkó, 1991.
Lengyel–magyar versválogatás.

1993

11. INTELEKTUALCI I RAT
Intelektualci i rat/Tolnai Ottó; Milorad Radovanoviæ; szerkesztet-
te Ivan Èoloviæ és Aljoša Mimica. – Beograd: Beogradski krug:
Centar za antiratnu akciju, 1993. – X, 152 p.; 24 cm
ISBN 86-82299-01-1

1994

12. MADJAROJ…
Madjaroj (hungaroj) en Vojvodino/szerkesztette Kabók István.
– Budapesto: [s. n.], 1994. – 103 p.; 20 cm
ISBN 963-7882-08-1
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1996

13. IZMEÐU MAŠTE…
Izmeðu mašte i stvarnosti: izbor iz savremene jugoslovenske
pripovetke/Aleksandar Tišma; Ðura Papharhaji; Tolnai Ottó;
Miroslav Josiæ Višnjiæ; Zoroslav Jesenski; Ðorðe Pisarev; összegyûj-
tötte és szerkesztette Milivoj Nenin; ill. Zvonimir Kenðel; fordítot-
ta Vickó Árpád. – [1. kiadás]. – Beograd: Zavod za udžbenike i nas-
tavna sredstva, 1996. – 229 p.: ill.; 20 cm. – (Domaæa lektira 8)
A tartalomból: Iksion, mala veverica/Oto Tolnai; prevod sa ma-
ðarskog Arpad Vicko (130-139). 
ISBN 86-17-04845-X

1997

14. ULICA DIVLJIH KESTENA
Ulica divljih kestenova: izbor iz savremene jugoslovenske pripo-
vedaèke proze/szerkesztette Laslo Blaškoviæ. – Novi Sad: ING ko-
merc, 1997. – 140 p.; 17 cm. – (Edicija Riznica lepih reèi. kolo 8)
ISBN 86-82007-57-6

1999

15. KNJIGA NEŽNOSTI
Knjiga nežnosti: najlepše ljubavne poeme svetske poezije XX ve-
ka: antologija/Duško Trifunoviæ; Slavko Almajan; Tolnai Ottó;
Julijan Tamaš; összegyûjtötte Pero Zubac; ill. Marko Paniæ; ford.
Judita Šalgo és Boško Ivkov. – Beograd: Verzal press, 1999. – 428
p.: ill.; 23 cm. – (Biblioteka Enciklopedije), (Energija knjige)
A tartalomból: Doreen 2/Oto Tolnai; (prevela sa maðarskog
Judita Šalgo) (337-339).
ISBN 86-7388-095-1

2001

16. STO GODINA…
Sto godina, sto pesnika: Vojvodina XX vek: [antologija]/összegyûj-
tötte Milan Živanoviæ. – Novi Sad: Aurora, 2001. – 356 p.; 20 cm
ISBN 86-7538-008-9
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2003
17. JANUARSKI ÆILIBAR…

Januári borostyán = Januarski æilibar: antologija poezije vojvoðans-
kih Maðara/összegyûjtötte, fordította Vickó Árpád. – Smederevo:
Arka, 2003. – 151 p.: ill.; 21 cm. – (Biblioteka Svetlosti znaèenja)
ISBN 86-7610-024-1

18. JEDINA PRIÈA
Jedina prièa: antologija proze vojvoðanskih maðarskih pisaca:
1990–2000/fordította Vickó Árpád; szerkesztette Maja Leskovac.
– Novi Sad: Forum, 2003. – 237 p.; 20 cm
ISBN 86-323-0582-4

19. MOJ PRIVATNI TITO
Moj privatni Tito/szerk. Laslo Blaškoviæ. – Novi Sad: Kulturni cen-
tar Novog Sada, 2003. – 173 p.; 20 cm. – (Biblioteka Polja)

2004
20. POVODZIVI

Povodzivi: drugi o Savi Babiæu/szerk. Sava Babiæ és Nagyapáti Si-
mon. – Beograd; Èigoja štampa: S. Babiæ, 2004. – VI, 356 p., [1]
lap; 23 cm. A tartalomból: Savin šalabakter/Oto Tolnai (124–126). 
ISBN 86-7558-244-7

S. A.
21. FALLEN…

Fallen inzwischen die Reiche: Poesie aus Ungarn/szerk. Gregor
Laschen, Zsuzsanna Gashe; fordította G. Laschen, O. Pastior et
al. – NW Verlad. Brennerhaven: Ed. Di Horen, é. n.
Kétnyelvû versantológia.

HÁZI OLVASMÁNYOK
1988

22. NA RASKRŠÆU
Na raskršæu: izbor iz savremene pripovedaèke proze naroda i na-
rodnosti SFRJ: domaæa lektira za VIII razred osnovne škole/össze-
gyûjtötte és szerkesztette Milivoj Nenin; ill. Ratko Šoæ. – [1. ki-
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adás]. – Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 1988. – 179
p.: ill.; 20 cm. – (Domaæa lektira; 8.)

1989
23. LA RASCRUCE

La rascruce: selectiuni din proza lit[er]aturii contemporane a
natiunilor si nationalitatilor din R.S.F.I./válogatta és szerkesztet-
te Milivoj Nenin; ill. Ratko Šoæ. – Novi Sad: Institutul pentru edi-
tarea manualelor = Zavod za izdavanje udžbenika, 1989. – 189
p.: ill.; 20 cm. – (Lectura scolara; 8.)
Az eredeti címe: Válaszúton: válogatás a JSZSZK nemzetei és nem-
zetiségei mai elbeszéléseibõl: házi olvasmány az általános iskolák
8. osztálya számára. – 1. kiadás: 1989.

24. NA RÁZCESTÍ
Na rázcestí: vyber zo súèasnej poviedkovej tvorby národov a národ-
ností SFRJ: domáce èítanie pre žiakov 8. roèníka základnej
školy/válogatta Milivoj Nenin; fordította Anna Makišová; ill. Ratko
Šoæ. – [1. kiadás]. – Novi Sad: Ústav pre vydávanie uèebníc = Novi
Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 1989. – 181 p.: ilustr.; 20 cm.
– (Domáce èítanie; 8.)

25. NA KRIŽNEI DRAGI
Na križnei dragi: vibor zoz suèasnei pripovedackei prozi narodoh
i narodnoscoh SFRJU: domašnje èitanje za VIII klasu osnovnei
školi/válogatta Milivoj Nenin; fordította Pavlina Sabadoš; ill. Rat-
ko Šoæ. – 1. kiadás. – Novi Sad: Zavod za vidavanje uèebnikoh =
Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 1989. – 181 p.: ill.; 20
cm. – (Domašnje èitanje; 8.)

2003
26. IZMEÐU MAŠTE I STVARNOSTI

Izmeðu mašte i stvarnosti: izbor iz savremene domaæe pripovet-
ke: [domaæa lektira za 8. razred osnovne škole]/válogatta Milivoj
Nenin; ill. Nena Tataloviæ; fordította Vickó Árpád. – 3. átdolgo-
zott kiadás. – Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
2003. – 213 p.: ill.; 21 cm. – (Lektira 8)
A tartalomból: Iksion, mala veverica/Oto Tolnai; prevod sa ma-
ðarskog Arpad Vicko (119–128). 
ISBN 86-17-10912-2
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TOLNAIRÓL
27. Zatvoreni sistemi/Judita Šalgo. = Polja, 1971., 6. sz.

A Rovarház c. regényrõl.

28. Crte i reze: (70 razgovora)/Milan Živanoviæ. – Novi Sad: Matica
srpska, 1994. – 356 p.; 20 cm. – (Biblioteka Dokument)
ISBN 86-363-0297-8

EGYÉB
29. SAVREMENA POEZIJA VOJVODINE

Savremena poezija Vojvodine: pesnièka panorama/válogatta, a
bevezetõt írta Tolnai Ottó. – [Smederevo]: Savet XVI festivala ju-
goslovenske poezije “Smederevska pesnièka jesen”; [1985]. – 115
p.; 20 cm. – (Biblioteka “Panorama”; 1)

30. CRNJANSKI, Miloš
Ithaka/Miloš Crnjanski; fordította Ács Károly, Csuka Zoltán, Lator
László, Dési Ábel, Tolnai Ottó, Danyi Magdolna, P. Nagy István.
– Újvidék: Forum Könyvkiadó, 1993. – 118 p.; 24 cm
ISBN 86-323-0367-8

31. SVESKE ZA OSETLJIVE
Sveske za osetljive. [Sv.] 1/szerkesztette, a bevezetõt írta Tolnai
Ottó. – Subotica: Otvoreni univerzitet, 1997. – 130 p.: ill.; 20 cm

32. KIŠ, Danilo
Pesme i prepevi/Danilo Kiš; Predrag Èudiæ; Oto Tolnai; Radivo-
je Konstantinoviæ. – Beograd: Prosveta, 2003. – 407 str., 21 cm
ISBN 86-07-01462-5

33. VUKOV, Ante
Kuæa porculanske lutke = A porczellánbaba háza: poviest zadocnje-
log djetinjstva/Ante Vukov; Tolnai Ottó utószavával; Edvard Kir-
bus fotóival. – Subotica: Grafoprodukt, 2003. – 205 p.: ill.; 21 cm

34. VUKOV, Ante
Vrati vrieme: cjelovita pjesmarica: 2004-1883/Ante Vukov; Tolnai
Ottó recenziójával. – Subotica: Hrvatsko akademsko društvo,
2005. – 239 p.: ill.; 24 cm
ISBN 86-85103-07-X
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Jegyzetek

1 Az újvidéki Tankönyvkiadónak köszönhetõen a Házi olvasmányok sorozatban
egyes mûvei a Vajdaságban élõ nemzetiségek/kisebbségek nyelvén, románul,
szlovákul, ruszinul is olvashatóak. A Pesnici Vojvodine (Újvidék, 1975) c.
kiadvány pedig szerb, magyar, ruszin, román, szlovák nyelvû versantológia.

2 Tribina mladih, Bratstvo-jedinstvo, Stylos, Edicija Stražilovo, Književna zajedni-
ca Novog Sada, Srpska èitaonica i knjižnica, Savez amaterskih pozorišnih druš-
tava Vojvodine, ING komerc, Aurora, Forum, Kulturni centar Novog Sada.

3 Mala enciklopedija Prosveta. – 4. kiadás. – Bg.: Prosveta, 1986.
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Samu János Vilmos

ÖNMAGA RAKOMÁNYA A HAJÓ
Domonkos István: Kormányeltörésben

Ha az 1971-ben keletkezett és megjelent Kormányeltörésben1

címû epikus, a líra klasszikus mûfajainak mércéi szerint meglehe-
tõsen terjedelmes, sajátos nyelvezetû szövegszekvenciából indu-
lunk ki, amely afféle irodalomból, költészetbõl, nyelvbõl való ki-
hátrálásként2, egy a maga kulturális kontextusában jelentõs ars
poetica redukciójának és törlõdésének nullpontjaként hat, továb-
bá számba vesszük, hogy kiterjedt recepciójából meg alighanem
véglegesnek mondható kanonizáltságának indokaiból kiindulva
afféle összegzõ (anti)költeménnyel volna dolgunk, úgy a (krono-
lógiai szempontból) elõrehozott részletesebb elemzés egészen
széles perspektívával kecsegtet. Jószerével olyannal, amely átfog-
hatja az egész Domonkos-opus látképét, íveire és kanyarulataira
vetülhet, földerítheti a rejtett „anyagmegmunkálási” eljárásokat,
miközben természetesen a tüntetõen manifeszt szólamokat is
dekódolni tudja, betekintést nyújt azok mûködésmódjába és föl-
építésébe, öntudatába és textuális véletlenszerûségeibe, sõt,
ha engedünk a szövegkorpusz mint tárgyiasítható vonatkozási
pont eszményét is kikezdõ, a temporális irodalomtudományi pa-
radigmák felé lendítõ/hajazó túlzásoknak, még talán tulajdon
értelmezõi pozíciónk kijelölését is rábízhatjuk. Mert ez utóbbi
nyilvánvalóan nem magától értetõdõ, és kereteit sem a megszó-
lalás modalitása, körülményei vagy funkciója, sem a módszertan
nem szavatolhatja, hanem inkább az a tárgyiatlan kapcsolódás
(folytassuk, amit célirányosan elkezdtünk), amely a kívülrõl adó-
dó szöveg hozadéka, annak a jelentésnek az aktualitása, mely
szerint a „Másikat a beszéden belül megközelíteni annyi, mint
a kifejezõdését befogadni, melyben a Másik minden pillanatban
túlcsordul a gondolat által hordozott ideáján. Tehát az Én befo-
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gadóképességén túlmenõen fogadni a Másikat, ami pontosan
annyit tesz, mint a végtelen ideájával rendelkezni. De azt is jelen-
ti: tanítva lenni. A Másikkal való viszony vagy a Beszéd allergiá-
tól mentes, etikai kapcsolat, ám e befogadott beszéd egyúttal ta-
nítás. A tanítás azonban nem a bábáskodásra megy vissza. Kívül-
rõl jön, és többet hoz, mint amennyit tartalmazok.”3 Amennyiben
hagyom, hogy beszéljen egy (személyes) hang 4, amit hallani kívá-
nok, és az általa közvetített jelentések hiteles szuggesztivitásának
engedve, a felém érkezõ szintagmák idõsodrába helyezkedve egy
autentikus, lehetõleg önmagáról tudó olvasatot szándékozom föl-
építeni, úgy elsõsorban az olvasat szövegre támaszkodó, kontex-
tustágító teljesítményére érdemes koncentrálnom, egy olyan bõ-
ségre, amely a mindig-megújuló olvasatokban egyszerre kontex-
tusfüggû és -építõ, tulajdon tartamán belül, amelyet a szöveggel
való kölcsönfüggése tart fönn, egyszerre tartalmazó és tartalmazott.

Kezdeti nehézségeinket két komoly probléma terheli: egy-
részt Domonkos István nevének súlya, amelynek szövevényességét
a szerzõközpontú megközelítéstõl való óvatos, de nyelvfilozófiai
alapjaira következetesen építõ tartózkodás nyitja meg, olyan be-
szédhelyzetet artikulál tehát, amelyben a Domonkos István tulaj-
donnév gyûjtõkategória, és extenzitása egy meghatározott szöveg-
korpusz felületével vág egybe, illetõleg a vonatkozó helyeken a
versben megszólaló alanyt, a „lírai én”-t jelöli, szemben az értelem
ellenõrzését végzõ, intencióiban többé-kevésbé rekonstruálható
szerzõvel. Másrészt a feladatban (Domonkos István költészetének
szövegszervezõ stratégiái) adott tematikus fókusz ellentmondá-
sossága, a tárgyias viszonyt sejtetõ (az elemzésnek konkrétan
megnevezett tárgya van, valamit föltár) kiindulás, amely ha utóbb
mégis a szövegobjektum helyett szövegeseménnyel számol majd,
esetleg nem állja ki az ontológiai hermeneutika vagy a dekonst-
rukció felõl érkezõ kritikát. Márpedig a hiteles olvasat, amely
a vizsgált opus aktualizációs feltétele, éppen az opus megfelelõ
és pontos értékelésének posztulátumából kifolyólag törekszik
koherenciára és árnyaltságra.

Az az értelmezés, amely elébe megy tárgyának, a vizsgált tex-
tuális szervezõdésnek, és a szerzõ neve által fémjelzett verscso-

138



k o n T E X T U S

Samu János Vilmos: ÖNMAGA RAKOMÁNYA A HAJÓ

portot tematizálja, vállalkozik arra, hogy vendégszeretõ módon ki-
tágítsa tulajdon határait, az önkeretein túlról érkezõ jeleket oly-
mód integrálja magába, hogy eközben sem kisajátítás, sem érte-
lemellenõrzés ne történjen, miközben a két szöveg (primer, és
a róla szóló elemzés) fölismerten egyazon idõtartamba foglalódik.
„Ez a beszédre való odafigyelés vagy az arc fogadása, azaz vendég-
szeretet, és nem tematizáció.”5 „Hiszen minden fogalom, mely
szemben áll a tematizálással egyszerre szinonima és egyenérté-
kû. Egyiket sem kellene közülük elõnyben részesíteni, tehát
hangsúlyozni. Mielõtt folytatnám ennek a mondatnak az értelme-
zését, megjegyezhetjük tehát azt, ami itt hallgatólagosan egy
értelmezõ toldást igazol. Ezt mintha egy lendület hajtaná, pusztán
csak kibomlik, kifejezetté válik. [...] Amikor mint olyan csak
egyetlen egyszer jelenik meg, odaírhatjuk bármely két név közé
a helyettesítõ vagy-ot (vel), természetesen a tematizálás-t kivéve.
[...] Egyfajta belsõ parafrázis, egyúttal perifrázis, egy metonímia-
sor mondja a vendégszeretetet, az arcot, a befogadást: a más
felé mutató feszültséget, figyelmes intenciót, intencionális figyel-
met, a másik igenlését. Az intencionalitás, a beszéd iránti figyelem,
az arc befogadása, a vendégszeretet ugyanaz, de csak mint a má-
sik befogadása, ott, ahol ez utóbbi kivonja magát a témából. Már-
most ez a mozgás nélküli mozgás eltörlõdik a más befogadásá-
ban, és minthogy megnyílik a más végtelenjének, a végtelennek
mint az azt megelõzõ másnak, a más befogadását (genitivus
subiectivus) eleve válasz lesz: a más igenlése már a más befoga-
dására (genitivus obiectivus) fog válaszolni, a más igenjére.”6

A más a szerzõ nevével és személyes élettörténetével érkezõ
írásban7, az intertextuális8 végtelenben érkezik, a jelölõk összekap-
csolódásának szubjektumaként, aki textuális megjelenésével
ugyanazon attribútumaiból kifolyólag csúszik ki a szerzõközpon-
tú értelmezés szubsztancionalizmusa alól, és függeszti föl a tárgyia-
sítható értelmezési irányultság témáját, miközben megmarad
teljes értékû szubjektumnak, és a beszéd fókuszát sem zilálja szét.
Ez utóbbi kettõt (jellemzõ módon, még tovább) kétszeresen:
azért, mert a lévinasi koncepcióban ez a szubjektivitás „minden
látványát megelõzõen azáltal teljesedik be, hogy önmagától függ:
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az önben gyökerezik, mint a test, és megmarad belsõjében, a házában.
Így pozitív módon teljesíti be az elkülönülést, s nem redukálja
a lét elkülönülésére, amelytõl elkülönül. De pontosan így lesz be-
fogadható.”9 Másodjára pedig, mert a szubjektív „létezés az elkü-
lönüléstõl nyeri jellemzõ vonásait. Minthogy egy belsõ lét azono-
sulása, amelynek lényege kimerül az azonosságban – azaz az
Ugyanaz azonosulása –, az individuáció nem szakítja ki a viszony-
ban állókat az elkülönülés viszonyából. Az elkülönülés maga
az individuáció aktusa, az az általában vett lehetõség, hogy egy
entitás, mely a létben tételezõdik, nem azáltal tételezõdik, hogy
egy egészre, egy rendszerben elfoglalt helyre utal, hanem önma-
gából kiindulva határozódik meg.”10, amit mégsem kezelünk szin-
gularitásként, amit mégis vendégszeretõ módon létként fogadha-
tunk, de nem önmagára utaltsága ellenére, hanem éppen amiatt,
miközben a szekunder szövegben, mellette és általa elkezdjük
írását: „Az önmagából kiindulás ténye magával az elkülönüléssel
azonos. Ámde az önmagából kiindulás ténye és az elkülönülés
a létben csak a belsõ dimenziójának megnyitásával állhat elõ.”11

A megnyitás erõfeszítéseit természetesen már a Kormányeltö-
résben szövegszekvenciájának és -helyének12 elõzetes figyelembe-
vételével végezzük, csakúgy, mint tulajdon megszólalásunk alap-
vetéseinek eredeztetését, és elsõsorban az összegzõként megne-
vezett opus jellemzõ, a recepcióban gyakran meghatározó cson-
ka nyelvezetét, a benne megképzõdõ szubjektum státusát, kri-
tikai kontextusának történetiségét vizsgáljuk. 

A továbbiakban a ráközelítés.

*
A Kormányeltörésben cím és az azt követõ ajánlás, majd az öt

paratextus, melyek közül az elsõ Balassi Bálinttól származik, és
ezt követi a Közgazdasági kislexikonból vett négy idézet, már a
szöveg megnyílása elõtt történeti kontextusba helyezi a vajdasá-
gi magyar irodalom reprezentatív, az egyetemes magyar kultúrá-
ban is komoly jelentõséggel bíró költeményét13, továbbá a mottók
társításával elõálló problémákkal az egykorú lírakritika paradig-
maváltásának egynémely megfontolását is elõtérbe helyezi.
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A magyar lexikának részét nem képezõ, rendhagyó címszó
jelentését és származásának lokalizálását a Balassi-szöveg adja
meg, amely rímelési és ritmikai okokból képzi a markáns,
könnyen megjegyezhetõ hapax legomenont, és hatalmas kultu-
rális rést hasít a Domonkos-vers meg mottója, szûkebben tovább
pedig a versnyi terjedelmû, ötelemes, már-már kollázsértékû
mottósor belsõ struktúrájában. Mert bár a vers megszólalójának
kivetettsége, irányíthatatlan hánykolódása és a nagy költõelõd
hajszolt és kisemmizett lovagsorsa közt könnyen találunk párhu-
zamot, a hatalmas történelmi távolság és a Közgazdasági kislexi-
kon sorainak heterogenitása jóval szembeszökõbb. A származta-
tás még a megnevezés aktusa elõtt a puszta jelre (kormányeltö-
résben) vonatkozik, amely metaforikus konnotációival egy köz-
hellyé vált képet, a tengeren hánykolódó hajó, a kiszolgálta-
tottság jellemzõ allegóriáját invokálja, és a kultúrába való fene-
ketlen aláereszkedés további kapcsolódásaival, a közhelyesség
eredettelenségének öntudatlan mûködésmódján keresztül a meg-
nyugtató lezárás helyett az alkaioszi hagyomány felé utal tovább:

Elmém csak téveleg széllel kétségében,
Mint vasmacska nélkül gálya az tengerben,

Kormányeltörésben,
Nincsen reménsége senki szerelmében.

Így a Balassi-mottó.

Immár a szél járása sem ismerõs,
mert erre is hullám hegye hömpölyög,

amarra is, mi meg középen
csak vitetünk a hajóval,

a vad viharral küzdve ahogy tudunk.
Már árbocunkat nyalja a víz körül,

s egészen elszakadt a vászon
nagy lyukakat mutat ó vitorlánk.

Lazult a horgony is...

Így pedig idõszámításunk elõtt Alkaiosz, aki, igaz, nem vas-
macskát, hanem horgonyt emleget; vagy épp egy társadalmi
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rétegre (Gastarbeiter létbe szorultak, illetve a negyedik mottóban
megjelenõ proletariátus helyett õ épp az arisztokráciára) vonat-
koztatva az Alkaioszt ismerõ, soraira építõ Theognisz, akinél
ugyan nincs szó kormányeltörésrõl, viszont a kormányos elûzése
hasonló bizonytalanságot eredményez:

Merni vizet nem akarnak, s átcsap a tenger a bárka
mindkét széle felõl; egy is alig menekül

meg, ha ez így megy ezeknél; elküldték a szakértõ
kormányost, ki hajónk mesteri õrszeme volt

De említhetnénk ismét mélyebbre ereszkedve homéroszi és
mítoszi példákat is, Pindaroszt vagy az alkaioszi hajóallegóriát
a világirodalomban ismertté tevõ Horatiust, amelyek elõre és
visszafelé is utalnak, a metaforikus jelentést épp oly kevéssé
alapozzák/állítják meg, mint a belõle építkezõ Domonkos-vers
szubjektumának létét a költemény nyelvi csonkokban elbeszélt,
gyakran csak üggyel-bajjal hozzáférhetõ eseményei.

A Kormányeltörésben jelölõ ekképp megint csak kettõs tükör-
ben jelenik meg: abban az idegenségben, amelyet a vizsgált szö-
veg belsõ kontextusa mutat – ennek az idegenségnek fontos de-
terminánsa a Közgazdasági kislexikonból vett idézetek közvetlen
szomszédossága, amely a Balassi-versszak formájának idõbeli
távolságát kezeli –, és továbbá a Domonkos-költemény egykorú
elvárási horizontjában (Erwartungshorizont), amely számunkra
rekonstrukciós feladatként vetõdik föl, és a versben idézett Balassi-
sorok kezelésmódjának történetiségére nyit perspektívát. 1971-ben
az idézett rendhagyó szóképzés a mottó további négy egységével
(és késõbb a teljes költemény értelmei között) reflexíven törté-
netinek mutatja magát, de ennek a történetiségnek az értelme-
zése mára maga is történetivé lett, a harminc évvel korábbi látás-
mód olyan megjelenését látjuk benne, amelyet az új interpre-
táció nem tud közvetlenül átvenni, hanem rekonstrukciós mûve-
letekkel írja meg. Éppen ezeknek a rekonstrukciós mûveletek-
nek a kontroll instanciáját kerestük és lokalizáltuk korábban a
szövegformán keresztül, amit viszont eseménytermészetûnek értel-
meztünk, és az olvasattal való azonos tartamba foglaltságot hang-
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súlyozva temporálisan megnyitottunk. Módszerünk ezért követi
ugyan a recepcióesztétika egynémely megfontolását, de annak
stabilizációs, formalizáló aspirációi helyett a szöveg idõbeli,
ontológiai természetére támaszkodik, és önírásának folyamatában
a lokalizálható szövegstruktúra értelmezési variánsainak történe-
tisége helyett az idõt és aleatorikusságot már a primer aktuali-
zációban, az egyszeri olvasási aktusban érvényesíteni kívánj(t)a.

A vajdasági irodalmi vakációra induló Kappanyos Andrásnak
a vers távolsága és keletkezésének közvetlen környezetében
alakuló értelmezése a régió kontextusának problémájaként me-
rül föl, tulajdon interpretátori pozícióját pedig éppen az „erede-
ti” értelmezõi közösség perspektíváinak idegenségében, eltéré-
seiben leli meg. Ha az ember irodalomtörténész, mondja, akkor
az azt jelenti, „hogy kontextusokat ismer, amelyeket részint megta-
nult, részint kitalált, és e kontextusokhoz illesztgeti a textusokat.
A textusok is, a kontextusok is mindenki számára hozzáférhe-
tõk, de az irodalomtörténésznek komplex, professzionális tudá-
sa van róluk, ami lehetõvé teszi, hogy új összefüggésekre találjon
rá, s azokat közvetítve új kontextusokat hozzon létre, új olvasato-
kat inspiráljon [...] Mondjuk, hogy az irodalomtörténész csak
egy professzionális olvasó, ahogyan a taxisofõr professzionális
autóvezetõ. A taxisofõr talán az autót is jobban ismeri az átlag
úrvezetõnél, de nem ez a lényeg, hanem a város ismerete, ami-
vel az úrvezetõ – még ha naponta kocsival is jár be a munkahe-
lyére – sohasem versenyezhet. Ennek a profizmusnak persze van
hátránya is: a taxisofõr sohasem tud rácsodálkozni egy öreg házra,
egy terecskére, hiszen mindet ismeri, számára áttetszõvé váltak.
A taxisofõr is nyaral néha: így látom én Domonkos versét. Hiá-
ba ismerem a szöveget, a vajdasági irodalom külön kontextus,
külön közönség, külön intézményrendszer. Ez részint rákfene,
részint megóvandó érték, mindenesetre adottság.”14 Aztán ké-
sõbb, óvatosan és tartózkodva még eltöpreng, hogy van-e „illeté-
kességünk spekulálni, ha nem vagyunk részesei az eredendõ
kontextusnak? Megállapítottuk, hogy a vers reprezentatív. Mit
is reprezentál? Hát elsõsorban a kontextust, amelyben létrejött:
milyen vajdasági magyarnak lenni a hetvenes években, és milyen
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feladni ezt az identitást. [...] Ez elsõ nekifutásra azt jelentheti,
hogy illetéktelen olvasó vagyok. A gyors válasz az volna, hogy a
reprezentációnak nemcsak tárgya van, hanem címzettje is, az,
akinek a számára reprezentál valamit...”15

A Kappanyos András által hiányolt kontextus a mai, vajdasá-
gi magyar interpretátor számára sem jelenvaló, és ha pozíciója
valamiben különbözik a távolról érkezõétõl, úgy az a kontextus
létmódjában keresendõ, abban a jellemzõben, hogy az elválasz-
tottság idõtermészetû, a rekonstrukció történeti perspektívában tör-
ténik, és a recepció szöveghelyeire alapozódva könnyen fölismer-
hetõleg maga is másod- vagy inkább többedleges. 

Fölvetõdhet természetesen, hogy a vers reprezentatív mivol-
tából következõleg, a régió irodalomtörténeti hagyományának
sarokköveként közvetlenül is része a vajdasági interpretátor elõ-
föltevéseinek, annak a primer megértési viszonynak, amit a gada-
meri hermeneutika szituációnak nevez, és amelynek „kidolgozá-
sa azt jelenti, hogy helyes kérdéshorizontra teszünk szert azokhoz
a kérdésekhez, amelyek a hagyománnyal szemben felmerül-
nek”.16 A szituáció közvetlensége azonban a hermeneutikában,
de esetünkben különösen, éppen a szituáció, az elõzetességstruk-
túrák kidolgozására szólít föl: szövegünk annak az értelmezõi
„apparátusnak” lényeges eleme, amely ezt a szöveget magát tár-
ja/tárná föl. Valami olyasmit jelent ez, hogy szövegünk már tel-
jes, egész formájában része tulajdon elõföltevéseinek. A hagyo-
mányban mint végtelen és megkerülhetetlen bõségben állva, an-
nak hatásának kitéve és annak hatásait artikulálva vizsgálni kezd-
jük a verset (megnyitjuk, létbe futtatjuk), de ez a vers már elõzete-
sen megkerülhetetlenül belejátszik abba a befogadásba, majd
interpretációba, amelynek meg kéne teremtenie, amely aktuali-
zálja és artikulálja. A versre nyíló horizont (továbbra is Gadamernél
maradva) a versben és a versbõl (is) nyílik, amennyiben a vajdasá-
gi értelmezõ nem tud(na) kilépni saját hagyományából, ha ha-
gyományának a Kormányeltörésben valóban része, és az interpretá-
tor ugyanabban a helyzetben találja magát, mint a költemény
szubjektuma, akinek kapcsán a recepció meglehetõsen gyakran,
bár csak némelykor kifejtve emlegeti a „nyelvi megelõzöttség”
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jelenségét. Ennek a megelõzöttségnek az artikulációja a szöveg
keretein belül is föltárható, mégpedig már az általunk éppen elem-
zett mottósor mûködésében, amely Balassi Bálintra, a magyar
irodalomtörténet és hagyomány megint csak reprezentatív élet-
mûvére épít, azt írja/artikulálja, miközben maga meg a Balassi-
strófa révén íródik/artikulálódik, ennek az artikulációnak, a ha-
gyomány kezelésének eljárásával él. Az interpretátor szekunder szö-
vegének mûködésmódjában ugyanazt a mechanizmust ismer-
(het)jük föl, amely fókuszának, tárgyának struktúrájában is jelen
van, és ebben a továbbutalásban, az ismétlésnek ebben a tempo-
rálisan nyitott hatáselvében a tárgy elveszíti tárgyiságát, objektum-
természetét, és olyan inherens horizont-összeolvadást alakít ki,
amelyben a szöveg eseménye, a primer szöveg és aktualizációjának
egyidejûsége, ontikus nyitottsága kap inkább hangot. Ahelyett,
hogy rögzítenénk a Domonkos-írást, kijelölnénk helyét és „elren-
deznénk”, lokalizálnánk, úgy tûnik (kellõ reflektivitás esetén ön-
kéntelenül), inkább megismételjük viszonyait, és tematizálása he-
lyett létét, hermeneutikai ontikumát hangsúlyozzuk. A Domon-
kos-vers elemzésünknek nem tárgya, vizsgáltja, hanem annak
olyan feltétele, amelynek kidolgozása megint csak magához a
vershez vezet; út, amelynek lényege az út, azaz az (ontológiai-sze-
mantikai térben zajló) utazás maga. További lényeges fejlemény,
hogy a Balassi-mottóból származó metaforikus, gyökereit tekint-
ve allegorikus kép (a hánykolódó hajó) ilyenformán az elsõd-
leges megértésben a múltba, az alkaioszi hagyomány irányá-
nak feneketlenségébe vezetett, míg az artikuláló interpretáció-
ban, a megértést kidolgozó szövegben a szekunder szöveg ho-
rizontja felé, a jövõbe vetül ki (Entwurf), amelyet a szövegese-
ménnyel eljegyezve, a jelzett ismétlés modalitásában szintén nem
zár le, hanem határtalan bõségként továbbír, mindig tovább ír...

*
A vajdasági magyar irodalmi közéletben az ötvenes és hatva-

nas évek fordulója egyben a versnyelv, a prózapoétika és az iro-
dalmi szemlélet paradigmaváltó fordulatát is jelenti, korszakha-
tárt, amelynek elérkeztét egy egész írói nemzedék fellépte jel-
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zi, „s az irodalmi, kulturális közízlésnek és szemléletnek újabb,
az ötvenes évek elején tapasztalt változásoknál is gyökeresebb
átalakulása, kulturális életünk, irodalmunk szervezeti formáinak
kialakulása, a Forum Könyvkiadó megalapítása és tevékenységé-
nek kilombosodása, majd az Új Symposion címû folyóirat megin-
dulása. A jugoszláviai magyar irodalom nagy fellendülését veze-
tik be ezek a változások: a mûvészetek modern szemlélete ekkor
aratja döntõ sikereit, s vele a kritikai szemlélet lesz úrrá.”17 Min-
dennek kezdete Domonkos István Rátka, illetve Tolnai Ottó Ho-
morú versek címû kötetének megjelenése 1963-ban, majd az önál-
ló irodalmi folyóirattá szervezõdõ Új Symposion megindulása két
évvel késõbb, amelynek hagyománnyal szembeforduló, azt rész-
ben megújító, részben megtagadó attitûdje mûhellyé szervezõ-
dött, és ma gyakorlatilag az új vajdasági magyar irodalom kez-
detét látjuk törekvéseiben. Domonkos költészetének fejlõdés-
íve, az elsõ kötet költészetbe vetett hitének meginduló erózió-
ja, majd gyökeres átfordulása, az ars poetica alakulástendenci-
ái „tükörképként idomulnak az Új Symposion képviselte paradig-
maváltó irodalmi mozgalomhoz, indulása a folyóirat kiváltotta
polémia konstituálódásával, elhallgatása az elsõ nemzedék tö-
rekvéseinek kimerülésével esik egybe.”18

A symposionisták föllépése és a megelõzõ korszak irodalomföl-
fogásával való szembefordulás a vajdasági magyar irodalom szemlé-
leti megújításán túl az eladdig domináns formákra, a versbeszéd
konvencióira, azok létmódjára és mibenlétére általában véve is rá-
kérdezett, úgyhogy reprezentatív képviselõik bizonyos „értelemben
elõkészítõi annak a depoetizált lírának, melyet Petri György, Szi-
veri János, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre követett/követ”.19

Ha azonban a Kormányeltörésben-t összegzõ versként és vég-
pontként olvassuk, amely hagyománytörténeti elhelyezkedésébõl
kifolyólag a versbeszéd és líraiság viszonyainak újradefiniálásával
a költészetbe vetett mélységes hitbõl jut el a kiüresedésig, nem-
csak a versnek, de a nyelvnek fölszámolásáig is, úgy a vajdasági
magyar irodalmat sem tekinthetjük izolált szférának, hanem szé-
lesebb kontextusban érdemes vizsgálni. A Kormányeltörésben mint
a költészetbe vetett hit elvesztésének utolsó stációja egyébként
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az egykorú kritika jeles képviselõjének, Utasi Csabának koncepci-
ója, aki a következõképp vázolja a hitvallás módosulását: „Sem
elõtte, sem utána nem akadt költõnk, aki oly határtalanul bízott
volna a költészet felszabadító hatalmában, mint õ. Már elsõ, saj-
nos folytatás nélkül maradt esszéiben nyomatékosítja, hogy a
»vers mindenigénylés«, »totális életed teljes kilendülése az ûr,
a semmi foszforos tája irányában«, hogy »a költõ antitézise a
halálnak; élete a vers«, hogy a »költészet az életnek értelmet ad«.
Fetisizálja, gyõzelemnek nyilvánítja a verset, s akárha a megúju-
lás páratlan pillanatai érkeztek volna el, a szóépületek lerombo-
lásának és a »pompás virágzás« újrakezdésének igényét hirdetik
meg. [...] az alkotómunka terén is a korlátlan szabadság lehe-
tõségeit kutatja.” Elsõ kötetében, a Rátkában, és azonos címû ver-
sében a „rendelkezésére álló poétikai eszközök mozgósításával
a titok és csodák teljességét ostromolja meg, a költemény de-
rekán azonban meglepõ módon erõre kap egy olyan szólam
is, amely radikálisan megkérdõjelezi az alapvetõ költõi intenci-
ókat. Csaknem jóslatszerûen mondja ki, hogy közeleg az idõ, mi-
dõn irtózata »tárgyává válnak a szavak«, s e súlyos megsejtés
parancsára végül is a költészet tagadásáig jut el.”20

A hatvanas évek második felétõl lírai magatartása fokozato-
san átfordul, és a versbeszéd lecsupaszításával a narratív depo-
étizáltság irányába mozdul el, amit a gesztusértékû, referenciá-
lis rövid versek kísérnek. A Kormányeltörésben „mottó-komplexumá-
nak” heterogenitása, az „izzasztó rendszerek”, a „proletariátus”,
a „népesség migrációja”, továbbá a magántulajdonra vonatko-
zó, Közgazdasági kislexikonból vett szócikkek Balassi soraival va-
ló társítása a lírai beszéd mibenlétére, határaira, konvencioná-
lis befogadásának paramétereire kérdez rá, és miközben egymás-
tól gyökeresen eltérõ nyelvi, kulturális rétegekkel operál, a ma-
gyar líratörténet hagyományában éppen Balassiig, tehát a magyar
líra kialakulásának korai állomásáig ereszkedik vissza. Balassi köl-
tészete a történeti poétikai kutatások fényében annyiban jelent-
het fordulópontot, amennyiben benne már kimutatható az az
önelvû irodalmiság, amely a megelõzõ korokhoz képest speci-
fikus, mondhatni intézményi konvenciórendszerben szólal meg,
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és bár ez a konvenciórendszer nem a trubadúrköltészetbõl ered,
népies kötöttségeibõl kifolyólag a reneszánsz udvari kultúra kör-
vonalazható szabályait is csak hellyel-közzel érvényesíti (a Zemp-
lényi Ferencre hivatkozó Kulcsár-Szabó Zoltán szavaival: „egé-
szen a 18. századig nem alakult ki, legalábbis összefüggõ kon-
venciórendszerként, önálló [...] »arisztokratikus« irodalmi regisz-
ter”21), az opus mégis a költõiség körvonalazásának jelentõs állo-
mása. Még akkor is, ha a problémakör magyar (és nemcsak
magyar) vonatkozású vizsgálatai „végsõ soron valóban azt tennék
láthatóvá, hogy a »költõiség« mibenlétérõl alkotott elképzelése-
ket mindig zavarják vagy szennyezik önnön környezetének, a
»költõietlenségnek« bizonyos összetevõi, éppen azért, mert az el-
különítésének lehetõségét meghatározó differenciák rendre kép-
telenek leírni õket. Voltaképpen nagyon kevés paradigmája ta-
lálható annak, hogy az ilyen differenciák képesek viszonylag szi-
lárdan fenntartani a »költõiség« önleírását.”22 Ez a kevés para-
digma, de inkább a megújuló kísérletek kudarcainak és fejlemé-
nyeinek történeti sora képezi az 1970–1980-as évek depoétizált-
ságának, illetõleg az antipoétikusságba mutató költõi nyelv irány-
váltásának azt a hagyományhátterét, amelybe a Kormányeltörés-
ben érkezik, és amelyet természetesen maga is artikulál, kifejezés-
re juttat. Itt elsõsorban a Nyugat lírájának költészetfölfogására
gondolunk, nyilvánvaló módon, továbbá a nyugat-európai költé-
szetben és filmmûvészetben az 1970-es években megjelenõ „új
érzékenységre”, amely a mindennapi gyakorlat, a nyelvi úzus tár-
sadalmi beágyazottsága felõl kezdi ki az önelvû, vagy legalábbis
önkörébe utalt költészetet, az izolált esztétikai szféra gondolatá-
nak hermetikusságát, amit Domonkosnál, idézett tanulmányá-
ban, Utasi Csaba valóság és költészet kontroverziójaként, hiány
és beteljesíthetõség diszkrepanciájaként értelmez: „Nem tudott
belenyugodni, hogy egyfelõl verseket ír, melyeknek befogadói
lelkes szavakkal honorálják igyekezetét, másfelõl viszont, a csüg-
gedt megállapodottság óráiban, kénytelen az abszurd mindenna-
pokra meredni, [...] Közönybe hajló fegyelemmel latolgatja,
hogy zuhanására alighanem összes csontja rámegy, mint ahogy
annak idején fölszállására minden álma ráment.”23
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Nevezetes tanulmányában (A vers jövendõje) a hagyományos
költészeti formákat szinte egyedülállóan virtuóz módon kezelõ
Babits Mihály a vers metrumát az élõszó zeneiségének közvetlen-
ségével összefüggésbe hozó elméletével, a poétikusság és poéti-
záltság mellett síkraszállva, paradox módon, törekvéseiben ugyan-
ott találja magát, mint Domonkos opusa Utasi Csaba értelmezé-
sében, és az ellentétes elõjel jelentõségteljes következményei el-
lenére mintha a líra alakulástörténetének vitájában egyazon
álláspontot foglalnának el, mintha a különbség csak a kifejezési
oldal megóvásának mikéntjét érintené, a közvetlenség megóvá-
sának, illetõleg lehetõségének módját. Az 1980-as évek folytatásá-
ban az irodalomkritikai terminológia módosulásai is a költõi-
etlenség poétikáját elõidézõ társadalmi és inherensen irodalmi
motivációk számbavételével, a számbavétel elkerülhetetlenségé-
nek belátásával történtek meg, és ez a reflexív váltás természe-
tesen közvetlenül is érezteti hatását a jelenkori interpretátor elõ-
föltevéseinél, pontosabban azok kibontásakor. A Balassi-mottó
kettõs történetiségének funkciójában, a vizsgált költemény által
alkalmazott és kezelt hagyományban így érkezünk el a Kormányel-
törésben jelseregének azon autoreferenciális vonulatáig, amely-
ben a vers által megidézett régmúlt történeti távlat és a vers jelen
idejének interpretatív közvetettsége találkoznak, amikor az azo-
nos idejû másodlagos szöveg (a most íródó) tematizált horizont-
jai megint egyszer (persze saját, akár másként is alakítható telje-
sítménybõl kifolyólag, tehát korántsem apodiktikusan) találkoz-
nak, és a szöveg (ebben az írásban történõ) utóélete egyazon
szekvenciába kerül a vers temporális létének retorikus-ontologi-
kus természetével. Az értelmezés a vers értelmezési utalásainak
(akár és inkább: implicit, mintsem intencionált) aktualizálója-
ként, azok léte- és mûködéseként közelít tárgyához, majd ilyen
minõségében nyomban föl is függeszti a vonatkozást, vendégsze-
retõ módon kitárulkozik az érkezõ jelentések, a már kifejtett mó-
don értelmezett domonkosi alkotói dilemmák elõtt. Egy-egy szö-
veg befogadásban kiteljesülõ és megtörténõ létmódja persze ma-
gától adódólag viselkedik így, a konkrét szövegtõl függetlenül,
ám hogy itt mégsem valamely elvont és átfogó szükségszerû-
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séggel, általános, pusztán alkalmazott szabállyal találkozunk, ab-
ból következik, hogy ennek az általánosságnak a megjelenése
sokféle és ismételhetetlen, okvetlenül változó, a változás létét ál-
lító, ezért az önreflektivitás mindig másként, mindig az aktuá-
lis megírás módjaként olvasható. Nem az interpretáció öntuda-
tán és az elõföltevések nyílt vállalásán (így: illusztrációján, prog-
ramszerû véghezvitelén) van a hangsúly, hanem az elõítélet-nél-
küliség illúziójának elvetésén, az interpretátori szemlélet alaku-
lásfolyamatának szökéspontjain, azokon a differenciális értéke-
ken, amelyek a vizsgált szöveget és a benne/általa kibontakozó
(ezzel/egyben a vizsgált szöveget kibontakoztató) értelmezést
elkülönítik az összes többitõl, másnak, eltérõnek, informatívnak
mutatják, és a reflektált szemléletet eme informativitás lehetõsé-
geként, a megmutatkozás alkalmaként mintegy másodsorban, a
kibontakozáshoz nélkülözhetetlen akkordként szólaltatják meg.

A magyar irodalom jelentõs szöveghelyeként, fordulóponton
elhelyezkedõ, a fordulatot elõkészítõ és abban segédkezõ Do-
monkos-vers jelentéshálózatában kommunikatív funkcióként
fölbukkan egy másik költemény (Balassi Bálint: Kit az szeretõjével
való haragjában szerzett, innét idéz a mottó), egy további életmû,
amely azért lesz fontos, mert az a maga idejében ugyancsak határ-
kõ, ugyancsak adalék a poétikusság diskurzusához. Amikor a Do-
monkos-vers értelmezése fölismeri, hogy a formájával a költészet
mibenlétére rákérdezõ tárgy, egy reflexív viszonyba helyezett szö-
veg önállításában maga is reflexív viszonyt állít föl, maga is expli-
cit módon a hagyományt kezelve, azt alkalmazva építkezik (Balas-
sit értelmezve beszéli el magát), ami tézisszerûen a szöveg létét
jelentõ aktualizáció, olvasat szerkezetére rímel (a szekunder szöveg
meg Domonkost értelmezve beszéli el magát), akkor úgy ismer
önmagára, éri el identitását, hogy éppen a Kormányeltörésben-t ér-
telmezi, annak szerkezetét követi, azt helyezi a hagyomány pers-
pektívájába. Azaz önreflexív energiáit nem közvetlen önelemzés-
sel, metareflexekkel szerzi, hanem „tárgyára” összpontosítva, az
elemzés akut folyamatai szerint, amelyek specifikus, különös mó-
don juttatják érvényre a temporális alapvetés elõföltevéseit, azaz
érvényre juttatás helyett inkább megírják, megváltoztatják, válto-
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zóvá teszik azokat. Még tovább: Balassi Bálint a kortárs irodalom-
kritikában, az irodalom történetét ismerõk beszédközösségében
meghatározott pozícióval rendelkezik, és ezt a hagyományt az
értelmezés a Domonkos-szöveggel összhangban idézi meg, az
összhang szükségességével gazdagítja, folytatja és alkotja/változtat-
ja meg, hiszen nemcsak a régmúlt költõ hagyományteremtõ élet-
mûve értelmezi a modern opust, hanem ez utóbbi is a régi magyar
irodalom alakulástendenciáit. Nemcsak a Kormányeltörésben-nek
volna megfontolandó elõtörténete, hanem a Kit az szeretõjével való
haragjában szerzett strófájának is utóélete, amely a Balassi-életmû
gyakorlatilag végtelen számú értelmezési lehetõségét szûkíti le, és
ezáltal lesz egyszerre interpretált és interpretáló, tárgy és pers-
pektívanyitó, vég és kiindulás, módszer és a vizsgálat maga.

Jegyzetek

1 A vers nyolc alkalommal jelent meg nyomtatásban. Az Új Symposion 1971. máju-
si számának mellékletében, az Áthúzott versek címû Domonkos-kötetben, a Bo-
ri Imre szerkesztette Gyökér és szárny címû antológiában, az Új Symposion
1992. 1–2-es számának plakátmellékletén, két évvel késõbb az Ex Symposi-
on 10–12. számában, 1998-ban a Kormányeltörésben. Válogatott versek 1958–1994
címû kötetben, 2000-ben Utasi Csaba, Csak emberek (Forum, Újvidék, 2000)
címû kötetében, majd 2006-ban a Thomka Beáta szerkesztette Domonkos-sym-
posion-ban. Az egyes szövegközlések között jelentõs eltérések figyelhetõk meg,
ezért célszerû jelezni, hogy ehelyütt a Vadai István szövegkritikai megfonto-
lásaival (Vö: Vadai István: Lenni vagy nem lenni. = Ex Symposion, 1994/10–12.
92–101.o.) is számoló 2006-os kötet variánsát olvassuk. (Domonkos-sympo-
sion. Domonkos István mûveirõl. Budapest: Kijárat Kiadó, 2006. 15–28. o.)

2 Lásd: Thomka Beáta: Kihátrálás a világból, nyelvbõl. = Ex Symposion, 1994/
10–12. 1–2. o.

3 Jacques Derrida idézi az arc felé nyitás kapcsán Emmanuel Lévinast: Isten-
hozzád Emmanuel Lévinas. Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000. 45. o.

4 Thomka Beáta: Beszél egy hang. Budapest: Kijárat Kiadó, 2001
5 Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen. Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999. 256. o
6 Jacques Derrida: i.m. 40-41. o.
7 Az írást itt derridai fogalomként használjuk. Olyképp különböztetjük meg

szóval a nyelvtõl, amiben már ez a distinkció is temporálisan nyitott. Orbán
Jolán szavaival: „A nyelv és az írás nem feleltethetõk meg egymásnak [...] A
köztük lévõ viszony csak akkor válik érthetõvé, ha nem radikális különbség-
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ként, hanem különbözésként fogjuk fel, nem eredményként, hanem folya-
matként, nem a hagyományos tér-idõ-felfogás linearitáselvéhez igazítva, ha-
nem helyt adva alineáris, alogikus, entropikus, kaotikus, anarchikus, kiszá-
míthatatlan mozgásaiknak. Ami a nyelvben írás, az a »helyt adás« mozzana-
ta. Nem puszta térkihagyás, köz, térbeli elrendezés, elõbb vagy utóbb kisa-
játítható, belakható terület, hanem belakhatatlan, kisajátíthatatlan köztes tér-
idõ, egy tér-idõ-közben.” (Orbán Jolán: Dekonstrukció, filozófia, építészet.
= Déli Felhõ, 5kirchen-Sheet 2000/1. 115. o.)

8 Az elõzõekkel összhangban intertextualitáson itt a szövegek szintjén végbe-
menõ différance-ot értjük, implikációi tehát elsõsorban nyelvfilozófiaik, és
csak másodsorban irodalomelméletiek.

9 Emmanuel Lévinas: i. m. 256–257. o.
10 Uo. 257.
11 Uo. 257.
12 „Mihelyt egyszer bekeretezõdik, ami folyamatba tételként, a megnyitás köze-

geként vagy eljöveteleként adódik, már csak topológiailag kijelölhetõ megnyi-
tás eredménye, csak a hely kapott lészen helyt ekkor.” Jacques Derrida: A disz-
szemináció. In: A disszemináció. Pécs: Dianoia, Jelenkor Kiadó, 1998. 287. o. 

13 Erre vonatkozólag a legjobb példa talán a kolozsvári Korunk folyóirat szer-
vezte körkérdés, amely a 20. század legszebb versét kereste 2001-ben. A kör-
kérdés elindította (valamelyest rendhagyó) versenyben a Kormányeltörésben is
a listára került, és a 24. helyen végzett.

14 Kappanyos András: A taxisofõr vakációja, or what you will. In: Domonkos-sym-
posion. Domonkos István mûveirõl. Budapest: Kijárat Kiadó, 2006. 29–30. o.

15 uo. 38–39. o.
16 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Bp: Gondolat Kiadó, 1984. 214. o.
17 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Újvidék: Forum

Könyvkiadó, 1993. 146–147. o.
18 Bence Erika: A hagyományteremtés alternatívái. (Az Új Symposion elsõ nemze-

déke és Domonkos István költészete.) Lásd: http://www.forrasfolyoirat.hu/
0406/ bence.html

19 Thomka Beáta: Kihátrálás a világból, nyelvbõl. = Ex Symposion, 1994/10–12.
1–2. o.

20 Utasi Csaba: A konstruktív álmoktól a meghasonlásig. In: Mindentõl messze.
Újvidék: Forum, 2002. 36–40. o.

21 Kulcsár-Szabó Zoltán: Költõietlenség, versszerûtlenség, nyelvtelenség. In: Do-
monkos-symposion. Domonkos István mûveirõl. Budapest: Kijárat Kiadó,
2006. 47. o. Zemplényi Ferenc hivatkozott munkája: Az európai udvari kultúra
és a magyar irodalom. Budapest: Universitas, 1998

22 Uo. 48. o.
23 Utasi Csaba: i. m. 150. o.
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RILKE-KONKRÉTUMOK
Domonkos István költészet-felfogásáról

Az ötvenes-hatvanas években, a kényszerû politikai elhallgat-
tatás évtizedeiben, amikor az Újhold-nemzedék képviselõi fordí-
tásokkal jelenhettek csak meg, Rainer Maria Rilke több versét
is megszólaltatták magyarul. A fordítás-tapasztalatnak része lehe-
tett a részleges formabontás elindításában is, melyet Nemes Nagy
Ágnes egyik interjújában a Rilke-centenárium évében keletke-
zett tanulmányára hivatkozva világít meg.1 A Rilke-élmény kora-
beli közvetítésérõl is van adatunk. Tandori Dezsõ emlékezik
vissza arra, hogy tanára, Nemes Nagy Ágnes irodalmi délutánja-
in fordításait olvasta: „Találkoztam viszont N. N. Á.-nál egy kalóz-
képû úriemberrel, akirõl azt hallhattam, õ a legkisképûbb magyar
író, és aki Graham Greenrõl és Evelyn Waughról tudott mesél-
ni, kapkodva és udvariasan, de kíméletlenül vitatkozni, tanárom-
mal is, aki viszont a maga részérõl felolvasta legfrissebb Rilke-
fordításait. Egy ilyen délután 1957-ben. Színtiszta uránium. Su-
gárzása a mai napig megvan.”2 „Az »ottlikos N. N. Á.-délutánon«
(legyen ez így legenda fogalom, ám legyen), tanárom ezt a verset
olvasta fel Rilkétõl: hogy riadt és esztelen a század, ha hívságai
mögött nem állhat valami mozdulatlanul. Kb.-re idéztem. Igaz.
Az Így lettünk címû vers. Ez életmottóm lett.”3

Az Új Symposionnak a hatvanas évek legelején induló költõi,
noha Rilke mûvét nem eredetiben, hanem fordításban olvasták,
a költõ korabeli magyarországi befogadásának nyilvánosságot
alig kapó mélyebb rétegeirõl nem értesülhettek. 1948 után Ju-
goszlávia és Magyarország között megszûntek a kapcsolatok, s
a két ország között a kulturális csere bármilyen formája hosszú
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idõre megszakadt. A Symposion-nemzedék szerzõi a vajdasági
magyar és a tágabb jugoszláviai kulturális teret tudták a sajátjuk-
nak. Elsõ gesztusukként a vidéki dilettantizmus és a szocrealiz-
mus irodalmát utasították el: saját költõi létük nem egy belülrõl
ismerõs kontextus, a nyugatos hagyomány megújításának vagy
elutasításának sürgetéseként, hanem a modern líra létrehozásá-
nak feladataként körvonalazódott. Tolnai Ottó Költõ dísznózsír-
ból címû, összegzõ-visszaemlékezõ, könyvvé kinõtt rádiós inter-
jújában az ebben a mûvelõdési térben õket ért sokféle, erõs
impulzust tartja Domonkos Istvánnal való barátságuk legfonto-
sabb szövetének: „mert én tényleg csak a barátságunkra tudok
emlékezni, ami a modern irodalommal, a Rimbaud-val, Laut-
réamont-nal (Danilo Kiš és Mirjana ’64-ben jelentették meg
összes mûveit, Sreten Mariæ Bachelard és Blanchot interpretáci-
óit is kommentáló nagy elõszavával, a fedõlapon Dalí zseniális
egyszemû portréjával: »Azon kapom magam, hogy csak egy sze-
mem van, az is a homlokom közepén.«), Rilkével, valamint Va-
léry mediterranizmusával, Gide immoralizmusával, a posztszürre-
alista költészettel, Saint-John Perse-szel, Michaux-val, illetve He-
mingway Fiestájával, Faulkner Hang és tébolyával, Malraux-val, Sart-
re-ral, Camus-vel [...], Godard és Antonioni filmjeivel (jólle-
het a Maldororral Buñuel és Dalí filmjeit kellene együtt említe-
ni), a dzsesszel szinte a végletekig, valami leírhatatlan mámorrá,
boldog sikollyá fokozódott [...], és ez, mármint barátságunk hir-
telen megtalálta megfelelõjét, majdhogynem objektivációját, jól-
lehet éppen abban, hogy objektiválhatatlan, szubsztanciája elér-
hetetlen, megtalálta a tengerben”.4 Tolnai állítása szerint az
indulást tartja alapvetõ mércének azóta is, mûve magyarországi
befogadását is szövegei kulturális környezetével együtt látja lehet-
ségesnek: „én úgy mozogtam, s mozgok továbbra is, mint Klee
Walter Benjamin által értelmezett angyala [...], e térségeket sze-
retve, imádva, mondhatom nyugodtan így is, mindinkább a ma-
gyar irodalomba hátrálva”5. Domonkos István fölívelõ, majd
elhallgató lírájának és a Tolnai sokrétûen kibontott mûvének
lényegi azonos indíttatását bizonyítja ez.
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Tisztában vagyok vele, hogy Rilke költészete a jelzett világ-
irodalmi szerzõk, valamint a Krleža esszéje nyomán6 az adriai
térség „harmadik komponense”-ként emlegetett horvát és szerb
írók, képzõmûvészek alkotásaiból összefonódott, szétszálazhatat-
lan benyomásszövedék egyetlen szála. Domonkos István lírája
szempontjából azért fontos megkísérelni Rilkéhez fûzõdõ viszo-
nya kibontását, mert segítségével megvilágítható, megmagyaráz-
ható Domonkos látszólag két szakaszra, egy korai, dús metafora-
alkotással jelölt korai és nyelvi redukcióval élõ késõbb kétféle
költészetének bensõ egysége.

Maurice Blanchot nemrég óta magyarul is olvasható könyvé-
ben, Az irodalmi térben a halállal való szembesülést tartja Rilke
alapvetõ kérdésének. Elsõ korszakában a költõ a nem siettetett,
a közremûködésünkkel bekövetkezõ, a bensõnkben gyümölcs-
ként érõ „saját halál” elképzelését dolgozta ki. Blanchot sze-
rint Rilkének a halálhoz való kezdeti viszonyulása rejtett ellent-
mondását a Malte Laurids Brigge feljegyzései fejezik ki. Thomka Be-
áta állapítja meg értelmezésében: „A mûnek nincs állandó köz-
ponti tudata és beszélõje, csupán egy kiemelt kategóriája: ez Mal-
te jelenléte a dolgokban. Ha e jelenlét megképzõdése zavartalan
lenne, nem merülne fel kétely az elbeszélõ – naplóíró – emlé-
kezõ – szereplõ funkcióit egyesítõ személy identitását illetõen.
Minthogy azonban a megszólaló individuum maga is létrejö-
võ, az önteremtés folyamatában álló, identitását keresõ s vállal-
kozásának kilátástalanságát sejtõ személy, önazonossága alapve-
tõ drámai kérdése az elbeszélésnek.”7 Malte végsõ tapasztalatá-
ban: „a halál már nem a legsajátabb lehetõségként mutatkozik
meg, hanem a lehetetlenség üres mélységeként, olyan terület-
ként, melytõl leggyakrabban elfordulunk, de ahol késõbb –
miután a mû és a mû követelése ide szólította – Rilke tíz évig bo-
lyong.”8 Tíz évvel késõbb a Duinói elégiák és az Orpheuszi szonet-
tek folyamában úgy talált rá Rilke a megoldásra, hogy a megha-
lást nem ránk váró, az idõben elszigetelt eseményként, hanem
állandó feladatként fogta föl. A halálának az életet folyamatos
történésként kiegészítõ kiterjedéséhez érzékelésünk és tapasz-
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talatunk bezáró, leszûkítõ jellege miatt nem sikerül közel fér-
kõznünk. A dolgok megragadásának módján kell tehát változ-
tatni: a lényegüket meghamisító „rossz külsõség”-tõl és a csaló-
ka biztonságot adó „rossz bensõség”-tõl a „legteljesebb bensõ-
ség” felé kell haladnunk. A legnagyobb tudatosságot feltételezõ
átfordulást, a létnek való feltétlen kitettség állapotába való ju-
tást az teszi lehetõvé, hogy: „az átváltozás, a láthatónak a látha-
tatlanban való beteljesülése – ami a mi feladatunk – magának
a meghalásnak a feladata”.9 A tapasztalat addigi kategóriáitól va-
ló eloldódással, a feloldódással, a dolgok láthatatlanná válásával
belül, a megismerés új kiterjedésében „önmagukban, a meg-
határozatlan tiszta pontján”10 léteznek. Az elmúlás akarásával,
megvalósításával nyert határtalan tapasztalat, melyet Rilke a Nyi-
tott-nak nevez, maga a költemény. A vers eredet, melynek orfi-
kus terében „a beszéd már nem mondás, sem pedig megneve-
zés. A beszéd ünneplést jelent, az ünneplés pedig felmagaszta-
lást, azt jelenti, hogy a beszédet valamely tisztán sugárzó betel-
jesedéssé tesszük, mely még beszél, amikor már nincs mit mon-
dani, mely nem ad nevet annak, aminek nincs neve, hanem
üdvözli azt, megszólítja és ünnepli”.11

Nemes Nagy Ágnes említett esszéjében Rilke ismeretelméle-
ti és lírai teljesítményét a versbeli beszélõ szempontjából értéke-
li. Olyan költészetnek tekinti, mely költõjét eltünteti, a lírai
én-t kiemeli a vers középpontjából, helyette egy általános alanyt,
egy világ-ént állít a költemény középpontjába. A verstér, „ez az
egész világ helyettesítés. Minden kép, tárgy, hang valami helyett van
itt, valami bensõ jelenség jelcsoportja, mert az a valami másképp
elképzelhetetlen. Ez a világ Rilke berendezett közérzete”12 (ki-
em. az eredetiben). „Ebben a kivetített, belülrõl megérzékített
világban”13 „a »témák« vagy eszközök mind az eleve megadott
ábrázolási síkra vonatkoztatandók”.14 Rilke második korszakában:
„Már nem az a saját halál, amely gyümölcsként érik életünkben,
inkább az, amelyik a hold túlsó oldalaként elfordul tõlünk, látha-
tatlanul, de teljes realitással egészítve ki, folytatva, érzékelhetõ-
vé téve az életet”.15
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Bár megállapítja Rilke lírájának „személytelenségét”, azok-
ban a megfogalmazásokban, melyekben a belülrõl kivetített világ-
ról, Rilke berendezett közérzetérõl szól, Nemes Nagy Ágnes lát-
szatra a vers szempontjából lényeges instanciaként õrzi meg a
szubjektumot. Blanchot is figyelmeztet a megnyugtató oldallal
bíró elmúlás másik, félelmes vonatkozására, választásának és
meghittségének mélységes valószerûtlenségére, az elkerülhetet-
len, de elérhetetlen halálra, mely: „a jelen hiánya, a jelen nélkü-
li idõ, mellyel nincs kapcsolatom, mely felé nem tudom elõvet-
ni magamat, hiszen benne nem én halok meg, aki meg vagyok
fosztva a meghalás képességétõl, hanem mi halunk meg ben-
ne, akik nem szûnünk meg meghalni, s eközben sosem fejezzük
be a meghalást.”16 (kiem. az eredetiben), ami a költemény objek-
tív mozgását személyesként ismerteti fel velünk.

Domonkos István elsõ kötetében kimutathatók a Rilke-hatás,
pontosabban a Rilke költészetéhez való viszonyulás, állásfogla-
lás nyomai. A tér Domonkos korai verseiben is bensõ világtér.
Ezt bizonyítja, hogy a József Attilában a következõket olvassuk:
„egy kéz ma is / felhõben folytatódik, / teret tölt a lehelet”, a
vér „sûrû, langyos palástja a földnek”; a vers-én azt kérdezi ön-
magától: „a föld árnyéka, vagy lelked remeg?”. A Kontrapunkt
szabálytalanul, rondószerûen ismétlõdõ sorai a következõ variá-
ciókba rendezõdnek: „s a hold kerek sikoltás, / leheletemre fel-
reped. / Míg üveget roppant a sötét, / [...] / A hold kerek sikol-
tás, / a hold kerek sikoltás / leheletem felreped / torkom és ér-
telmem elreped / mint ablaküveget roppant össze a sötét”. Az
1. újvidéki elégiában a beszélõ megállapítja: „talpam alatt még
a sivár recés / betonlapok is / vég nélküli hasonlatok / meta-
forák árnyékában állok”. A költeményt azonban Domonkos nem
a szubjektum fölszámolódásának mozgásával létesíti. A verset
többszörösen elidegeníti a versbeli beszélõtõl, ez a jelenség
legszembetûnõbben sokféle, bonyolult személyviszonyt alkalma-
zó szerepverseiben érhetõ tetten. A folyó egyes szám harmadik
személyben álló, metaforikus leírását a Tiszában a folyót megszó-
lító sorok követik: „Ha hajba kapnak érted a partok, testükre
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/ dõlsz-e szõke lányaidnak akkor, / mert a tengert álmodod,
mint kék halált, / S ha az esõkkel megindul feléd tántorogva a
táj, / mivel magyarázod A Vers: „Mondják, valami húrok gyere-
ke, / hát szélben peng, peng a teste, / s réges-régen tagja a teret
/ parcellázó háló-szervezetnek. S mint mondják: villámokkal /
gyújt alá a fecskéknek, verebeknek, s mesélték, szénnel kínálja
/ az arcán játszó kövér gyerekeket.”; „Azt mondják: gyilkos:
élete a halál.” A vitézeknek halott kedvesében a költeményt a be-
széd elõrenyomuló mozgásként azonosítja, a bensõség metafo-
rájáról, a mozgás végzõjérõl, a sebesült vitézrõl azonban a vers
végén kiderül, hogy valójában halott. A Kosztolányi- és József At-
tila-reminiszcenciákat tartalmazó 2. újvidéki elégiában a költõ ne-
vét a következõ összefüggésben írja le: „Fájdalom, a halál, e
bágyadt Rilke-szövetséges, / az angyalok, a szentek / olyanok,
mint a versek, / súly- tárgy- és szagtalanok, / az atom katedrá-
lisában konok szüzek, / kikkel az õrület esténként lehever.” Tol-
nai utal arra, hogy: „Domonkos fantasztikusan le tudott énekel-
ni verseket, tudott fantasztikus Rilke-verseket írni, Claudel-ver-
seket”17, s azt is megállapítja, „a domonkosi versifikációt, a Kosz-
tolányi-féle rímelés további felszabadítását lehetetlen Slamnig
nélkül értelmezni[...]”18 A fölismerhetõ hangfekvések nem az
eredetiség hiányára vallanak, hanem az elõdök formatörekvé-
seiben megnyilvánuló személyességgel néznek szembe. 

Azóta a balkáni háborúkkal és Jugoszlávia szétbomlásával
a vajdasági magyar irodalom, a rendszerváltással pedig magyaror-
szági irodalom belsõ összefüggései is átalakultak. Külön kapcso-
lódásai zárványszerû alakzattá teszik a Symposion irodalmát és
benne Domonkos líráját Magyarországon. Az idegenség felszámo-
lására, enyhítésére törekvõ értelmezések legtöbbször reprezen-
tatív költeménye, második kötetében, az Áthúzott versekben meg-
jelent Kormányeltörésben felé fordultak. Központi versének be-
szédhelyzetét a tágabb kulturális környezet, a vendégmunkás-
lét vagy a nemzetiségi életforma összefüggéseiben értelmezték.
Mikola Gyöngyi érzékenyen tagolt összefüggést állít föl a nemze-
tiségi léthelyzet és Domonkos megszólalása között. Puma címû
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versének a puma szót különféle toldalékokkal ellátó eljárásával
bizonyítja, hogy a nyelvtani alapelemek, a ragok is szavatolják
a megértést. A versekben kibontakozó nyelvkritika két összetevõ-
jét hangsúlyozza, elsõként azt, hogy „Domonkos szerint a nyelv
megbízhatatlan, félreérthetõ, hazug ideológiák, kvázi-univerzu-
mok kreálhatók belõle”.19 A nyelvkritika második összetevõjét
ismeretelméleti jellegûnek állítja: „bármennyire igyekszünk is
pontosan kifejezni magunkat, mindig csak egy szerephez ju-
tunk”.20 Kappanyos András elutasítja a lehetõséget, melyre a vers
egyes elemzései utalnak: „hogy a sajátos nyelvhasználat a nyelv
elvesztését, elfeledését mintegy naturalisztikusan jelenítené
meg”21, s úgy véli, a beszélõ valójában nem az itthon maradot-
takhoz fordul, hanem új környezetének tagjaihoz próbál szól-
ni az õ nyelvükön. „A vers nyelve az idegenek közös nyelvét, az
alanyesetre, jelen idõre, egyszerû mondatra redukált, néhol egy
kis konyha-némettel is megtámogatott pidgin-angolt, a jellegze-
tesen hontalan-nyelvet imitálja, »fordítja vissza« magyarra.”22 Sa-
ját belsõ, költészeti kontextusa megértéséhez Balassa Péter A me-
nekült király, avagy a polgárháború elõérzete címû, a Kormányeltö-
résbent értelmezõ esszéjét szeretném fölidézni. Balassa a vers-
beszéd egészét metaforikusnak állítja: „Domonkos István ugya-
nis létrehozza ebben a költeményben azt, ami a mûvészetben
a legnagyobb kísértés, legnagyobb bravúr és a legveszélyesebb
igazság: mintha közvetlen, tehát fokozhatatlan életigazság vol-
na. És mégsem »volna«, hanem az. [...] Ez a mintha, mely a mû-
vészet végsõ küszöbe, kinyilatkoztatásszerûsége, a létezõ létét me-
taforává alakítja – lenni, mint (Ricoeur) (kiem. tõlem, U. Cs.).”23

„A metafora nem-romantikus, narratív természete tárul fel itt.”24

A fõnévi igeneves, változatokban variálódó szakaszok között egyet-
len, nyelvtanilag majdnem szabályos mondat többször is ismét-
lõdik: „szavak kínai falát / megmássza a halál”. A hosszúversben
a vendégmunkás-lét mozzanatait a költészetre való reflexió el-
lenpontozza: a szavak kifejezés az idézett, szinte szabályos, csu-
pán a névelõt elhagyó mondatban a vers szavait jelenti. A fõ-
névi igeneves alakokban beszélõ lírai én a szereplõivel és a világ
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dolgaival kapcsolatos érzéseit, viszonylatait nem artikulálja vi-
lágosan, ebbõl egyrészt a leírt jelenségekhez fûzõdõ viszonyá-
nak meghatározatlansága következik: az értelemnek gyakran
egynél több rekonstrukciója lehetséges. A csonkolt grammati-
kai szerkezetek következtében másrészt versben a fõnévi igenév-
vel jelölt valamennyi cselekvés a beszélõre vonatkozik akkor is,
ha a cselekvés végrehajtója más. A fõnévi igenevû alakban álló
igék és a szakaszok élén kitüntetett helyen álló létige fõnévi ige-
nevû alakjával a vers alanya metaforikusan azonosul minden sze-
replõvel és tárggyal. A Kormányeltörésben tere annyiban a rilkei
nyitott tér megfelelõje, hogy a lírai én tapasztalata nem részle-
ges, hanem feltétlen. Másfelõl azonban Rilke követelményével
szemben a beszélõ nem „a dolgokat mondja”, hanem világa dol-
gaihoz hasonul. Úgy vélem, ilyenképp a Kormányeltörésbennek
személyre nem utaló fõnévi igenévi alakokból és egyes szám
elsõ vagy harmadik személyû személyes névmásokból fölépülõ
beszéde a rilke halálnak a „jelen hiánya”-ként értett, bensõsé-
gessé nem tehetõ vonatkozását fejezi ki. 

Domonkos István költészete a Tessék engem megdicsérni cí-
mû kötetébe gyûjtött gyermekverseivel folytatódott. A gyerekek
absztrakciók nélkül gondolkodnak, kevés, intenzíven megélt
tárgy segítségével maradéktalanul kifejezik önmagukat. E sajá-
tosság adja gyerekverseiben a megszólalás folyamatos metafo-
rikusságát. 
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Horváth Futó Hargita

AHOL „MINDENKINEK MEGVOLT
A MAGA TÖRTÉNETE”

Gion Nándor családtörténete

Keletkezéstörténet

Gion Nándor 1976 és 2002 között írta meg négykötetes
családtörténetét: az elsõ kötet, a Virágos katona 1973-ban, a Ró-
zsaméz 1976-ban jelent meg az újvidéki Forum Könyvkiadónál,
az Ez a nap a miénk csaknem húsz évvel késõbb, 1997-ben az Osi-
ris Kiadónál, az utolsó könyv, az Aranyat talált pedig 2002-ben
látott napvilágot szintén az Osiris gondozásában. A Virágos ka-
tona és a Rózsaméz egy kötetben Latroknak is játszott összefoglaló
címmel 1976-ban a Forumnál, majd az 1982-es könyvhétre a
Magvetõ Kiadónál jelent meg, az Osiris regénytrilógiává bõvítve
ugyanezen a címen adta ki 1999-ben az elsõ három kötetet. A
regénysorozatot az utolsó, posztumusz kötet tetralógiává bõvíti.

A regényfolyam anyagát az író családjának és szülõfalujának
fél évszázados történelmi múltja adja. A cselekmény ideje 1898-tól
az 1950-es évekig tart. Az 1973-ban Híd-díjjal kitüntetett Virágos
katona az I. világháborút és az Osztrák–Magyar Monarchia fel-
bomlását, a történetet 1918-tól a második világháború kitöré-
séig folytató Rózsaméz pedig a királyi Jugoszlávia összeomlását
örökíti meg. Az Ez a nap a miénk a Rózsaméz utolsó jelenetére
épül, a magyar csapatok 1941-es bevonulásával indít, és a második
világháború végével zárul. Az Aranyat talált a negyvenes évek má-
sodik felének „krónikája”. 

A családtörténet-tetralógia keletkezésérõl az író 2000-ben
a Magyar Mûvészeti Akadémián elhangzott elõadásában a követ-
kezõket nyilatkozta: „... egy történelmi regényre írtak ki pályáza-
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tot, és én jelentkeztem, mert elõleget adtak. Megírtam, mellesleg
én voltam az egyetlen, aki meg is írtam, hogy ne kelljen az elõle-
get visszaadni. Azt a könyvemet, aminek az volt a címe, hogy a
Virágos katona, azt már beengedték Magyarországra. Itt a kriti-
ka nagyon ráharapott. Féja Gézától kezdve Ilia Mihályig csupa
dicsérõ kritika jelent meg róla, és akkor már nem mint ilyen
félig filmes, félig író, félig szerkesztõ, hanem valóban szépíró,
a magyar irodalmi köztudatban el tudtak helyezni. És el is helyez-
tek. Azután megírtam ennek a folytatását is. Ez tulajdonképpen
nem történelmi regény, hanem családregény, anyai nagyszüle-
imrõl írtam. Kezdõdik a századfordulónál, ez az elsõ regény, a
Virágos katona, amely a legnagyobb sikert érte el. Mellesleg több
nyelvre lefordították, legalább öt-hat nyelvre. Ez a századfordu-
lótól az I. világháború végéig játszódik, utána megírtam Rózsa-
méz címmel a folytatását a két világháború között. Ezt azután kö-
zös kötetben adták ki, és ennek szerintem egész jó címet, a
Latroknak is játszott címet adtam. Ez is megjelent, ez is több ma-
gyar kiadásban és több országban. Nemcsak Jugoszláviában, ha-
nem Romániában, Magyarországon is. Azután más nyelven, más
országokban. Lengyelországban, Németországban, Szlovéniá-
ban. Kicsit családregény volt, de ráakasztottam a történelmi
regény címkét, hogy ne kelljen az elõleget visszafizetnem, hogy
a vajdasági magyarságnak a sorsát mutatja be, egyéni emberi sor-
sokon keresztül.”1 A regényciklus harmadik része, az Ez a nap
a miénk, a második világháborúban folytatja a család- és falu-
történetet. Ezt a kötetet Gion az átköltözés után, 1993-ban írta
Budapesten. „Megírtam, és akkor jöttem rá, hogy még mindig
nem írtam meg végig ezt a történetet. Valahol hiányzik az a rész
(akik benne voltak a korban, tudják, milyen volt), hogy 1947–48
után, amikor megtörtént az összeütközés, politikai összeütközés
a Szovjetunió és Jugoszlávia között, a jugoszláviai magyarok dup-
lán gyanúsakká váltak. Egyrészt, mert magyarok, másrészt, mert
Magyarország is ehhez a táborhoz tartozik, ebbõl kifolyólag te-
hát lehet, hogy jobban vonzódnak ehhez az oldalhoz, mint amah-
hoz, amit a titóista Jugoszlávia vall, és akkor is eléggé megtizedel-
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ték, nem annyira, mint a háború után, de eléggé megtizedelték
az ottani magyarokat.” 2 Az említett idõszakot Gion az Aranyat
talált posztumusz kiadású kötetben dolgozta fel. „Ezt a regényt
már nem érzem folytathatónak, mert a következõ idõszakokról,
például az ötvenes évekrõl, én már írtam ifjúsági regényeket
meg novellákat is. Egyedül ez a korszak volt az, amirõl koráb-
ban nem lehetett írni, mert sokaknak nem is volt érthetõ” – nyi-
latkozta az író egy 2002 januárjában készült interjúban.3

Az Aranyat talált cselekményidejét követõ idõkrõl – amint
azt a fent idézett interjúban is említi – Gion írt regényeket,
novellákat. Bori Imre már 1977-ben, a tetralógia két utolsó darab-
jának megszületése elõtt meglátja a Virágos katona és a Rózsaméz
összefüggéseit ezekkel a mûvekkel. 1977 novemberében arról
ír, hogy Gion regényírói munkássága nyomán egy regény-tet-
ralógia körvonalai bontakoznak ki, és ebbõl három könyv már
el is készült. „A cselekménysort 1898 õszével indítja a Virágos ka-
tona címû regényében, s folyamatosan követi hõsei sorsát 1941
tavaszáig a Rózsaméz mûvében, majd a Testvérem, Joáb címû re-
génye veszi át a krónikási szerepet az 1960-as évek eseményei-
nek elmondásával, olyan módon, hogy a regénycselekmény egy-
egy szálát a szerzõ vagy egészen az 1941-es eseményekhez köti,
vagy a felszabadulást követõ évek történéseihez. Valójában tehát
a regény-sorból csupán az 1941-es esztendõvel kezdõdõ két évti-
zed olyan méretû epikus képe hiányzik még, amilyent évszáza-
dunk elsõ negyven esztendejérõl kaptunk.”4 Bori Imre akkori
„csonka formájában is” impozáns esztétikai-eszmei vállalkozás-
ként értékeli Gion mûvét, amelyben a szenttamási szegényembe-
rek világának rajzával egy nagy történelmi korszak epikus ké-
pét készíti. 

Csaknem harminc évvel késõbb, az Aranyat talált megjelené-
sével összeállt a történet. Bori Imréhez hasonlóan Árpás Károly
is összefüggést lát a tetralógia és az ifjúkori mûvek között. Az
Aranyat talált kötet jelentõségét abban látja, hogy „a történetben,
a szereplõk rajzában Gion elvezeti a családi szálra fûzött helyi
történetet odáig, ahol már be tudjuk kapcsolni az ifjúkori élmé-
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nyeket leíró pályakezdõ mûveket”. Ezekben a mûvekben Gion-
nak sikerült „megrajzolnia egy jellegzetes és jellemzetes Kárpát-
medencei település/kisközösség többgenerációs történetét”.5 A
Gion-életmû „különféle darabjai mintha egyetlen, hatalmas mun-
kának a különféle részei lennének, egy vég nélküli regény részei,
amely Szenttamáson kezdõdik, valahol a régi vágóhíd azóta le-
bontott, üvegtetejû csarnokában, a gyerekkorban”.6

Szenttamás-centrikusság

A regény-tetralógia Rojtos Gallai Istvánnak, az író anyai
nagyapjának az élettörténetét beszéli el. A narrátor-fõhõs élettör-
ténetébe történelmi, család- és helytörténeti események is bele-
szövõdnek. A család-genealógia köteteiben „az emlékirat, a neve-
lõdési regény, a családregény, a történelmi-társadalmi regény
specifikus jegyei ötvözõdnek”.7 A regény-sorozat színtere egy kö-
zép-bácskai többnemzetiségû – németek, zsidók, magyarok, szer-
bek, cigányok lakta – település, Szenttamás, az író szülõfaluja.
Gion ebbõl a faluból konstruálja regényeinek világát.

A Virágos katona címû regény fordulatot jelentett Gion pá-
lyáján: anyagát a Vajdaság és szülõfaluja múltjából meríti, és elõ-
ször nevezi meg színhelyként Szenttamást. A tetralógia elsõ kö-
tetében Gion „korábbi regényeinél hagyományosabb epikai for-
mában, színes epizódok láncolatából épített szigorú kompozí-
cióban ad gazdag társadalomképet a századelõ soknemzetisé-
gû bácskai kisvárosáról”.8 Pályája kezdetén Gion – mint egyik
nyilatkozatában fogalmazott – „igen magasröptû témákról”, pél-
dául „a római légiókról, illetve légionáriusokról, meg Ahasvé-
rusról, a bolygó zsidóról”9 írt, de hamarosan rájött, más témát
kell felkutatnia. A hetvenes évek elején szülõfaluja világa felé
fordult. „Különösebb gond nem volt ezekkel az irományokkal,
valamennyit az utolsó szóig közölték a folyóiratok, a szerkesztõk
idõnként megdicsérték a találó témaválasztást és a modern hang-
vételt, további írásra buzdítottak, én viszont, amint az egy feltö-
rekvõ értelmiségihez illik, egyre gyakrabban és gyanakodva néze-
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gettem magam körül, és aránylag gyorsan rájöttem, hogy engem
tulajdonképpen nem is érdekelnek túlzottan a római légionáriu-
sok. A vértjeik szépen csillogtak ugyan, rájuk lehetett mázolni
mindenféle jelképet és homályos utalást, az adott körülmények
között azonban nem engedhettem meg azt a luxust, hogy a
csillogó páncélzaton maszatoljak. Ha komolyan akarom mûvel-
ni az íróságot, és ha komolyan akarom venni magamat, ajánlatos
ahhoz a világhoz fordulni, amit nemcsak könyvekbõl és fest-
mények reprodukciójából ismerek. Imigyen morfondíroztam,
és azt hiszem, igazam volt. Mert ennek a világnak a magva ad-
va volt, megformálódott még a régen átvirrasztott szenttamási
éjszakákon, és azóta is mágnesként magára ragasztotta az újabb
eseményeket. Otthon vagyok benne, messzire is mutathatnak,
akár Ahasvérus, talán tudok írni róla, sõt, esetleg alakíthatom is
szerény írói eszközökkel és tekintéllyel. Huszonhét éves korom-
ban a második könyvemben, a Testvérem, Joábban tértem ide
vissza, még csak a peremét kaparásztam, így is kisebb botrány
keveredett belõle, ami meggyõzött arról, hogy ügyesen fordul-
tam. Az Ezen az oldalonban és a Latroknak is játszott trilógiában
már teljességgel bejött Szenttamás, az igazi és az enyém, ami
nem mindig ugyanaz, de eléggé összemosódnak és jól megfér-
nek egymással.”10

Az író térszemléletérõl, a Gion-próza szülõhelyhez kötõdé-
sérõl többször is írtak a kritikusok, irodalomtörténészek. Pintér
Lajos az író sarkalatos pontjának nevezi Szenttamást. „Hozzákö-
ti a család, az átélt múlt, hozzákötik az ott megismert legendák”.11

ezek szálaiból konstruálja történeteit. Utasi Csaba a Virágos ka-
tonáról írt kritikájában a térbeliség elemeinek dominanciáját
emeli ki. „A központi lokalitás a kálvária, ahonnan egész sor út
vezet sugarasan a Szívhez, a Tukba, a devecseri rétre, a csatorná-
ra stb., s minden lényeges esemény ezeken az oda-vissza vezetõ
relációkon történik meg.”12 Bori Imre irodalomtörténetében Gi-
on mûvészi képzeletének fontos attribútumaként a térszemléle-
tét határozza meg. Gion „térben képzeli el regényeit, amikor a
faluszéli Kálvária-domb körül húzott körben mozgatja hõseit, s
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ennek sugara alig nagyobb, mint amennyit a dombról, ahol a
három keresztfa áll a megfeszített Jézussal és a két latorral, Gallai
István, a fõhõs, a szemével be tud fogni. A Gion-írások állandó
színtere ez a világ, mind földrajzi, mind szociológiai szempontból.
Az írót elsõsorban a faluszéli szegény emberek világa érdekli, s
a falu szociológiai keresztmetszetét is megadja mind gazdasági,
mind nemzetiségi vonatkozásban.”13 A Gion-mûvekben megörö-
kített szenttamási világ Radics Viktória értelmezésében „nem
holmi couleur locale, kisrealizmus, a legkevésbé népieskedés,
hanem a létnek egy olyan portája, ahol az élettel törõdni, bánni
tudtak, mégpedig – s ez szerintem nála igen fontos – nem kedvet-
lenül. Azt hiszem, a kedély számára olyan volt, mint a hívõknek
a hit. Azzal tartozunk az életnek, hogy némi jó kedéllyel nyúljunk
hozzá; kicsit erkölcsi ügy ez is. Nem hiába citerázott annyit a Roj-
tos Gallai.”14

A „dúsított realizmussal” elbeszélt
családtörténet

A Latroknak is játszott tetralógia szövegvilága fiktív és való-
ságos elemekbõl építkezik. A tárgyszerûség elemei a konkrét
helyszínmegnevezések, a szereplõk, a családtagok élettörténeté-
be beleszövõdõ történelmi események, a családtörténeti doku-
mentumok. Nyilatkozataiban Gion Nándor többször is beszélt
a „szülõföld ihletõ erejérõl”15, hogy szövegeit a szülõfalujában
megélt és hallott élményanyagból konstruálja. 1998-ban Füzi
Lászlóval beszélgetve mesélt arról, hogy gyermekkorában a teme-
tõkkel körülvett rajcsúri utcájukban esténként kiültek a férfi-
ak, „összegezték a múlt és a jelen, a háborúk és békék eseménye-
it, bölcsen beszéltek, sokfajta ember gyûlt össze ezen a kis helyen:
lecsúszott arisztokrata, földgyûjtõ paraszt, feltörekvõ kézmû-
ves, egykori szibériai hadifogoly, kóborló szélhámos... Minden-
kinek megvolt a maga története, ámulva hallgathattam, amennyi-
ben illedelmesen viselkedtem. Íratlan, de nagyon következete-
sen betartott szabály volt, hogy az ifjoncok csak befogott szájjal
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ülhetnek a felnõttek közelébe, és csak akkor szólalhatnak meg,
ha kérdezik õket. Ritkán kérdeztek. Én tudtam hallgatni, azóta
sem bánom.”16 A történeteket gyermekkorában tárolta, s ezt
az élményanyagot használta fel késõbb az írásaihoz. „Valahol el-
raktároztam ezt a világot, mert ahogyan írni kezdtem, a legjobb
pillanatban elõbukkant, felkínálta magát megírásra. Nekifutot-
tam, akkor jöttem rá, hogy gazdag nyersanyaggal rendelkezem,
betûkkel is el tudom mesélni, hiszen verbálisan sokszor elpró-
báltam, és már akkor is úgy éreztem, hogy talán túlmutat a fa-
luvégen. A szereplõk meg magukra vagy õseikre ismertek, kicsit
a krónikásuknak tekintenek, ami lehet dicséret is a földön járó
emberek elnézõ mosolyával. Továbbra is mesélnek nekem, mert
emlékeznek, hogy régen is figyeltem rájuk.”17

Egy 1992-es, Erdélyi Erzsébetnek és Nobel Ivánnak adott in-
terjúban azt nyilatkozta, hogy értelmezésében a realizmus tágít-
ható, dúsítható fogalom. Egyetemi tanulmányai során megismer-
kedik a szocialista realizmussal, s úgy érzi, a realizmus ilyen
változatának nincs perspektívája. „Hirtelen fordulattal eltávolod-
tam az egész realizmustól, másfajta irányzatokat tanulmányoz-
tam. Sõt, mûveltem is egy kicsit, hogy aztán újabb hirtelen fordu-
lattal visszatérjek egy másfajta realizmushoz, amely keménységé-
vel és színeivel, sokszor erõs színeivel perspektivikusnak látszott
– ma is annak látszik – néha már nem is egészen realizmus...”18

Ugyanebben az interjúban, arra a kérdésre, hogy mennyi a va-
lóságos és mennyi a költõi elem vissza-visszatérõ figuráiban,
Burai J. esetét hozta fel példának. Burai J. elõször egy novellában
bukkant föl, majd regényfigurává vált. Ennél a szereplõnél „bár
a valóságalap mindvégig megmaradt, egyre több lett a költõi
elem”, amivel már óvatosabban kellett bánnia a Virágos katona
és a Rózsaméz címû regényekben, mert itt a „fõhõsök igazi ne-
vükön szerepelnek, leginkább igaz történetekben, de még õk
sem mindig, a jellemük is átformálódik kicsit néha, de õk sem
tiltakoztak sohasem. Néhány mellékszereplõ vagy azok hozzátar-
tozói tiltakoztak már.”19 Egy ilyen konfliktusról számol be 2002
januárjában Elek Tibornak a budapesti Károlyi Palota Kulturális
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Központ kortárs magyar írókat bemutató sorozatának vendége-
ként: „Ha valaki szépirodalmat ír, akkor azért vigyázzon arra,
hogy ne ismerjenek magukra az emberek. Például azok, akikrõl
én írok, azok nem tudnak írni, esetleg csak levelet, mert más
kétkezi foglalkozásuk van: szántás, vetés, köszörülés stb. Õk nem
tudnak nekem válaszolni, ilyenkor ajánlatos tisztelni az embere-
ket. Én úgy vagyok, ha valakivel beszélgetek, akkor odafigyelek
rá. S ha úgy érzem, hogy valami olyat mondott, ami érdekes, ak-
kor legtöbbször megkérdezem, hogy nem baj-e, ha felhaszná-
lom, ha megírom. S ha azt mondja, hogy nem baj, akkor meg-
írom. Ha a szereplõim közeli rokonaim voltak, azokat névvel sze-
repeltetem, velük aztán majd jól kiveszekszem magam otthon,
ha azt mondják, hogy hülyeségeket írtam, de ez a családban ma-
rad. A többi szereplõnél viszont mindig megváltoztatom a ne-
vet. Mellesleg így is volt bajom, mégiscsak ráismertek. Írok példá-
ul egy szenttamási családról úgy, mint egy közismerten verekedõs
családról, akik bicskával jártak a kocsmába, és oldalba szurkálgat-
ták a felebarátaikat, amikor italozás közben összeszólalkoztak.
Nem az igazi nevükön, hanem a csúf nevükön (Csorba) szerepel-
tettem õket, de nem az volt a baj, hogy azt írtam róluk, hogy
késeltek, hanem hogy egy félmondatban azt írtam: a Gionok
és a Csorbák szegények, koldusszegények voltak. Ekkor jöttek
a »Csorba« utódok, hogy miért írom én azt a Csorbákról, hogy
szegények voltak, igaz ugyan, de nem szép, hogy ezt írom. Ilyes-
mikre is kell vigyázni, mert van, aki ezt szégyelli.”20

A fent említett beszélgetésben Gion bevezeti a dúsított rea-
lizmus fogalmát, s ezzel magyarázza a tény és imagináció kapcso-
latát, átjárhatóságát a mûveiben. „Vegyük a regényeimben szerep-
lõ Török Ádám példáját! Õ egy rablógyilkos volt a valóságban
is, nem kitalált figura. Ha kellett, Török Ádám gátlástalanul
rabolt és gyilkolt, mert az volt a véleménye, hogy márpedig ez
neki jár. Ugyanakkor legendák is kavarogtak a személye körül.
Egy kisebbségi sorsban élõ magyar népcsoportnak is a képviselõ-
je volt, és miután gátlástalan ütött, szúrt és lõtt, és fõleg a szerb
hatalommal szemben, így kissé magyar nemzeti hõs lett. No,
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itt kezd a dolog valamiképpen színesebbé válni, és itt jön be a
»dúsított realizmus«: van egy rablógyilkos, aki nem fél semmitõl,
de kisebbségi sorsban élõ magyar, és így sem fél senkitõl, nem
fél a szerb hatalomtól sem, igaz, nem azért, mert egy nemes
lelkû Robin Hood, hanem, mert egyszerûen el akar venni vala-
mit, és ha egy szerb rendõr áll vele szemben, akkor minden to-
vábbi nélkül elvágja a nyakát. De amikor mesélik a történeteit,
akkor már azt mondják, hogy ez a Török Ádám aztán milyen be-
levaló gyerek volt, milyen kemény magyar férfiú. Ezt próbál-
tam én megfogni úgy, hogy ne szépítsem túlzottan meg az õ tör-
ténetét, de a valós történeteknél valami többet hordozzon a min-
dennapi élete és sorsa. Ezt értem én a dúsított realizmuson. Eb-
ben kicsit benne van az is, hogy mi történt a valóságban, de nem
riportokat írok, és nem tényregényt, hanem regényt. S amikor
regényt írok, akkor jogom van kissé belemagyarázni a hõseim
cselekedeteibe, jellemébe valami többet, ami a valóságban nem
volt benne, esetleg valami kevesebbet.”21

A Gion-recepciót a mûvek megjelenése óta foglalkoztatta
a valóságelemek jelenléte, regények és valóság kapcsolata. Pintér
Lajos a Latroknak is játszott kötetrõl írja, hogy szerzõje „reális em-
lékezésekbõl, szürreális mesékbõl, álmokból és sokszor naturá-
lis elemekbõl szövi történeteit”. A Virágos katona és a Rózsaméz
a történelem folklorizációja. Írójuk a nép táji-történeti emlé-
kezetét idézi meg. „Nem a valóság bemutatása a célja, hanem
annak égi mását, a folklorizált életet mondja el. Gion bizonyára
azért fordult ihletésért ehhez a folklórvalósághoz, mert tartalmát,
információértékét igen nagyra tartja.” A tudományos történelmi
emlékezet az objektív folyamatokra teszi a hangsúlyt, ez a szemlé-
let pedig az „egyes ember, a porszemember szerepét méltányol-
ja”. Gion a „folklór, a népi élet és emlékezet által megõrzött tör-
ténelmet mondja el alkotó módon”.22 Mérsékelten mitikusnak
nevezi Gion prózáját Varga Zoltán Valóságkeresõ címû írásában.
„Gion regénye [Ez a nap a miénk], korábbi mûveihez hasonla-
tosan, valós környezetbõl és történelmi tényekbõl nõ ki ugyan,
de más, öntörvényû dimenzióban bontakozik ki. Költõiben,
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mondjuk, amit minõsíthetünk akár (mérsékelten) mitikusnak
is. Egyfajta autonóm mesevilágban...” Rojtos Gallai István „evilá-
gi emberi tulajdonságokból felépített, de mesefigurává átlénye-
gített regényhõsként” középpontját képezi „egy szintén valós ele-
mekbõl és figurákból megalkotott (Szenttamás ismerõi szerint
topográfiailag is hû), de átstilizált világnak, éppen e stilizáltság
folytán megszépítettnek”.23 Görömbei András értelmezése sze-
rint a Virágos katona címû regényben Gion Nándor „sikeresen
valósította meg az egyik legnehezebb mûvészi feladatot, a jelkép-
nek és a realitásnak, a mesének és a valóságnak az egymást ki-
egészítõ, egymást mélyebben megvilágító egymásba játszását a
hiteles valóságábrázolás és valóságértelmezés igényében. A Ró-
zsaméz hasonló írói elvek alapján folytatja a Virágos katonával meg-
kezdett jellegzetes vajdasági társadalomtörténetet egészen a II.
világháború kitöréséig.”24 Varga Zoltán a mese és a kortárs irodal-
mi alkotások kapcsolatát vizsgálva állapítja meg az Aranyat ta-
lált szerzõjérõl, hogy „írásmódja ebben a regényben mélyen
hagyományos, azaz eszköztára elsõsorban és szinte csak a rea-
lizmus eszköztárára támaszkodik. Mondhatnánk azt, hogy az Ara-
nyat talált bizonyos értelemben realista regény, más szóval: a
konkrét valós valóság szolgál alapul, az író ebbe a valóságba
helyezte képzelõereje segítségével a regénybeli történetet és hõ-
seit. Így aztán egy sajátos regénybeli valóság bontakozott ki, amely
már több a hagyományos realista regénynél. Tudniillik Gion
Nándor utolsó regényében a meseszerû a valós valóság egyen-
rangú partnere lett.”25 Olasz Sándor szerint végzetes hiba vol-
na a mûvet egy bácskai falu szociográfiai ihletésû ábrázolásaként
fölfogni. A valóságszerûség érzetét Gion a családtörténeti doku-
mentumok, a folklór, a társadalomrajz, a falukrónika által kel-
ti fel. „Eszközei ugyan olykor kifejezetten a klasszikus történeti
realizmus kellékei. Az elbeszélõ pontos beszámolót ad a falu
nemzetiségi viszonyairól, topográfiai és életmódbeli jellemzõi-
rõl. A sok-sok részletben ott a tárgyszerûség, s mégis mintha ide-
gen tájon járnánk. Éppen a realista regény otthonossága, biz-
tonságérzete hiányzik. Elsõ látásra úgy tûnik, a szereplõk is va-
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lamilyen társadalmi típust reprezentálnak, az olvasó azonban
gyorsan rájön, hogy e szociológiai szempontoknál fontosabbak
az alkati-mentalitásbeli meghatározók. A hõsök kiszámíthatatlan,
olykor félelmetesen szokatlan tettei is arra vallanak, hogy a cél
nem a valóságanalógia megteremtése, Gion prózája nem akar-
ja mindenáron szimulálni a valóságot.” A Virágos katonában a
„mítosz, a legenda válik a regény szemléletének és világképének
kifejezési formájává, s az imagináció hatalmába vetett megújult
bizalom a realitás és a fikció közötti oppozíció megszûnéséhez
vezet”.26 Szenttamás világjelkép, habár nem oly mitikus mére-
tû, mint a Száz év magány Macondója. Gion egy imaginárius-vi-
zionált világot teremtett szülõföldjébõl, amelyben azonban nincs
annyi babona és mágia, mint a dél-amerikaiak mûveiben. 

A regénysorozat helyszíneinek egy része (Zöld utca, Tuk,
Begluk, Kálvária, Devecser, Johann Schank és Jakob Hauser tég-
lagyára, Békás rét, Szív, Szegedi út, Cigány-völgy, Nagy utca,
községháza, Sárga kút stb.) ma is megtalálható Szenttamáson,
az azóta megszûnt, illetve átalakított lokációk (a Szenci, az Újvá-
ri kocsma vagy Kiss János és Kiss Antal kocsmája) pedig a népi
emlékezet által beazonosíthatóak. Ugyanez a helyzet a család-
történetbeli alakokkal is (Rézi nénire ma is emlékeznek Jan-
kófalván). A regény helytörténeti, mûvelõdéstörténeti ténye-
ket is tartalmaz (a Rózsamézben például Gallai István és a méhész
a Srbobranski Glasnik nevû újságot lapozgatják, amelynek elsõ
száma 1931. február 6-án, az utolsó pedig 1940. június 28-án
jelent meg). Ha Gion mûvét a valóságvonatkozások felõl köze-
lítjük meg, a reális és imaginárius szoros kapcsolatát konstatál-
hatjuk. Az imaginárius világ mögött valós földrajzi helyek, sze-
replõk állnak. Ezeknek a feltérképezése és feldolgozása egy kö-
vetkezõ tanulmány tárgyát képezi.

Gion révén Szenttamás bekerült a Magyar irodalmi helyne-
vek lexikonába is: „Szenttamás (Bács-Bodrog vármegye; ma Sr-
bobran; Szerbia és Montenegro): Gion Nándor – itt született
1941. február 1-jén. Az elemi iskolát szülõfalujában végezte, majd
ipari szakiskolába ment Szabadkára. 1963-tól Újvidéken élt, 1993-
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ban Magyarországra települt. Több regényben is (Testvérem,
Joáb; Ezen az oldalon; A kárókatonák még nem jöttek vissza;
Sortûz egy fekete bivalyért) megjelent szülõfaluja, a szülõföld
megtartó élménye. Szülõháza 1994 nyarán egy közlekedési ba-
leset során megroggyant, de 1996-ban eredeti állapotban hely-
reállították.”27 A szócikkhez hozzátehetjük, hogy Gion Nándor
édesanyja halála után a családi házat a szenttamási Citerazeneba-
rátok Klubja vásárolta meg azzal a céllal, hogy Gion-emlékházzá
alakítsa. Az épület rossz állapota miatt tervben van a lebontása
és hasonmásának felépítése. 
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THOMKA Beáta

EGY TOLNAI-METAFORA VISSZAVEZETÉSE.
A DELTA LEHETSÉGES POÉTIKAI REDUKCIÓJA

Tolnai Ottó 1969-ben megjelent költészetkritikai esszéje és annak me-
taforaként értelmezett címe képezi a kiindulópontot. A tanulmány
érinti a hatvanas-hetvenes évek vajdasági irodalmának kultúraközi
helyzetét, továbbá az Új Symposion mûhelyét jellemzõ poétikai beál-
lítottságot. Tolnai néhány észrevétele és kategóriája alapján körvona-
lazza nemzedékének és az akkor jelentkezõ fiatalok költészetkon-
cepciójának különbségeit, amit Tolnai ars poeticájának rövid jellem-
zése követ.
Kulcsszavak: Delta-metafora, literature mineur, regionalitástudat, multi-
kulturális szellemiség, metaforikus szociográfia, ars poetica, költészettör-
ténet, alternatív líra, narratív árnyékolás, groteszk, tragikomikus látásmód

FEKETE J. József

„TISZTÁRA SÚROLT KISVILÁG”. TOLNAI KONFESSZIÓ(K)
A magyar irodalmon belül léteznek olyan teljesítmények, amelyek –
nyelvi behatároltságuk ellenére – közvetlenül illeszked(hetnén)ek
az európai irodalmakba, vagy bármibe, amit jelen pillanatban iroda-
lomként élünk meg – Tolnai kétségkívül a kortárs magyar írók között
egyik legjobb példa erre –, ezek a teljesítmények a magyar iroda-
lomban sajátos, kiteljesületlen paradigmaváltást jeleznek, ugyanis
csúcspontjaikkal megteremtették a maguk zsákutcáját is, így eleve a
jelen pillanatban folytathatatlannak tûnnek. Nem kanonizálódtak,
nincsenek követõik, nem teremtettek iskolát, miközben egy lehetsé-
ges és szükségszerû irányváltás lehetõségét vetették föl. Ennek ellené-
re nem vesz róluk tudomást az irodalomtörténet-írás, vagy ha mégis,
marginálisként, egyedi jelenségként kezeli õket. Tolnai Ottó mûvei-
nek, illetve a velük foglalkozó monográfiáknak, egy testes interjúre-
génynek a magyarországi megjelentetése alapot teremt e számottevõ
életmû recepciójára a magyar nyelven megszólaló irodalomban. A re-
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cepció teljességéhez azonban el kell sajátítani Tolnai – nyelvileg be-
határolt, szellemileg nyitott – formanyelvét, az egyetemessé növesztett
partikularitást, a metafora- és asszociáció-burjánzást, a faktográfiá-
ból fûként sarjadó lírát, az amorf mûfajiság kegyes derûjét, a megis-
merés megismerhetõ boldogságának öngerjesztõ verbális képiségét.
A Tolnai-szótár (lexikon – életmû) így értelmezett elsajátításához
kínál támpontokat a dolgozat.
Kulcsszavak: átjárhatóság, centrum, faktográfia, karfiol, katalekta, kon-
fesszió, partikularitás, relikviák, remegés, rizóma, tiszavirág

CSÁNYI Erzsébet

VAJDASÁG: AZ ÁTALAKULÁS TÉGELYE.
KULTURÁLIS KÓDOK DELTÁJA TOLNAI OTTÓ
PRÓZÁJÁBAN

A vajdasági irodalom interkulturális diskurzusa az egymást átható, egy-
másba áttûnõ kulturális kódok furcsa deltáját képezi. 
Tolnai Ottó a delta fogalmát önleíró metaforaként használja, mint

a kisebbségi kultúrát meghatározó sokgyökerû identitás, plurális kód-
rendszer emblémáját. Számára Vajdaságot mint kulturális olvasztó-
tégelyt a balkáni-mediterrán-bácskai komponensek határozzák meg.
E torkolatban minden formáját veszíti, ágas-bogassá válik, miközben
sós és édesvíz egybeörvénylik, kavarog, s e metamorfózisban a folyó
átminõsül tengerré, átadva kincseit valami újat teremt. A delta az a
pont, ahol érintkezik vég és kezdet. A határ maga is deltaszituáció:
felbomlás, identitásvesztés, önmegkérdõjelezés, önmegszüntetés, szin-
te a halál átlépése és valami többlettudással való újjászületés. Ingalét
az Én és a Másik, az otthon és az idegen, a forrás és a cél, a periféria
és a centrum, a marginalitás-minoritás és a dominancia között.
Tolnai hedonisztikus világérzékelését felfûtötte ez a vajdasági sokfé-
leségen, döbbenetes kontrasztokon nyugvó élményvilág.
A tenger/delta-motívum e mûvészet imaginatív alapkategóriájává lesz,
ám szemantikai töltete a költõ életmûvében folyamatosan módosul.
Olyannyira, hogy végül Tolnai számára magának a költõiségnek a
fogalma válik interkulturálissá: a tenger motívumában testesül meg.
Kulcsszavak: Tolnai Ottó, deltaszituáció, tenger, vajdasági irodalom, in-
terkulturális diskurzus
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HÓZSA Éva

AZ ÁRUHÁZI DETEKTÍVTÕL A BÕRÖND-SZEMBESÜLÉSEKIG.
TOLNAI-DILEMMÁK

A tanulmány az újabb vajdasági irodalom, a narratív készség és a „média
logikájának” problémájával foglalkozik. A huszadik század kilencvenes
éveinek megváltozott közegében az önértelmezés lehetõségei is átala-
kultak. A középpontban Tolnai Ottó opusa, a régióban gyökerezõ bo-
nyolult léttapasztalat és beszédmód áll. Az intertextuális olvasói po-
zíció lehetõvé teszi a metaforák és a fragmentált önéletrajzi szöve-
gek sokoldalú megközelítését. A vizsgálat tágabb kortársi kontextus-
ba helyezi a Tolnai-féle megszólalásmódot, a mitikussá fokozás dilem-
máit, a motívumok kapcsolatait és a szerepmintákat.  
Kulcsszavak: Tolnai Ottó, vajdasági magyar irodalom, a „média logikája”,
intertextualitás

RUDAŠ Jutka

A DISZNÓZSÍRT OLVASVA
A Költõ disznózsírból címû monumentális rádióinterjú-regényben a Kos-
suth-díjas Tolnai Ottó „áriái” a Van és a Nincs újfajta poétikáját sejte-
tik, egy új paradigmát „a formátlansággal való formázásban” (Thomka
Beáta). Ehhez a kulturálisan erõsen kódolt szövegvilághoz egy aprólé-
kos, „legelészõ” (R. Barthes) olvasási mód  kívánkozik.
Tolnai életmûvészetének leple alatt „saját” kultúrájának mély hedoniz-
musa húzódik. Szövege ide-oda dobál, mint parafa úszót a hullám az
Adrián. A szerzõ alkotásmódja egy olyan valóságképzetet teremt, amely-
ben szoros összefüggés van világban való léte, valamint mûvészi arti-
kulációja között. A Disznózsír a magyar, valamint az ex-jugoszláv szel-
lemi örökség, erkölcsi és politikai hagyomány jeleinek és képzeletei-
nek sokaságából válogat. E könyv lényegében a térség kulturális ta-
pasztalatának újraértelmezésére vállalkozik, és egy másfajta távlatba
helyezi az Adria–Balkán–Jugoszlávia-mítosz jelentéskörét.
A Tolnai-olvasásnál megkerülhetetlen a referencialitás. Még azokban
a passzusokban is rejtõzik valóságszelet, ahol elsõ látásra csupán vala-
mi fiktív sejlik. Tolnai könyve felkínál az olvasónak egy halomnyi kom-
binatorikus virtualitást. Azonban fontos, hogy a belsõ jelentést mennyi-
re határozza meg a külsõ referencia, azok a történelmi koordináták,
melyek lényeges szerepet töltenek be a regény struktúrájában. A Disz-
nózsír az asszociáción alapuló metaforaszerkezettel juttatja el az olva-
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sót a megértéshez. Tolnainál szerzõi metalepszisrõl van szó, illetve
azokról a szemantikailag erõs alakzatokról, „melyek a jelentésátvitel
révén »csodát« tesznek” (G. Genette), amikoris megtörténik a való-
ságot és a fikciót elválasztó határ illuzorikus átlépése.
Kulcsszavak: Tolnai Ottó, Költõ disznózsírból, ex-jugoszláv szellemi örök-
ség, referencialitás-virtualitás, szerzõi metalepszis

BEKE Ottó

A DELTA-TORKOLAT MINT JELÖLÕ
Dolgozatom a Deltavidék jelentéstartományának megképzõdését me-
taforaelméleti szempontból vizsgálja. Arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, hogy miképpen azonosítódik deltával, termékeny torkolattal,
sós és édesvíz egybeörvénylésével Vajdaság.
A nyelv szerkezetét állandó mozgásban tartó, az eredetet, a megneve-
zés igazságértékét eltörlõ retorikai mûködésmód fölfüggeszti a jelö-
lõ és jelölt közti disztinkciót, s a jelölõk autoreferenciális terét teszi
láthatóvá. A metafora hasonlóság alapján utal egy másik jelölõre, te-
szi láthatóvá, elképzelhetõvé a Deltavidéket, mely azáltal válik a ter-
mékenység szimbólumává, hogy a trópus jelölõrendszerét ez a hason-
lóság alapján funkcionáló azonosítás alkotja. A Deltavidék tehát in-
stabil, képlékeny, temporális és logikai primátusától is megfosztott de-
notátummá válik, nem más, mint nyom. A jelölõk játékában bonta-
koznak ki a jeltárgyak, lesz láthatóvá a világ, válósággá a Deltavidék.   
Kulcsszavak: Deltavidék, metafora, jelölõ  

SAMU János Vilmos

A DELTA PARATÉR (HAGYOMÁNYOS FIKCIÓ/
FIKCIÓS HAGYOMÁNY)

A primer és szekunder szöveg elválaszthatóságát alapvetéseiben tagadó
allegorikus fölépítésû dolgozat a vajdasági magyar irodalom hagyo-
mányrendszerének fikciós karakterére hívja föl a figyelmet. Az értel-
mezés performativitását, szövegminõségeket és végsõ soron hagyományt
teremteni képes erejét ironikus összefüggésbe hozza azokkal a némely-
kor represszív, máskor produktív tényezõkkel, amelyek a régió irodal-
mi intézményrendszerének alapjául szolgálnak, és a vajdasági magyar
irodalom karakterének meghatározásakor használatosak. A szöveg-
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eseményt elõtérbe helyezõ írás a szabad és reflexív, irodalompolitikai
aspirációktól mentes interpretáció mellett látszik állást foglalni.
Kulcsszavak: paratér, fikció, interpretáció, hagyomány

NOVÁK Anikó

TOLNAI-BESTIÁRIUM
E kutatás célja Tolnai Ottó állatmotívumainak vizsgálata. Az életmû
terjedelmessége miatt jelen dolgozat csak néhány reprezentatív szö-
veg elemzésével foglalkozik – egy nagyobb, átfogó munka kezdete-
ként. Az elemzett mûvek a következõk: Rovarház (regény, 1969), Gyö-
kérrágó (versek, 1986), Prózák könyve (elbeszélések, 1987), Kékítõ-
golyó (prózák, 1994), Ómama egy rotterdami gengszterfilmben (re-
gény versekbõl, 2006). A fenti mûvek állatmotívumait négy fõbb té-
makörre oszthatjuk: a tengerhez, a Tiszához és a Járáshoz kötõdõ ál-
latok, a szûkebb és tágabb értelemben vett háziállatok, valamint az ál-
latkert lakói. Az állatszimbólumok, állatmotívumok Tolnai „se-mûfa-
jaiban” fontos szerepet töltenek be, szokatlan hasonlataiban, meta-
foráiban, asszociációiban gyakran feltûnnek. A dolgozat elsõsorban
ennek a bestiáriumnak a felleltározására vállalkozik, (ezt összegzi a
mellékelt statisztikai kimutatás), majd értelmezésükre is kísérletet tesz.
Kiderült, hogy a Tolnai-mûvekben szûkebb és tágabb értelemben vett
háziállatok alkotják a legnépesebb csoportot, valamint a különbözõ
madárfajok is nagy számban megtalálhatóak a szövegekben. Az álla-
tok a legtöbb novellában csak a környezetrajz részei, fel-feltûnnek
az asszociációfolyamokban, hasonlatok elemei, vagy pedig meghatá-
rozó szereplõi a szövegeknek, ill. az én-elbeszélõ azonosul velük.
A gyakran használt állatmotívumok magukon viselik a Tolnai-élet-
mû jellegzetességeit, vizsgálatuk ezért e szempontból is tanulságos.
Kulcsszavak: Tolnai Ottó, Rovarház, Gyökérrágó, Prózák könyve, Kékítõ-
golyó, Ómama egy rotterdami gengszterfilmben, állatmotívumok

ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna

TOLNAI OTTÓ MÛVEI MÁS NYELVEKEN.
(ADATOK EGY TOLNAI-BIBLIOGRÁFIÁHOZ)

A Tolnai-életmû, annak ellenére, hogy lezáratlan, megérett egy szemé-
lyi bibliográfia elkészítésére. Alkotótevékenysége, mûvei válnak így
könnyebben kutathatóvá, az életmû adatokba foglalt összegzése megfe-
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lelõen illeszkedik majd a szerzõrõl készült monográfiához, írásokhoz.  
A készülõ bibliográfia elsõ részközleménye az író más nyelveken
(szerb/horvátul, hollandul, németül, svédül, lengyelül, eszperantó)
megjelent mûveinek (verseskönyvek, prózakötetek, publikációk perio-
dikumokban, antológiákban, gyûjteményes munkákban) adatait gyûjti
egybe a publikálás idõrendjében. 
A fenti részbibliográfia jelzi azt is, hol a költõ/író helye, melyek kap-
csolódási pontjai régiónk, a deltavidék irodalmában, kultúrájában.
Kulcsszavak: vajdasági magyar irodalom, Tolnai Ottó, bibliográfia, ide-
gen nyelveken megjelent Tolnai-mûvek

SAMU János Vilmos

ÖNMAGA RAKOMÁNYA A HAJÓ.
DOMONKOS ISTVÁN: KORMÁNYELTÖRÉSBEN

Domonkos István Kormányeltörésben címû költeménye a vajdasági
Symposion-nemzedék egyik klasszikusnak számító alkotása. Ilyen
minõségében döntõen artikulálja a jelenkori vajdasági interpretátor
elvárási horizontját, aki ha a dekonstrukció és ontológiai hermeneuti-
ka eszköztárát mozgósítva vizsgálja a szöveget, olyan retorikai mechaniz-
musokat fedezhet föl a szövegben, amelyek azt önmagára utalják. A
szöveg eltérõ interpretációiból egy olyan belsõ kommunikáció alakul-
hat ki a szöveg egykori és jelenkori megjelenése között, amely az írás
tartamszerûségére, a költõiség általános jellemzõire hívja föl a figyelmet.
Kulcsszavak: temporalitás, autopoézis, hagyomány, forma, tartalom

UTASI Csilla

RILKE-KONKRÉTUMOK.
DOMONKOS ISTVÁN KÖLTÉSZET-FELFOGÁSÁRÓL

Az Új Symposion-nemzedék alkotói az ötvenes években, a Magyaror-
szág és Jugoszlávia közötti viszony elhidegülésének idõszakában, Rai-
ner Maria Rilke korabeli magyarországi befogadásától függetlenül  is-
merkedtek meg a költõ lírájával.  Rilke költészetének befolyása Domon-
kos István elsõ kötetében, a Rátkában  abban mutatkozik meg, hogy
a gyûjtemény legfontosabb verseit ugyanúgy „bensõ világtér”-ként szer-
vezi meg, ahogyan költeményei terét második korszakában Rilke
alakítja ki. Domonkos második kötetében, az Áthúzott versekben lát-
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szólag merõben új versbeszédre tér át. A dolgozat azonban lírája
központi költeménye, a Kormányeltörésben felé mutató verseit és a cent-
rális hosszúversben szerephez jutó nyelvi redukciót Domonkos ko-
rai költészetszemléletével magyarázza.
Kulcsszavak: Új Symposion, Rainer Maria Rilke, „bensõ világtér”

HORVÁTH FUTÓ Hargita

AHOL „MINDENKINEK MEGVOLT A MAGA TÖRTÉNETE”.
GION NÁNDOR CSALÁDTÖRTÉNETE

Gion Nándor 1976 és 2002 között írta meg négykötetes családtörténe-
tét: az elsõ kötet,  a Virágos katona 1973-ban, a Rózsaméz 1976-ban jelent
meg az újvidéki Forum Könyvkiadónál, az Ez a nap a miénk csaknem
húsz évvel késõbb, 1997-ben az Osiris Kiadónál, az utolsó könyv, az
Aranyat talált pedig 2002-ben látott napvilágot szintén az Osiris gondo-
zásában. A regényfolyam anyagát az író családjának és szülõfalujá-
nak félévszázados történelmi múltja adja. A cselekmény ideje 1898-tól
az 1950-es évekig tart. Az 1973-ban Híd-díjjal kitüntetett Virágos kato-
na az elsõ világháborút és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását,
a történetet 1918-tól a második világháború kitöréséig folytató Rózsa-
méz pedig a királyi Jugoszlávia összeomlását örökíti meg. Az Ez a nap
a miénk a Rózsaméz utolsó jelenetére épül, a magyar csapatok 1941-es
bevonulásával indít, és a második világháború végével zárul. Az Ara-
nyat talált a negyvenes évek második felének „krónikája”. A regény-
tetralógia Rojtos Gallai Istvánnak, az író anyai nagyapjának az élettör-
ténetét beszéli el. A narrátor-fõhõs élettörténetébe történelemi, csa-
lád- és helytörténeti események is beleszövõdnek. A család-genealó-
gia köteteiben „az emlékirat, a nevelõdési regény, a családregény, a
történelmi-társadalmi regény specifikus jegyei ötvözõdnek”.
A regénysorozat színtere egy közép-bácskai többnemzetiségû – néme-
tek, zsidók, magyarok, szerbek, cigányok lakta – település, Szenttamás,
az író szülõfaluja. Gion ebbõl a faluból konstruálja regényeinek vilá-
gát. A Virágos katona címû regény fordulatot jelentett Gion pályáján:
anyagát a Vajdaság és szülõfaluja múltjából meríti, és elõször nevezi
meg színhelyként Szenttamást. A tanulmány az író Szenttamás-centri-
kusságának, a Gion-próza szülõfaluhoz kötõdésének  kérdéskörével,
illetve a szülõföldbõl teremtett világgal és annak a realitás és fikció
közötti oppozíciót megszüntetõ jellegével foglalkozik.
Kulcsszavak: családregény-tetralógia, Szenttamás-centrikusság, recepció,
fikció és referencialitás
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Beáta THOMKA

A POSSIBLE POETICAL REDUCTION OF A
TOLNAI METAPHOR, THE DELTA

The basis of the study is Ottó Tolnai’s 1969 essay on poetry criticism
and its metaphorically interpreted title. It tackles the intercultural
position of literature in Vojvodina in the 60s and 70s, as well as appro-
aches to poetry represented by members of the New Symposium (”Új
Symposion”) generation. Based on a number of Tolnai’s reflections
and categories it outlines the differences between the poetry concep-
tion of his generation and that of the emerging generation, and all
this is followed by a short characterization of Tolnai’s Ars Poetica.
Keywords: Delta-metaphor, literature mineur, sense of regionality, multicul-
tural climate, metaphorical sociography, Ars Poetica, history of poetry,
alternative poetry, narrative shading, grotesque, tragicomical perspective.

József FEKETE J.

SMALL WORLD SCRUBBED CLEAN & TOLNAI’S
CONFESSION(S)

There are Hunga rian literary achievements that could be fitted into
European literatures – or anything else that is nowadays considered
literature – naturally, despite their linguistic insularity. Tolnai is doubt-
lessly one of the best representatives of contemporary Hungarian wri-
ters of this phenomenon. These achievements in Hungarian literatu-
re indicate a peculiar, unfulfilled paradigmatic change, since they ha-
ve created their own impasse through their climaxes, so at the mo-
ment they seem to be unable to pursue their course. They have not
been canonized, they have no followers, they have not established
schools, but they have proposed a possible and necessary change of
trend. Still, literary history ignores them, or treats them only as mar-
ginal, individual phenomena. The Hungarian publication of Ottó
Tolnai’s works, as well as of monographs dealing with those works
and of a voluminous interview-novel offer an opportunity to establish
the reception of this abundant oeuvre in Hungarian literature. Howe-
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ver, the reception can be complete only if one masters Tolnai’s lin-
guistically limited, while spiritually unlimited idiom, the particularity
that has grown universal, the proliferation of metaphors and associ-
ations, the factography that germinates poetry, the gracious joviality
of amorphous genres, the self-inducting verbal imagery of the joy of
cognition. The paper offers pivots for acquiring the Tolnai-dictionary
(lexicon – life-work) according to such an interpretation.
Keywords: penetrability, center, factography, cauliflower, catalect, con-
fession, particularity, relics, tremble, rhizome, day-fly

Erzsébet CSÁNYI

VOJVODINA: A METAMORPHOSING-POT.
THE DELTA OF CULTURAL CODES IN
OTTÓ TOLNAI’S PROSE

The intercultural discourse in Vojvodinian literature constitutes a sin-
gular delta of mutually pervading, amalgamating cultural codes.
Ottó Tolnai uses the delta concept as a self-defining metaphor, as the
emblem of the multi-rooted identity characteristic of a minority cul-
ture, as the symbol of a plural code system. To him, Vojvodina as a
cultural melting-pot is determined by features of the Balkans, the Me-
diterranean and Baèka. In this influx, everything loses its shape, be-
comes spriggy, while salt and sweet water whirl and unite, and in
this metamorphosis the river transforms into sea, hands over its tre-
asures, and creates something new. The delta is a point where the
end meets the beginning. The border itself is a delta-situation, too:
disintegration, loss of identity, self-questioning, self-abrogation, al-
most overpassing death, and reviving with some new knowledge. It
is like commuting between The Self and The Other, home and the
unfamiliar, source and destination, periphery and centre, margina-
lity-minority and dominance. 
Tolnai’s hedonistic perception of the world is exalted by the Vojvo-
dinian experience of diversity and awe-inspiring contrasts.
The sea/delta-symbol has become a basic imaginative category of
his art, but its semantic content keeps altering in the poet’s oeuvre.
So much so that in the end the concept of poetry itself becomes in-
tercultural: it is embodied by the sea.
Keywords: Ottó Tolnai, delta-situation, sea, Vojvodinian literature, inter-
cultural discourse
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Éva HÓZSA

FROM THE SHOP DETECTIVE TO SUITCASE FRONTINGS.
TOLNAI DILEMMAS

The paper tackles the questions of recent literature in Vojvodina,
of narrative skills and of media logics. In the altered circumstances of
the 1990s the possibilities of self-interpretation have changed too.
The central topics are Ottó Tolnai’s oeuvre, the complex life expe-
rience and idiom whose roots are in our region. The reader’s intertex-
tual approach enables a multi-faceted access to metaphors and frag-
mentary autobiographical texts. The analysis places Tolnai’s dicti-
on, dilemmas of mythicization, motif relations and role patterns in-
to a wider context of contemporaries.

Jutka RUDAŠ

ON READING ”DISZNÓZSÍR”
In his monumental radio-interview novel, ”Költõ disznózsírból”, Kos-
suth prize winner Ottó Tolnai’s ”arias” foreshadow a new poetics of
existence and non-existence, a new paradigm ”in forming with form-
lessness” (Beáta Thomka). 
This culturally heavily coded textual world requires a searching, ”brow-
sing” way of reading (R. Barthes).
The robe of Tolnai’s joie de vivre is underlain by the deep hedonism
of ”his own” culture. His texts bounce the reader to and fro, like the
waves of the Adriatic Sea bounce the floats. His way of writing creates
such an image of reality in which his existence in the real world and
his artistic articulation are closely connected. ”Disznózsír” selects sym-
bols, tokens, images from the abundant repertory of Hungarian and
ex-Yugoslav intellectual legacy, moral and political tradition. This bo-
ok in fact undertakes to reinterpret the region’s cultural experience,
and it re-evaluates the extent of the Adriatic-Balkans-Yugoslavia myth. 
When reading Tolnai, referentiality cannot be avoided. There is a sli-
ce of reality even in those passages which at first sight seem purely
fictional. Tolnai’s book offers the reader a lot of combinatorial vir-
tuality. However, it is important in what extent do the external refe-
rences determine the internal meaning, the external references be-
ing those historical coordinates that are essential structural elements
of the novel. ”Disznózsír” leads the reader along association-based
metaphors all the way to final comprehension. With Tolnai, we ha-
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ve a case of authorial metalepsis, i.e.semantically strong figures ”that
work »wonders« through semantic extension” (G. Genette), when the
border between reality and fiction is chimerically crossed.
Keywords: Ottó Tolnai, ”Költõ disznózsírból”, ex-Yugoslav intellectual le-
gacy, referentiality-virtuality, authorial metalepsis

Ottó BEKE

THE DELTA INFLUX AS A SIGNIFIER
The paper analyses how the delta region acquires its range of mea-
ning, from the perspective of metaphor theory. It seeks an answer
to the question of how Vojvodina gets identified with notions like del-
ta, fertile influx, anastomosis of sweet and salt waters.
The rhetorical mechanism, which keeps the language structure in a
constant flux and repeales the origin, the verity of nomination, dises-
tablishes the distinction between signifier and the signified and visu-
alizes the autoreferential space of the signifiers. A metaphor relates
to another signifier through similarity. It evokes, visualizes the delta
region, which becomes the symbol of fertility, since the signifying
system of the trope is based on this identification through simila-
rity. The delta region thus becomes an instable, plastic denotatum,
bereft of its temporal and logical supremacy, a mere trace. Refe-
rents unfold, the world becomes visible, the delta region becomes re-
al in the play of signifiers. 
Keywords: delta region, metaphor, signifier

Vilmos János SAMU

THE DELTA PARASPACE.
TRADITIONAL FICTION/FICTIONAL TRADITION

The allegorically structured paper, which denies the detachability
of primary and secondary texts, calls attention to the fictional charac-
ter of Hungarian literary tradition in Vojvodina. It ironically corre-
lates the performativity of interpretation, its capacity to create textu-
al qualities and, after all, tradition, with factors that are sometimes
repressive, sometimes productive, the bases of the region’s literary
institution system, which determine the character of Hungarian lite-
rature in Vojvodina. The work, which gives prominence to the text
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event, seems to be in favour of a free and reflexive interpretation, un-
tinged with literary-political aspirations.
Keywords: paraspace, fiction, interpretation, tradition.

Anikó NOVÁK

TOLNAI’S BESTIARY
The aim of the paper is to analyse Ottó Tolnai’s animal symbols. This
is only the beginning of a more comprehensive work and the texts
analysed here are representative: ”Rovarház” (a novel, 1969), ”Gyökér-
rágó” (poems, 1986), ”Prózák könyve” (short stories, 1987), ”Kékí-
tõgolyó” (proses, 1994), ”Ómama egy rotterdami gengszterfilmben”
(a novel of poems, 2006).
The animal symbols of the above works may be grouped into four ma-
jor groups: animals related to the sea, those related to the Tisa and
Járás, domestic animals and zoo animals. These animal symbols ha-
ve an important role in Tolnai’s oeuvre, occurring in his unusual com-
parisons, metaphors and associations.  The paper enumerates the bes-
tiary (enclosing a statistical account) and attempts to interpret it, too. 
It has turned out that in Tolnai’s works domestic animals, in both the
proper and extended meaning of the word, are the largest in number,
but various species of birds are also numerous. In most short stories
the animals are either mere background elements, appearing in associ-
ation sequences and comparisons, or else they are essential characters
of the texts, at times identified with the person of the narrator.
Analysing the most frequently used animal symbols was especially who
lesome because they tell a lot about the peculiarities of Tolnai’s oeuvre.
Keywords: Ottó Tolnai, ”Rovarház”, ”Gyökérrágó”, ”Prózák könyve”, ”Ké-
kítõgolyó”, ”Ómama egy rotterdami gengszterfilmben”, bestiary, animal
symbols, dualism

Julianna ISPÁNOVICS CSAPÓ

OTTÓ TOLNAI’S WORKS IN OTHER LANGUAGES
DATA FOR A TOLNAI BIBLIOGRAPHY

Even though not completed, Tolnai’s oeuvre is already worthy of com-
piling a personal bibliography. His poesy, his works will thus beco-
me more accessible for research, his opus summarized into data will
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adequately fit the monographs and other texts about the author. The
first part of the bibliography in preparation comprises data on the
writer’s works (poetry, prose, publications in periodicals, anthologi-
es, compilations) published in other languages (Serbian/Croatian,
Dutch, German, Swedish, Polish, Esperanto), in the order of their pub-
lication. Also, this partial bibliography indicates the poet’s/writer’s pla-
ce, his links to the literature and culture of our area, the delta region.

Vilmos János SAMU

THE SHIP IS ITS OWN LOAD
(ISTVÁN DOMONKOS: ”KORMÁNYELTÖRÉSBEN”)

István Domonkos’s poem ”Kormányeltörésben” represents one of the
classics for the Symposion-generation in Vojvodina. As such, it decisi-
vely articulates the expectational horizon of a contemporary renderer
in Vojvodina, who, analysing the text by the methods of deconstruc-
tion and ontological hermeneutics, may discover in it such rhetorical
mechanisms that refer back to the text itself. From various interpre-
tations of the text an inner communication may arise between earli-
er and contemporary aspects of the text, which calls attention to
the compass of writing and to general characteristics of poetry.
Keywords: temporality, autopoetry, tradition, form, content

Csilla Utasi

RILKE-CONCRETES
(ON ISTVÁN DOMONKOS’S APPROACH TO POETRY)

It was in the fifties that writers of the New Symposium (”Új Sympo-
sion”) generation learnt about the poetry of Rainer Maria Rilke. With
Hungary and Yugoslavia being already estranged in those days, Rilke’s
poetry became known here independent of the poet’s Hungarian re-
ception. The influence of Rilke’s poetry in István Domonkos’s first
volume, “Rátka”, manifests itself in organizing the domain of the most
important poems as an ”inner world domain”, just like Rilke did in
his second era. In his second volume, “Áthúzott versek”, Domonkos
turns to a seemingly quite new diction. This paper, however, explains
those poems of the volume that point towards his central work, “Kor-
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mányeltörésben”, as well as the linguistic reduction in the central long
poem, having in view Domonkos’s early approach to poetry.
Keywords: ”Új Symposion”, Rainer Maria Rilke, ”inner world domain”,
linguistic reduction.

Hargita HORVÁTH FUTÓ

WHERE “EVERYONE HAD THEIR OWN STORY”
(NÁNDOR GION’S FAMILY HISTORY)

Nándor Gion wrote his family saga, a tetralogy, between 1976 and
2002: the first volume, “Virágos katona” was published in 1973, the
second, “Rózsaméz”, in 1976, both by Forum publishing house, Novi
Sad. “Ez a nap a miénk” followed almost twenty years later, in 1997,
published by Osiris publisher, and the fourth volume, “Aranyat talált”
in 2002, again published by Osiris. The subject of the river novel is
the story of the writer’s family and the past of his birth-place, span-
ning half a century. The plot takes place between 1898 and the 1950s.
“Virágos katona”, which received a Híd-award in 1973, records the first
world war and the disintegration of Austro-Hungary, while “Rózsaméz”
depicts the breakdown of the royal Yugoslavia. The starting point of
“Ez a nap a miénk” is the last scene in “Rózsaméz”, the entry of Hun-
garian troops in 1941, and it ends with the end of the second world
war. “Aranyat talált” is the chronicle of the second half of the forti-
es. The tetralogy narrates the life of István Rojtos Gallai, the writer’s
maternal grandfather, but historical and local events are intertwi-
ned with the narrator’s personal story. In the volumes of the family-
genealogy “specific features of the memoir, the pedagogical novel,
the family novel and the socio-historical novel are amalgamated.” The
stage for the sequence is the writer’s hometown, Srbobran, a multi-
nationality settlement in middle Baèka, inhabited by Germans, Jews,
Hungarians, Serbs and Gipsies. “Virágos katona” was a turning-point
in Gion’s carreer: he started writing about the past of Vojvodina
and his village, and he names the place of the plot for the first time
as Srbobran. This paper deals with Gion’s preoccupation with Srbob-
ran, how his prose relates to his birthplace, how he creates an ima-
ginary world from his homeland, and how the opposition between
real and fictional is levelled away.
Keywords: saga-tetralogy, Srbobran-centredness, reception, the relation
of fiction with the real world
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