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BOKA LÁSZLÓ 

Határ és háttér 
Elválasztottság és szökés mint prózapoétikai létkonstituáló tapasztalat 
Bodor Ádám, Agota Kristof és Papp Sándor Zsigmond prózájában 
 

A kortárs magyar regények prózapoétikai elemzéseiben a téralakzatok vizsgálatának 
kiemelt jelentősége, a térspecifikus olvasatok mai felfutása alighanem a kultúra nar-
ratív leképződésén túl a jelentés-konstituáló motivikusságoknak, idő- és tértapaszta-
latoknak köszönhető, vagyis olyan szerepköröknek, melyek révén az összetett geo- 
poétikai szempont a szövegformálás világalkotó munkájának elsődleges eszközeként 
értelmezhető. Ennek csupán egyik, ámbár szimbolikáját tekintve igen erőteljes pél-
dája a határok szabta, lehatárolt terület, egyfajta körzet-lét, illetve maga a határsáv és 
az ebben lakók, mint peremvidéki, ütközési területeknek az értelemszerűen legke-
vésbé sem homogén lakói, mindezen túl pedig az elszigetelés aktusa maga, mely óha- 
tatlanul hatalmi rendszerek létét indukálhatja e prózavilágokban. A terek hierarchi-
kusságán túl ugyanis a kulturális terek összefüggő, egymásba játszó szintjeit a határ 
mesterségesen osztja ketté, egyszerre van és mégsincs, létmódja erőszakosan, művileg 
generált, s jószerével addig létezik, míg hatalmában áll ütköztetni különböző tereket, 
míg az általa elválasztottak mindezt kényszerűségből vagy szükségszerűségből elfo-
gadják. Kulturális jelentésekkel teli szimbolikája jórészt feltárt (többek közt éppen 
Foucault nyomán), gyakorlati alkalmazásai és áthágás-képletei azonban – hely és tér 
viszonyának elméleti vizsgálatain, kitüntetett problematikáján túl – a határövezet, 
mint képződmény, és főként a területi- és országhatár, mint kvázi-reális heterotópia 
kérdéskörére mutatnak rá. Az alábbiakban mindezt olyan prózavilágokban vizsgá-
lom, melyek atmoszférája ennek a határövezetnek vagy konkrét területi határnak a 
jelenlétében, tudatában, árnyékában konstituálódik.1 Ennek mentén ugyanakkor az 
alcímben feltüntetett három prózai életműben azt is igyekszem összevetni, hogy a 
motívumok, illetve az úgynevezett téridő alakzatainak problematikája mennyiben 
hangsúlyos vagy analóg, mutat hasonlóságokat az alkalmazott narratív eljárásokat, 
rokonítható írói világképeket és eszköztárakat tekintve.  

Bodor Ádám regényei (Sinistra körzet, 1992; Az érsek látogatása, 1999, Verhovina 
madarai, 2011), Agota Kristof (vagyis Kristóf Ágota) Trilógiaként ismert, magyarul 
először 1996-ban megjelent regényhármasa (A nagy füzet, 1986; A bizonyíték, 1988; A 
harmadik hazugság, 1991), valamint Papp Sándor Zsigmond nagyregénye (Semmi kis 
életek, 2011) és korábbi rövidprózái (pl. Az éjfekete bozót című kötete) esetén minde-
nekelőtt azt lehet leszögeznünk, hogy a térjelleg, a térszerűség (akár geográfiai, akár 
kulturális) közegszerű, ugyanakkor determináló ereje, illetve a helyeknek érlelt, kidol- 
gozott felépítése sosem valamiféle leszűkítő, kényszerítően történelmi-referenciális 

                                                      
1 Azon túl persze, hogy az atmoszféra mint a tér irodalmi megjelenítésének kitüntetett problematikája 
eleve hangsúlyos. 
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olvasás felé tolja az értelmezést, hanem konstitutív módon olyan szövegszervező 
erőként hat, mely teremtő, motiváló olvasatokat eredményez. 

Közösek e prózavilágokban a szögesdrót-akadályokkal szabdalt, kelet-európai 
végvidékek. Bodornál ez mindig hegyvidék, mely önmagában is peremvidék, egy 
elzárt körzet, ahonnan szökni kell, szökni muszáj. A Sinistrában a főhős, aki irataival 
együtt látszólag identitását, nevét is elveszti, száműzetésbe hurcolt mostohafia kere-
sésére indul, kiszabadítani őt egy „védelmi” körzetből. A Bodor-próza szereplői 
látszólag szabad mozgásban léteznek, valójában teljesen ellenőrizve, a valós vagy 
képletes rabság irracionális, de nagyon is létező szabályai szerint élnek, vegetálnak; 
Kristofnál konkrét határ létezik, melyen átszökik az egyik fiútestvér, de ez egyúttal a 
II. világégést követő Kelet–Nyugat rögzült és hosszútávon elválasztó határa is lesz, 
kulturális és történelmi allúziókkal. Itt konkrétabban érvényesül az a geopoétikai 
kölcsönösségi reláció, miszerint világlátás és a szemantikai szerkezet egyaránt olyan 
térképzetként fogható fel, mely önértelmezői szerepkörrel is bír. Papp esetében szint- 
úgy hangsúlyosak a topográfiai utalások, a határ, a határmentiség; olyannyira, hogy 
az általa megjelenített kisvárosnak ez lesz a legfőbb jellemzője: a narrátori szem-
pontból nyugati (értsd: magyar) határterület. Az ezen való átkelés, átszökés tragédiá-
ja – menekülésként vagy csupán ifjonci kalandvágyból (?) – indítja el az egész 
történetet, mozgósítja a regény későbbi összes szereplői attitűdjét.2 

Az átkelés, a szökés szükségszerűen egyik közegből a másikba való átmenetet, 
újjászületést jelent végső soron. A régi levedlését, az új megszerzésének reményé-
ben. Az ezt megteremtő utazás eleve egy másfajta létállapotot feltételez, a meg nem 
nyugvásét: egyszerre keresés és részleges célba érés, s folyamatszerűségéből adódó-
an a célok új- és újfajta, időleges meghatározása is. Ezért önmegértésként, a régi és 
az új közti én önalkotásának poétikai lehetőségeként is definiálódik, s ezért írhatja a 
Lyotardra (is) hivatkozó Faragó Kornélia, hogy az  

utazás-jellegű értésformák középpontjában mindig egy olyan többes térbeli gyakorlat áll, 
amely a megértés folyamatának a jövő felé nyitott dimenzióit a másság mitologémájához, az 
idegen kultúrához, az idegen térelemhez, az idegen névvilághoz, az eltérő identitás »merev je-
lölőihez« kapcsolja. Amire »az utazó« perspektívája nyílik rá, az más szögből nem látható.3 

Csakhogy a tárgyalt regényekben a tér leginkább egy elzárt terület tere, láger vagy 
telep-jellege domináns, a benne élők magányosak, különcök, remeték, árvák vagy 
félárvák, olykor deviánsok, különbözők, de legalábbis elzártak, valamitől távol tar-
tandók, így a kirekesztettek és kiszakadni akarók kettős közegét jelenítik meg.4 Ez 
pedig nem egyszer a társadalom peremére, vagy éppen a fennálló, regnáló hatalmi 
rend értékeitől, vallott ideológiájától távolra sodort, sodródott másokat, magányos 
figurákat jelenti, ilyeneket léptet színre. Az „elszigetelés tanterepe Sinistra” – szö-
                                                      
2 A regény nyitófejezetétől ez a tragikus-talányos eltűnés fonja maga köré a közel 400 oldalt kitevő 
történetegészt. 
3 Vö. FARAGÓ Kornélia, Kultúrák és narratívák, Újvidék, Forum, 2005, 14. 
4 Ebben pedig hagyományosan két lehetséges út járható: lázadni ellene vagy elhagyni azt. Ennél is 
rosszabb a tehetetlenség, a szabadulásképtelenség, vagy a láger kvázi-megszűnése révén a szabadság 
álhiedelme. 
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gezte le egykor Angyalosi Gergely A kiismerhetetlen remekmű című emlékezetes írá-
sában.5 Az úton levés helyett itt többnyire menekülésről, szökésről van hangsúlyo-
san szó, a szabadságnélküliség állapotaiból, mely persze ugyanúgy egy rögzített lét, 
egy rögzített tudatállapot és identitás feladásaként is dekódolható (azzal az örök 
kétellyel, hogy a megérkezés sem feltétlen jelent majd nyugvópontot), de a kint és a 
bent, az itt és az ott, a túl és az eminnen egyszerű binaritása valójában működés-
képtelen. 

A Bodor-prózát benépesítők meglepő és furcsa, olykor egyenesen paradox mó-
don otthonosan érzik magukat a körzetben, a telepen, a militarista rendben, abban a 
rendben, mely a kívülről érkező (és az olvasó) szemében meglehetősen abszurdnak 
tűnik. Az általános sivárságban valamiféle erős, determináló vonzerő is van. Egy-
szerre mitikus és mágikusan realista jellemábrázolásai a tájba, pontosabban a „kör-
zetbe” illeszkednek: annak terhes atmoszférája teremti, formálja őket és cselekedetei- 
ket. A körzetnek, a térségnek megvan a maga belső játékszabálya, amit az ott élők 
egészen pontosan követnek, az olvasó előtt ezek sohasem kerülnek teljességében 
felfedésre, ezzel is biztosítva a rácsodálkozások izgalmának fenntarthatósági szintjeit 
a különböző fejezetekben. A térvilág, amiben mozognak, és amivel közösként meg-
határozzák sorsaikat, nem csupán sejtelmes, hanem ellentmondásokkal is teli. Uni-
verzumszerűségét atmoszférája adja, mely egyszerre archaikus és brutális, misztikus 
és motivikus, általánosan sivár, mégis valamelyest otthonos. Ebben a technicizált-
mitikus világban olyan öntörvényű rend uralkodik, mely egy képletes, fennálló rend 
hatalmának alárendelt. Ezzel szoros kapcsolatban a „bentlakók” kommunikációja is 
erősen redukált, az információ minimális és leszűkített, hol félelemből, hol bizony-
talanságból, de méginkább a mindent átitató bizalmatlanságból fakadóan. Bodor 
művei kapcsán Bányai Éva találóan érzékelteti, hogy:  

eldönthetetlenség szövevénye uralja a szöveget, hárítások, eltolások hálója, a gyanakvás 
mindent mérgező légköre dominál. Mindenki gyanús, és semmit nem mondanak ki, még 
abban az esetben sem, ha a párbeszédben állók számára egyértelmű. Hümmögések, össze-
nézések, átláthatatlan szabályok szerinti utalásrendszer működik, amely egyben a besúgás 
alapja is, saját belső összetevőkből termelődik ki és élteti a láthatatlan, kocsonyás, bűzlő 
rendszert, amely lényegében létrehozta.6  

Bár Bodor művei módszeresen rombolják a leegyszerűsítően direkt, referenciális 
olvasatokat, kétségtelenül releváns fogódzókat nyújtanak a közelmúlt kelet-európai, 
konkrétan romániai évtizedeinek értelmezéséhez. A rövidprózai művekben és a re- 
gényekben a hatalmi viszonyok Bodornál is pontos és hűvös leírással jelenítődnek 
meg. Nincs látszólag semmiféle érzelem, csupán egészen rezignált tudomásulvétele 
dolgok rendjének, elfogadása az abszurditásnak is. Míg a Sinistra körzetben a hata-
lomgyakorlás nyílt és evidens, militarista, (mely közvetlenül a 89-es rendszerváltást 
megelőző időszak hatalmi képződményeként is, egyfajta szürreális mementóként is 
                                                      
5 Vö. ANGYALOSI Gergely, A kiismerhetetlen remekmű = Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról, 
szerk. SCHEIBNER Tamás, VADERNA Gábor, Bp., L’Harmattan, 2005, 55. 
6 Vö. BÁNYAI Éva, A történet vége. A végnapokon túl = B. É., Terek és határok. Térképzetek Bodor Ádám 
prózájában, Kolozsvár, RHT, 2012, 173–174. 



 

71 
 

olvasható)7 Az érsek látogatásában részben már máshová kerülnek a hangsúlyok, a 
hegyivadászok szerzetesi ruhában lépnek színre, szakállt növesztve, de egyben azt is 
sugallva, hogy a változások csupán a felszínen történnek, alapvetően minden marad 
a régi. A fontosabb változás csak a Verhovina madaraiban ragadható meg, melyben a 
napjainkra is jellemző diffúz hatalomgyakorlási mód afféle utópiaként is erősen 
alátámasztott. Megfoghatatlanul, részben gazdasági érdekek mentén érvényesülve, 
de nincs valóságosan jelen a regény feltárt világában, nem materializált, csak igazod-
ni lehet – és kell! – hozzá. Nincs választható más út ugyanis. Nem racionális s nem 
egyéni döntés kérdése mindez. A prózapoétikailag szimulálható hatalom ebben az 
indokolatlan kényszerűségben van leginkább valóságosan jelen, Anatol Korkodus 
„vízügyi brigadéros” személyén és a köré szerveződő irracionális élettereken keresz-
tül. A Bodor-művekből ismert korábbi (akár politikai, katonai hatalomként értett) 
karhatalom itt a háttérbe húzódik, távoli, megfoghatatlan messzeségekbe, s mégis 
zsigereiben érezteti hatását, fejti ki félelmetes jelenlétét, determináló erejét, melyről 
nem lehet nem tudomást venni, leginkább a jelenbeli, országhatárokon és kontinen-
seken átnyúló, titkos világhatalom prózatörténeti, utópikus metaforáit, allegóriáit 
idézve. Lázadni ellene aligha lehetséges. Nincs megfogható éle, nincs materializált 
jelenléte ugyanis, csak az egyéneket kiszolgáltató ereje és árnyai sejlenek fel újra és 
újra, hol drámaian, hol ironikusan, ezért egyéni sorsokban mért hatásfoka mutatko-
zik meg elsődlegesen, mely nem azonos mértékben hat mindenkire. Mindez ugyan-
akkor hangsúlyosabb elrugaszkodást is jelent a konkrét korszakok történelmi-
politikai hatalmától, ami történelmi-földrajzi lokalizálhatóság nélkül emeli a tér-idő 
síkokat kétszeresen is kitágított befolyási övezetekké. 

Több kritika is kitért arra a kérdésre, miszerint Bodor a Verhovina madaraiban el-
jut a hatalmi struktúrák felszámolásáig, melyek a természeti rendet voltak hivatottak 
megbontani, s gátolták egyfajta ősi harmónia újrateremtését. Angyalosi értelmezését 
idézve:  

Nem tudjuk, hogyan kellene értelmeznünk a madarak újbóli megjelenését, a szöveg semmi-
féle iránymutatást nem ad erre nézvést – hadd jegyezzem meg, szerencsére. Így ugyanis 
nyitva marad az interpretációs lehetőségek egész tárháza. A rozsdafarkúak jelezhetik azt, 
hogy a természet hajlandó megbékülni Verhovinával, de azt is, hogy itt meg kell szűnnie az 
emberi jelenlétnek, hogy újra a természet vehessen birtokba mindent.8 

És valóban, ezúttal nem a körzetet hagyja ott valaki, szökik el, menekül ki belőle, 
lépi át valamiképpen határait, hanem a körzet-jellege szűnik meg, kerül vissza vég-
képp a természetbe, vagy, ami reálisabb: nem marad benne ember, tehát mintegy 
önmagát, funkcióját számolja fel. Talán ennek kapcsán is hangsúlyozhatta Bányai 
Éva, hogy a korábbi Bodor-szövegektől nagyon eltérően (azok konkrét hatalmi 
rendszerektől, történelmi referenciáktól való hangsúlyos távolságtartása ellenére) a 
Verhovina „a legerősebb társadalomkritikai műve Bodornak”, mely a kurrens és 

                                                      
7 Lásd például POMOGÁTS Béla, Kelet-európai történetek. Vázlat Bodor Ádámról, Irodalomismeret, 2012/1, 
71–78. 
8 ANGYALOSI Gergely, A körzet metamorfózisa, Élet és Irodalom, 2011. december 16., 36. 
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konstans, „mindenkori politikumot” bírálja. Ez pedig a levitézlett, valós történelmi 
totalizmus-eszméknél is károsabb és fenyegetőbb, éppen megfoghatatlanságában, 
amorf, hibrid, de nagyon is jelen lévő állapota miatt.9 

A tér mint hatalmi „mező” foucault-i megközelítését10 jobban érzékeltetik a tör-
ténelmi olvasattal közvetlenebbül is rendelkező regények (Papp Sándor Zsigmond 
2011-es első nagyregénye s részben már ezt megelőző elbeszéléskötetei, vagy Agota 
Kristof említett művei), azok a narratívák, melyek a közelmúlt történelmének közös, 
kelet-európainak mondható nyomorúságát és az ebből fakadó identitásokat vagy a 
diktatúrák természetrajzából adódóan a félelem és kiszolgáltatottság által generált 
túlélés-történeteket konkretizálható tér-időben jelenítik meg.11 Ahogyan Kristof Tri- 
logiájának a II. világháború környéki nyugat-magyarországi kisváros lesz a jól felis-
merhető kulisszája, úgy Papp említett műveinek a 70-es, 80-as 90-es évek Erdélye – 
akkor is, ha történeteik színtere eredendően fiktív, utóbbi esetben egy magyarok és 
románok lakta határ-menti kisváros. Ha e regények toponímái nem is szükségszerűen, 
kronotopikus koordinátáik annál inkább egyértelmű beazonosítást tesznek lehetővé. 
Kétségtelen, hogy a három szerző életútja kapcsán is beazonosítható idősíkokról (s 
ezáltal területekről) beszélhetünk. A regények főtörténetei mögött azonban nem egy- 
szerűen egy biográfiai közelítés válik hangsúlyossá. (Annak ellenére, hogy az én képle-
tes színrevitele, a másik kerülőútján önmagához eljutó önéletíró toposza is könnyű-
szerrel kimutatható lenne). Fontosabb talán, hogy emlékezet és képzelet kettősében, 
teremtő erejében, sőt az ezek megképezte térben az identitás hangsúlyos elemei csak 
a hitelességét adják e soroknak, azzal a „hátra lépő és határátlépő” elemmel is szá-
molva, melynek célja, hogy az egyén és a narrátori én távolságba kerüljön önmagá-
val,12 s mintegy kívülről szemlélve tekintsen egykori önmagára. 

A tértapasztalatnak az egyéni, illetve kollektív emlékezettel való sajátos össze-
függése a későmodern és posztmodern prózában is abból a felismerésből ered, hogy 
a térlátvány nyelvi előállítása többnyire valamiféle idősík bevonását is szükségessé 
teszi, mely óhatatlanul a historiografizálás és/vagy a biografikusság kérdéseit von-
hatja be a későbbi vizsgálatokba. A tértapasztalat megkerülhetetlen temporális vo-
natkozásai hangsúlyozódhatnak így egyfelől a különböző szerzői életutak analógiáit 
keresve, (amikor valóságos írói élménysorozat transzponálódhat a későbbi írások 
elbeszélésmódjává) másfelől a szövegvilágokon belüli idősíkokban is a tér determi-
náló ereje, „mozgásai”, tágulásai figyelhetők meg. (Pl. a fiktív korrajz elemeiben is, 
még akkor is, ha egy-egy határsáv vagy elzárt térség, például Sinistra vagy Verhovina 
esetén az időt olykor csupán a hófoltok változása, növése-zsugorodása jelzi.) 

A térség etnikai, vallási és kulturális sokszínűsége, kevertsége és ütközőtérség-jellege 
mindhárom prózavilág sajátja. Bodornak egyenesen védjegye, mely epikai világ a kör- 
                                                      
9 Vö. BÁNYAI Éva, A történet vége, i. m. 176. 
10 Vö. többek közt Michel FOUCAULT, Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, 
ed. Colin GORDON, New York, Pantheon, 1972. 
11 Természetesen Dragomán György 2005-ben megjelent nagysikerű könyve, A fehér király is e repre-
zentatív vonulat közé tartozik. 
12 Vö. Erika FISCHER-LICHTE, A dráma története, Pécs, Jelenkor, 2001, 15. 
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behatárolt körzet-lét programjainak variánsait fogalmazza meg. Emlékezetes interjú-
kötetében saját maga és prózája eredetvilágát a szülőföld kapcsán is a következő 
kettősségben fogalmazza meg: 

Ez a kultúrájában sokszínű és geográfiai megjelenésében is impozáns, mégis kissé letargikus 
táj, gondolkodásomban, emlékezetemben ez vált meghatározóvá, és az most már a legter-
mészetesebb dolog, hogy […] az elbeszélés színteréül is csak olyan térséget tudok elképzel-
ni, ahol különböző származású emberek élnek, és nem is a magyarok vannak többségben.13 

Hasonlóan inspiratív a kisváros hangsúlyos peremléte a másik két életműben is: 
Kristofnál a leginkább Kőszeget felidéző, de csupán iniciáléval azonosított K város, 
Pappnál e szintén határmenti (keletibb) városka kettős identitása, vegyes lakossága, 
egykori történelmi múltja és aktuális lepusztultsága. Az idézőjeles korrajz mind-
azonáltal mindhárom esetben, ha kell, zsigeri félelemmel telített, máskor a politikai 
rendszerek gépezetének fülledt levegője eleveníti meg az egyéni, elemi kiszolgálta-
tottságot. Egy világot a maga elzárt sötétségeivel, magárahagyottságával és egyéni 
brutalitásaival. 

A Trilógia kompozicionális szabadsága többek közt abban áll, hogy az utolsó 
mondatokig sincs egy szerzőre, egy történetre korlátozva a szöveg. Amint egy korábbi 
írásomban már kifejtettem,14 a gazdag elbeszélői technikák alkalmazása – a megosz-
tott narrátori szerepektől, a semleges narrátoron át, a belső narrátorig – az elbe- 
szélői instancia intuitív meglétét a meggyőzés, megszilárdítás fokozatai helyett ép-
pen ennek a visszájára fordítja, azaz semmisnek minősíti. Az alaptörténet értelmében 
valamikor a háború elején a „Nagyváros”-ból egy határmenti kisvárosba, „Nagyanyá- 
hoz” kerül egy ikertestvérpár. A háború viszontagságai közt a fivérek itt élik meg 
bizarr történeteiket, amelyek napról napra bekerülnek egy Nagy füzetbe, egészen 
addig, amíg a háború befejeztével egyikőjük át nem szökik a határon. A második 
könyv új elbeszélői pozícióból folytatja az „itthon”(?)-maradt, immár névvel kodifikált 
testvér, Lucas nem kevésbé bizarr életének, felnőtté válásának naplószerű lejegyzését. 
A történetek a testvér Claus számára íródnak, akinek nemcsak visszatérte, de egyálta-
lán léte is kétséges, a testvér létezése ugyanis a regény során csak sejthető, nem tudha-
tó biztosan. Amikor a második regény végén Claus ismét megszólal, a semleges 
narrátori pozíció alapján már lehetetlen megállapítani, valóban létezik-e egyáltalán az 
ikerpár, vagy Lucas és Claus azonosak, akárcsak a neveiket alkotó betűk. A Trilógia 
remélt kulcsa, harmadik regénye (A harmadik hazugság) sem a három rész súrlódás-
mentes logikai összekötésére ad lehetőséget, mintsem inkább egy provokatív szerzői 
tollvonással húz át mindent, amit addig az olvasói tudat megkonstruált. Így rajzolódik 
ki fokozataiban az a tapasztalat, amely képes mindent újra és újra megkérdőjelezni. 

Akárcsak Kristofnál, ahol tudjuk, hogy a harmadik hazugság sem feltétlen az 
utolsó, hisz akárhány részből is álljon egy regény, mindig hozzáírható egy újabb és 
újabb rész, amely cáfolni és újraértelmezni képes az eddig leírtakat, Pappnál is ha-

                                                      
13 Vö. BODOR Ádám, A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire. Egy korábbi rádióinterjú változata, Bp., 
Magvető, 2001, 17. 
14 Vö. BOKA László, A látszat szabadsága a negációk tágasságában, Látó, 1998/12, 108–112. 
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sonlóan építkező prózapoétikával szembesülünk. A Semmi kis életek nyitófejezetében 
egy fiú, Balázs erőszakos halált hal. (Hogy a határon lövik-e le, vagy a hírhedt Szeku- 
ritáté Kriptának keresztelt verőpincéjében hal bele a kínzásokba, kérdéses marad.) Az 
apát azonban a tragédia csúcsán, a hír közlését követően és a családi temetés kikö-
nyörgése fejében beszervezik. Ekkortól jár fel hozzá ördögi tartótisztje, Nicu 
Zmeura. Mindezen látogatások kénytelen és esetlen szemtanúja az apa idős barátja, 
szomszédja, a házfelügyelő Kalcsek, aki az apa párkapcsolati tragédiájának éppúgy 
szemtanúja lesz, mint később öngyilkosságának. A regény második része ezt köve-
tően néhány évvel, de ugyanabban a lakásban folytatódik. (Amit Zmeura által, egy, a 
Balázs halálánál is jelen lévő vezető román szekus hivatalnoknak utalnak ki.) A 
Gondru család mindennapjai mellett a fő hangsúly itt egy apa-fiú konfliktusra, illetve 
a fennálló hatalmat kiszolgáló Mihai Gondru útkereséseire, megfelelni vágyására, 
hatványozott dilemmáira esik. A kulturális tradíciók kettősségei, a korszak nyílt 
soviniszta retorikája, illetve a vegyes családban felnövő, lázadó nagyfiú és a párt-
funkcionárius apa sokszoros konfliktusa is a kényszeredett támadó-védekező attitű-
döket erősítik, melyek a harmadik részben is tovább élnek. Ekkorra ugyanabba a 
lakásba Novák Eszter, a nagyobbik Gondru fiú diákkori szerelme költözik a rejté-
lyes, ugyanakkor a romániai rendszerváltást követő évek ügyeskedő, gátlástalan 
üzletemberét megtestesítő élettársával, Rot Janival. Eszter nem tudja, ahogyan soká-
ig az olvasó sem, hogy élete párja nem más, mint a diktatúra egykori szekusa, 
Zmeura, aki álnéven folytatja új, skrupulus-mentes életét, s feltehetőleg azt sem 
sejti, hogy Balázs, akivel a lány egykor együtt akart a határon átszökni, e lakásból 
indult. A nyugtalanító díszletek mögött itt a háttér maga a történelminek vélt való-
ság: a beszédmódok szuverenitásában egyszerre ötvöződik a reflexív és fikciós próza. 

Pappnál ugyanakkor e határ-mentiségen, e speciális térségi jellemzőn túl a re-
génybeli kisvárosi helyek, épületek is kiemelt jelentőséggel bírnak – a regény Gide-
től kölcsönzött mottójának megfelelően: „Nem egy ember, hanem egy hely történetét szeret-
ném elmondani”. A helynek ezért itt „arca van” abban az értelemben is, ahogyan 
Hamvas írja, vagyis a térrel szemben, melynek leginkább képlete van: sőt több, az 
egyes helyeknek itt „géniusza van”,15 minden látszólagos változásukkal együtt is. 
Papp narrátori megfigyelőpontja, választott lőállása egy emeletes, sárgás-barnára fa- 
kult bérház, pontosabban annak egyetlen lakása: olyan, mintha állókamera rögzítené 
az alaphelyzetet, s azt látnánk, ami éppen a lencse fókuszába az évek során – idővel 
– bekerül. Maga a bérház igazi védvonal: beszivárog ide is a külvilág rettenete, de 
mégiscsak bensőséges marad a maga akol-melegével, kisszerű életeivel, főként, ha 
ennek térbeli antipódusaként a „Kriptát”, a titkosszolgálat éjfekete verőpincéjét 
tekintjük. Helyek föld alatt és föld felett… 

Papp és Kristof mindazonáltal önreflexív kérdésekkel is szembesít saját összetett 
elbeszélője, vegyes narrátora révén: egyáltalán leírható-e egy elfeledni kívánt, emlé-
kezetből törlendő, ámde mégiscsak elfeledhetetlen időszak, s ha igen, mi módon. A 
Papp-regényben ez lesz talán a hely identitását a szerzővel együtt megragadni kívánók 

                                                      
15 Vö. HAMVAS Béla, Földrajz kicsit másképp = H. B., Az öt géniusz, Szombathely, Életünk, 1989. 
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számára a legfőbb dilemma: egy konkrét korszak megfogalmazhatósága-megfogal- 
mazhatatlansága, mely mintegy levethetetlenül sajátja az abban részeseknek. Amo-
lyan bolyongó szelleme a regényben végül eladott, központi s képletes bérházi la-
kásnak, ahol a lakásban történt tragikus előzményekre, szörnyűségekre emlékezni 
egyszerűen nem akarnak, de a falakba ivódott dohosság megtapad az ember tenye-
rén akaratlanul is. 

Mindkét utóbbi prózavilág esetében hangsúlyos tehát egy visszatekintő perspek-
tíva, mely azonban nem a felnőtt bölcsességéé vagy az utólagosan szemlélt (törté-
nelmi?) eseményeké, mint inkább a mikrotörténetek hálóját koherensen felvázolóé. 
Agota Kristof prózavilágában a történetmesélés szenvtelensége, reflektálatlansága 
ezért is alapvető, akárcsak az, hogy a központi történet kimenetele sohasem válik 
véglegesen összefoglalhatóvá. Akárcsak Bodornál, szabadságát is éppen ez adja.  

Az elbeszélő technikák analógiái bizonyos mértékben a regényszerkezetekre is 
érvényesek. Bodor Ádám életművében nem lezárt művek sorozatáról, hanem inkább 
folyamatosan alakuló nagykompozícióról beszélhetünk. Az eddigi három regény 
akár trilógiának is tekinthető (s bár az életmű nyilvánvalóan ellenállna mindenféle 
erőltetett értelmezéskísérletnek, mely összefüggően olvasná), hatalomképeit tekintve 
azonban folyamatszerűsége, hatalom-alakzatainak változó formálódása könnyedén 
nyilvánvalóvá válhat. Papp Semmi kis életekjében ugyanez érvényes, az idősíkok 
mozgatásai ellenére, három vaskos regény-fejezete szintén trilógiaként olvasható.16  

A novellákból, rövid, olykor számozott történetekből építkező narratívák szőtte-
se mindhárom prózavilág esetén komoly „hangulati” erővel bír. Mindhárom életmű 
esetén az epikus egységek leginkább in medias res indítanak, kész helyzet elé állítva az 
olvasót, mely helyzet a fejezetek végein sem oldódnak meg, tudatosan és következe-
tesen nyitva hagyva, lebegtetve az értelmezés tereit. A kitöltetlenül hagyott részek 
éppen sejtelmességükben érvényesülnek. A hézagosság narratív képletének kettős-
ségét a regények nyelvének erőteljes figurativitása és retorizáltsága, valamint a sze-
replői közlések redukáltsága adja. A történetformálás logikai egészéhez tudat alatt is 
elvárt lényeges adalékok közlése az újramondások során is elmarad, vagy módosul. 
Mindhárom említett életműben érvényesül így, ami hangsúlyosan és leginkább Bodor 
sajátja, hogy a befogadó az olvasás során kényszerűen hozzáedződik egy informá-
cióhiányos állapothoz, kiszolgáltatottja lesz a szöveg önkényének, úgy, hogy közben 
fontos perspektívák maradnak rejtve előtte, miközben akaratlanul is elfogadja a tex- 
tusok világszervező koherenciáját feltételező bekövetkeztet, vagyis e teremtett világok 
remélt magyarázatainak valamiféle utólagos igazolását. Mindez akkor is érvényesíthe-
tő, ha figyelembe vesszük az utalásrendszer szándékolt hiányosságait, illetve a Bo-
dor-novellák „elhallgatásos” technikái, elhallgatás-alakzatai esetén Balassa Péter 
korai, 1986-ban írt figyelmeztetetését: „Nála [ti. Bodornál – B. L.] nincs mögöttes; 
ami látható, az a mögöttes. Nem az a rejtélyes, amit nem mond ki, illetve ilyen 
nincs, hanem az, ahogyan ez a világ él, működik, egyben van, holott valójában ele-

                                                      
16 Vö. BOKA László, Történelem – alulnézetből. Papp Sándor Zsigmond nagyregényéről, Tiszatáj online, 2013. 
január 20. = http://tiszatajonline.hu/?p=24228 [2014. 05. 27.] 
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meire széthullott.”17 Atmoszféráját is ez adja. A működésképtelenségben is működő 
rendszer allúziója a pátoszmentességében tündököl igazán. 

Szintén közösnek mondható, hogy mindhárom szerzőnk a valóságábrázolás ős-
forrásaiból merít, onnan, ahol a pletykák, a legendák s főként az ezeket övező pri-
mer emberi félelmek erednek. Az eljárásbeli analógiákon túl külön érdekességként is 
említhető, hogy Papp korábbi elbeszéléskötetéhez18 maga Bodor Ádám írt fülszö-
veget, Bodor második nagyregényének, Az érsek látogatásának pedig Papp szentelt 
egy külön kisesszét.19 Előbbiben Bodor nem véletlenül azt is hangsúlyozta, hogy a táj 
varázslatos identitása, ahogyan a fiatal Papp megálmodta, „Erdély mélységesen költői 
látomása”, ugyanakkor e táj még véletlenül sem, „még madártávlatból sem idillikus 
[…] Az elbeszélések otthona a sejtelmes ködöktől látogatott sorsszerű peremvidék”, 
ahol közös fedél alatt lakozik „az archaikus rend, a rezignáció és a kortárs bizonyta-
lanság.” Erdélyt és Erdély nem homogén tereit, ha kell szordínósan-mitikusan, ha 
kell humorral és pátoszmentesen a kortárs rezignációiban is sikeresen felvillantó 
elemzés valóban Papp sajátja, s mindez a sok kis rész-idő, rész-fejezet kuszaságában 
megragadható terra incognita vonásait is magán viseli.20  

Az ekképpen konstruált történet-szegmentumok ugyan mítosztalanító erővel is 
bírnak, motivikusságaik ugyanakkor lenyűgözően gazdagok. Akárcsak a Verhovinát 
belengő, uraló lila köd, a bűzös kénszag is, mely egy felsőbb hatalom megszabta 
teret indukál, s mely színt válthat olykor, de természetét tekintve konstans, sőt meg-
foghatatlanabb, mint bármikor korábban. Ebbéli motivikusságát a Semmi kis életek is 
sikerrel (újra)alkalmazza, ott is megjelenik a rendszerváltást követően egy, a kisvá-
rosra leszálló, hetekig tartó, felszállni sem akaró sűrű, tejszerű köd, mely az ortodox 
pópák beemelt jelképeivel könnyűszerrel – s a legelső, Nagyváradra szervezett 
könyvbemutatón elárultak értelmében – a marosvásárhelyi fekete március allegóriá-
jaként is olvasható, amennyiben a hatalom kiszolgálói csupán szerepet váltanak, de 
meg nem szűnnek létezni. 

Bodor írói világa meghatározó hatást gyakorolt a kilencvenes évek elejének fiatal 
erdélyi prózaíróira – így Pappra is –, akiknek ezekben az években formálódott alko-
tói eszköztáruk. Mint egy korábbi előadásomban kitértem rá,21 a téma, a stílusjegyek 
hasonlóságához a látás- és láttatás-mód is szervesen odatartozik.22 Bányai Éva kife-

                                                      
17 Vö. BALASSA Péter, Bodor Ádám novelláiról. Az Eufrátesz Babilonnál = B. P., Átkelés. Lélekkertészet, Bp., 
Balassi, 2009, II, 161. 
18 Vö. PAPP Sándor Zsigmond, Az éjfekete bozót, Bp., Alexandra, 2005. 
19 Vö. PAPP Sándor Zsigmond, Amikor a hiúzok szeme világítani kezd, A Hét, 1999/30. 7. 
20 Könyve ebben az összetett értelemben nem véletlenül kaphatta az Erdélyi történet alcímet – bár ezt 
nem a szerző, hanem a kiadója aggatta rá, s túlságosan nyílt konnotációi miatt később, már az újabb 
kiadásban a szerző kérésére törölték. 
21 Vö. Történelmi alulnézetek, Erdély-regények, Pozsony, 2014. február; írott változata: Irodalomtörténet, 
2014/4 (megjelenés alatt). 
22 Éppen a lokalizálhatatlanság, a szerkezeti-toponímiai tágasság vagy az idegenségképei és demitologi- 
záló narratívák kapcsán. 
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jezésével a „posztbodoriánus áramlatok”23 léte részben az elbeszélői pozíció és a 
strukturális megoldások által is igazolható. A bodori eljárások áttételesen jelen van-
nak (és erővel hatnak) egy egész írógeneráció prózanyelvében, főként azokéban, 
akik pályájuk indulásakor még leginkább a rövidprózával próbálkoztak.24 Ez aligha 
meglepő, hiszen a rendszerváltásig (egészen 1965-től, tehát mintegy bő negyedszá-
zadon át) Bodor is csupán karcolatokat és novellákat közölt (1985-ös második kötete 
– ez az „élvezetesen komor opusz” – megjelenése után nevezte őt Balassa Péter 
kitüntetően a magyar novellistának). A Bodor-féle univerzum, mint elődszöveg és 
láttatás-mód egyfajta „rejtőzködő narratíva” kapcsán is ihletően hatott az ún. köz-
elmúlt történelmi tapasztalatait kulisszaként használók számára. „Az erdélyi rend-
szerváltás-regények meghatározó, inspiratív paradigmájaként én magam Bodor 
Ádám regényeinek diszkrét, rejtőzködő narratíváját jelölném meg – nevezzük ezt a 
továbbiakban Sinistra – Érsek – Verhovina-paradigmának” – írta nemrég Balázs 
Imre József.25 Tény, hogy e regények viszonyítási alapként való kezelése részben a 
választott beszédmódok rokoníthatósága, részben a stiláris és szerkezeti eljárások 
prózapoétikai megoldásai miatt is indokolt lehet. Ennek az új generációnak regényei 
(Papp mellett vagy előtt pl. Láng Zsolt, Dragomán György, Vida Gábor, Demény 
Péter és Tompa Andrea művei), ha nem is hangsúlyosan, de időben is túlterjesz-
kednek egy történelmi változás, egy történelmi korszak- vagy rendszerváltás fordu-
latán, ugyanakkor ezek a regények „kétségtelenül a Verhovina hatalom-modelljének 
tapasztalata felől is képesek visszatekinteni szükség esetén a korábbi évtizedek vi-
szonyrendszereire.”26 E viszonyrendszerek leglátványosabban a tér, illetve e térformák 
elválasztottságai (vagy adott esetben határlétük megszűnése) által felvázoltak és meg- 
idézettek. Ahogyan Merleu-Ponty sokak, így Faragó Kornélia által is idézett megál-
lapítása ezt egyértelműsíti: „a tér nem egy olyan közeg, amelyben elrendeződnek a 
dolgok, hanem médium, amely által elrendeződnek a dolgok”.27 Nem homogén, 
hanem „differenciált valami” – Gyáni Gábor szavaival28 –, mely viszonyrendszere-
ket teremt. 

A fiktív korrajzokban, kvázi-kulisszákra építő művekben a hangsúlyos határszituá-
ció, a sorompók, az elválasztottság földrajzi-történelmi tudata a befogadás-elméletek 

                                                      
23 Ahogyan összefoglalóan ő nevezte Dragomán György, Papp Sándor Zsigmond, Vida Gábor ko- 
rábbi, még kevéssé ismert és sikeres, az ezredforduló táján született műveit. – Vö. BÁNYAI Éva, 
Posztbodoriánus áramlatok = B. É., Térképzetek, névtérképek, határidentitások. Kolozsvár, Komp-Press, 2011. 
135–203. 
24 A rokon(ítható) eljárásokra elsőként Bányai Éva hívta fel a figyelmet, aki Vida Gábor prózáját is – 
annak erős jegyei, pl. lokalizálhatatlansága, tágassága, használt határ-toponímái, vagy éppen idegenség-
képei és demitologizáló narratívája kapcsán állította a „Bodor-köpönyeg alól kibújni látszók”, tehát az 
így értett utóhad soraiba. (Vö. BÁNYAI Éva, Posztbodoriánus áramlatok, i.m.) 
25 Vö. BALÁZS Imre József, A rendszerváltás megjelenítése kortárs erdélyi regényekben = http://www.academia. 
edu/7009087/A_rendszervaltas_megjelenitese_kortars_erdelyi_magyar_regenyekben 
26 Uo. 
27 Pontyt idézi FARAGÓ Kornélia, A tér geofilozófiai interpretációja = F. K., Térirányok, távolságok. Térdina-
mizmus a regényben, Újvidék, Forum, 2001, 7–8. 
28 Vö. GYÁNI Gábor, „Térbeli fordulat” és a várostörténet, Korunk, 2007/7, 4–14. 
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értelmében az ismerősség hatáselveit is mozgósíthatják a motivikusságok kibontásai 
során. A valós térség (bár fiktív) megidézése, történelmi allúziókat ébreszthet az 
olvasóknak azon generációiban, akik ennek az ismeretnek – akár negatív, akár pozi-
tív értelmű ismerősségnek – birtokosai, miközben a felidézés érzetére történő apel-
lálás eleve erősítheti a befogadási aktusokat, vagy ha úgy tetszik, olyan tradíciókat 
provokál, amelyek tovább erősítik az ismerős vidék spiritualizáltságának tendenciáit. 
Ennek révén nőhet a geopoétikai szempont – mely Bodornál még alapvetően ahis-
torikus – e művekben a kvázi-történelmi meghatározottságokkal együtt földrajzilag is 
hangsúlyossá. Kristof, akárcsak Papp, a közelmúlt lenyomatát is adja, a köztes kul-
turális tereken túl e közeg által mozgatott, determinált identitásokra érzékenyen. 

Bodor térpoétikájának keretei (földrajzilag és a fikció világában is) átmenetként 
írhatók csak le, mindig meghatározhatatlanok, amelyeket leginkább csak az egziszten-
cia világélménye és egyfajta (történelmi vagy képletes) hatalomnak való kiszolgálta-
tottság lokalizál. A tér szituatív megtapasztalása nála is helyeket eredményez persze, 
amelyek azonban a történelmi időn kívül helyezkednek el, s világlátás és szemantikai 
szerkezet együttes térképzeteiként definiálhatók. Akárcsak Bodor, a nemrég elhunyt 
Kristóf Ágota helyszínei és történelmi ideje, azok könnyebb lokalizálhatósága elle-
nére, szintúgy viszonylagosíthatóak. Az eredetileg franciául író magyar szerzőnő29 
könyvének két rangos ajánlója – első magyarországi megjelenésekor, nyilván nem 
véletlenül – Esterházy Péter és Bodor Ádám volt. A Trilógia bár szintén történelem-
be illeszthető, alapvetően kilép annak kereteiből. A háború – amire az első két re-
gényben az olvasatok szinte mindent ráfoghattak volna – még szcenírozó résznek se 
nagyon marad meg, miután fény derül a két fivért elszakító valódi okokra. A hol és 
mikor kérdések irrelevanciája így eleve adott, hiszen az író annyit mindenképpen 
közöl, amennyi az olvasó meggyőzésére, és explicit módon a történet hitelesítésére 
elég, tehát, hogy az itt és az ekkor az van, és éppen így van. A Trilógia helyszínei – 
például K város is – nyilván lokalizálható lenne, mégis túl egyszerű lenne azt mon-
dani, hogy csupán földrajzilag meghatározva, vagy csupán a fikció keretében. 

A terek mindhárom tárgyalt prózavilág esetében potenciálisan történetföldrajzi 
területek ütközési zónáiként jelennek meg. A határ mint helyszín, a határon-lét és az 
elválasztottság ezért is lesz e szövegvilágok egyik, ha nem a legfontosabb allegóriája 
és heterotípiája. Bodor mondja interjúkötetében „[…] ha a határ el is választ egy-
mástól embereket, rokonokat, ismerősöket, megoszt történetileg egységes területe-
ket, egyben a kisülések helye, vagy éppen az ozmózisé, ahol megütköznek, illetve 
átszivárognak egymásba két kultúra, kétféle mentalitás elemei.”30 

Mindhárom példaként említett életmű olvasható tulajdonképpen a totalitárius 
rendszerek működésmódját bemutató alakzatként egy erősen behatárolt, groteszk 
világot teremtve, mély iróniával és fekete humorral is. Fontosabbnak gondolom 
ugyanakkor, hogy mindegyik egy nyers, abszurd világról nyújt páratlan, eredeti epi-

                                                      
29 Akinek Trilógiája, pontosabban első könyvének, A nagy füzetnek tavalyi filmes adaptációja akár holly-
woodi sikereket is ígér.  
30 Vö. BODOR Ádám, A börtön szaga, i. m. 14. 
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kai látomást, s ezekben a térviszonyok és a kitüntetett helyek e teremtett világoknak 
nem egyszerű díszletei, hanem alkotóelemei, többek, mint puszta motívumhálók. 
Megrajzolt helyeik kartográfiailag is a novella és a hosszabb epikus textus tájékán, e 
kettő közötti feszültségben konstituálódnak, amint a térbeliség olykor a kihagyásos 
közlések, a beszéd (vagy belső beszéd) és a visszatekintő emlékezet sajátos összefo-
nódása révén működésbe hoz narratív struktúrákat. Ezek pedig olyan interpretációs 
stratégiák működését kívánják meg, amelyek meghaladják vagy egyenesen felülírják 
a puszta nyitottság és zártság, a koherencia és a szóródás, a történet és az elbeszélés, 
a világszerűség és a szövegszerűség olykor oppozicionálisnak gondolt olvasási mó-
dozatait. 
 
 


