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„ í r n i , m i n t h a m o n d a n á m . 
H o g y olvassa m i n t h a hallaná." 

R E G É N Y E S Ö N É L E T Í R Á S ÉS/VAGY AZ Ö N É L E T Í R Á S R E G É N Y E ? 
ZÁVADA PÁL: M I L O T A 

„hysteria - méh 
nyalánk fulánk 
méz 
a méh begyűjti a mézet 

a dolgozó méh fulánkja az elszáradt női nemiszerv" 

József Attila: Szabad ötletek jegyzéke 

Ha a szerző, Závada Pál és a Magvető Kiadó következetesen folytatni kívánták 
volna a Jadviga párnája első kiadásakor az egyenetlen szélű, fűzött lapokkal megkez-
dett játékot, a Milota című új regény kizárólag CD ROM-on jelenhetett volna meg, 
melyen az öreg Milota Gyurka dörgedelmes szónoklatai lennének hallhatóak, miköz-
ben a monitoron Roszkos Erka naplójának bejegyzései futnának: egymással párhuza-
mosan, egyidejűleg, véletlenszerű sorrendben. 

Akkor a talált kéziratot, létező naplókönyvet imitáló regény (a „valódi szerzők" 
feltüntetésével) nem számolt a referenciális olvasat veszélyeivel - fogadtatása megelőle-
gezte vagy lehetővé tette a Pletykaanyu körüli hisztériát - , a Milotában pedig nem szá-
míthatnak a valósághűség igazságtartalmára, a „valódi naplóíró" lelepleződik: a színda-
rab szereplői nem elevenedhetnek meg, a darab szövegkönyvben marad. Mégis a két 
Zavada-regényt (túl a megszólalásig hasonló könyvformátum kiadói marketingfogásán) 
egyaránt jellemzi az önéletíráshoz közel álló műfajokkal, a memoárral, naplóval és az 
életrajzi regénnyel való szoros kapcsolatuk. A személyes irodalom említett formáiról, 

miként a Milotáról is elmondható az a törekvés, hogy 
„semmiféle elbeszélés ne legyen lehetséges egy elbeszélő 
»én« nélkül" és, hogy „minden történet csak egyes szám 
első személyben létezik" - ahogyan azt Angyalosi Ger-
gely kritikájában meg is fogalmazta (Alföld, 2002/10. 87.). 

Philippe Lejenue önéletírói paktumának értelmében 
persze nem önéletírás a Milota, leginkább pedig nem 
Závada Pál önéletírása, a legalapvetőbb lejenue-i követel-
ménynek, a szerző és elbeszélő azonosságának - akárcsak 
a Jadviga párnája esetében - ezúttal sem tesz eleget 
a szöveg. Ugyanakkor két szabályos önéletírásnak, il-
letve -mondásnak lehetünk szemtanúi, az azonban, hogy 
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a fültanúság elmarad - nem a saját előadásában hall juk az öreg Milota testamentumát -
már szorosan összelügg a „valódi szerző" könyvbeli szótlanságával. Ugyanakkor a szerző, 
aki nem egyszerű személy , „hanem egy író és publ iká ló személy , összekötő szál szö-
vegen kívül és szöveg közöt t" (Eosszília, 2002 /1—4. 162.) korábban fe lolvasóestek, 
í ró-olvasó ta lá lkozók alkalmával gyakran kölcsönözte hangját szereplőinek, és ha va-
laki hal lotta előadásában például va lamely ik Milota-szónoklatot (amelyeket előszere-
tettel olvasott fel), nehezen tudja úgy kézbe venni a Milotát, hogy ne ez az ismerős 
hang elevenedjen meg. 

Závada Pál új regénye, mely „egy 67 éves férfi és egy 34 éves nő egymást faggató, 
egymásban tükröződő tes tamentuma" , az azonos e lbeszélő(k) és szereplő(k) , i l letve 
a kizárólagos egyes szám első szentélyű előadásmód alkalmazásával leginkább az önélet-
írás műfaj i és poétikai megoldásait követi , miközben ennek elsődleges d i lemmájáva l 
a f ikció és reierencialitás, a költött - valós, hamis - igaz oppozíciójával szembesíti ön-
magát és olvasóját. A szerzői narráció látszólagos hiányának és a személyes elbeszélői 
szólam (ok) ra épülő beszédmódnak a kettőségében tehát egy olyan tudatos regénypoé-
tikai elképzelés fedezhető fel, amely az önéletrajz hagyományos műfaji követelmény-
rendszerét bontja meg illetve értelmezi, és amely így nem írható le a befutott szerző 
(á l )szerény gesztusának megny i lvánu lá saként . A Jadviga párnája s ikerét k ísérő „ezt 
a könyvet nem én írtam, hanem három naplóbejegyző" (vö. Bárka, 200/5. 75.) Závada-
passzust visszhangozó „ők az elbeszélők nem én" szerzői kijelentés a Milotát olvasva 
árulkodóbb, semhogy elfogadható magyarázata lehessen a 168 árában Sándor Zsuzsan-
nának adott válasz: „talán mert még mindig nem érzem elég jó írónak magamat ahhoz, 
hogy a saját hangomon is megszólal jak" (168 óra, 2002/20.). 

A saját hang ki tartó keresésének narratológiai összetevői: az adott szerephez tar-
tozó szólam, a személyiségjegyeket megképző nyelvhasználat vagy az originál is meg-
szólalás elérhetetlensége a szerző és az elbeszélők szempontjából is egyaránt meghatá-
rozó létkérdés. A nyelvben létezés ontológiai di lemmái a Milotaban - lévén olvasmá-
nyos, a szó jobbik értelmében hagyományos regény - többféleképpen tematizálódnak, 
a legtöbb esetben inkább a történettel harmonizálva, esetenként mégis teoret ikus hang-
zatossággal párosulva. („Ámbár én azt mondom, ide f igyel jetek, idézzen bárki akármi-
lyen pontosan is bármit , hivatkozását úgy is elferditi az az értelmezés, amibe ezt az ide-
zetet önkényesen belefoglalja, hogy ezzel alátámassza az igazát. í gy aztán minek legyek 
én szó szerint visszakereső és lábjegyzetelő filológus, [...]. Olvastam és dumál tam egész 
életemben, de most az idő már fogytán, úgyhogy csak dumálok ." 25.) 

A könyv harmadik fejezetét kitöltő Ház a piactéren regényesítetl , elbeszélt szín-
darabjának egésze - miként Roszkos Erzsébet (szöveg)identitás keresése („elnézem szö-
vegem alanyát, aki most szórendek közt botorkál és sz inonimákat fontolgat jobb hí-
ján, míg szerepemet játssza" 15.) - mindamellett , hogy - Szávai Dorot tya szavaival - az 
„emberi természet és emlékezet f ikc ioná ló ha j lamáról , a szerepjáték kényszeré rő l 
s nem utolsó sorban az író fikcionált és »valóságos« énjének alkotói di lemmájáról szól" 
(Kortárs, 2002/12. 87.), a regény megszólalásbeli szerzői, illetőleg a regényben megszó-
lalás (én)elbeszélői problémáival egyidejűleg szembesít . A szereplők elbeszélői tépe-
lődései összecsengenek a szerző reflektált műhelygondjaival . Mi lota György zárójeles 
fordításai sz lovákból „a gyengébbek kedvéért" a Jadviga párnájának l áb jegyzete lo 
„közreadói" gesztusára emlékeztetnek (38.), másutt a maga valóságreferencialitását is 
aláásva a f ikció mellett foglal állást („Amiben pedig lehetetlen valóságosan ki igazodni, 
azt, ha csak hozzányúlok , még inkább összegabalyítom magam is, na de tudom én jól, 



2003. március 101 11 

hogy fabulálok." 163.). Roszkos Erka pedig (szép)írói f igye lemmel olvassa (újra) sajái 
szövegeit: „De Mi lotának is, Magának is l yukat beszélt a hasába, nem szólva Anci ró l 
- [•••] - akinek Kohut éppen csak beköszönt a könyvtárba, s a kicsike máris az ujja köré 
volt tekerve, és mind rágták a fülemet, míg be nem adtam a derekam. (Has, ujj, fül, de-
rek mondat ez, ahogy újraolvasom.)" (77.) 

A regény két talán legmeghatározóbb és legizgalmasabb vetülete - ér intkezve az 
önéletírás műfaji jel lemzőivel - az élő szó(beliség), a hangzóság, a beszéltnyelvi fordu-
latok, vagyis a nyelv akusztikai elemeinek kitüntetett szerepe, valamint a méhek, mé-
hészet bioszemiotikai , illetve művelődéstörténeti megközelítéséből k ibontakozó meta-
forikus, metanye lv i réteg. Ezek a Milota széttartó nyelvi szintjei között azok az ál-
landó szöveg jegyek , ame l yek nem kor l á tozódnak egy ik vagy másik elbeszélői szó-
lamra, nem rendelődnek ki tüntetett történetegységekhez, a könyv egészét meghatá-
rozzák; a foucault-i szerző-funkció jelenlétéről áru lkodva. (Vö. Michel Foucaul t : Mi 
a szerzőé Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 2000. 119-145.) 

A hangadás mint az írott szó alternatívája, a személytelen narrációt életre keltő 
en-ek éneke az elbeszélő(k) gyakor i szövegbeli dalra fakadásában jut kifejezésre. A tár-
saságban prímet vivő Milota Gyurka daloláskor válik igazán elevenné, mely életformá-
ját, létmódját csak elmondja, reprezentálja az ezeket felidéző - a f ikció szerint kazet-
tákra mondott szóbeli, hallható, általunk azonban Erkáéhoz hasonlóan olvasott - szö-
vegeiben. E tekintetben csak a dal lammal rendelkező, a címe vagy szövege által felidé-
zett, jelölt és jelöletlen dalszövegek szólalnak meg, hal lhatóak a regényt olvasva, kinek-
kinek zenei műveltségéhez és vájtfi i lűségéhez mérten. A Cigánybáró kapcsán például 
Johann Strauss operettjének zenéjével egyidejűleg Jóka i Mór Szaffi c ímű novellája is 
felidéződik. 

A éneklés mind a Milota-f igura számára, mind e karakter szerzői hitelesítése szem-
pontjából a legadekvátabb önkifejezési formának tűnik, mely szorosan összefügg min-
den más identitásjeggyel. Ezért különösen f igye lemreméltó Bányai János kr i t ikájában 
a többnyelvű dalok és a nemzeti identitás kapcsolatára tett utalás (Holmi, 2002/11. 
1502.). Ahogyan Garaczi László novell isztikája tekintetében lényeges annak az under-
ground, alternatív zenei és művészeti életnek az ismerete, amelyben szövegei kontex-
tual izálódnak, vagy miként Orcsik Roland most megjelent, Rozsdamaró c ímű verses-
kötetét olvasva lényegesnek tűnik a 80-as, 90-es évek könnyűzenei műfajaiban való jár-
tasság, a Milota értelmezését is befolyásolja eme látszólag jelentéktelen felhang. 

Az írott szövegben megvalósíthatatlan atemporalitás, dal lam és szöveg összetett vi-
szonya („a dal lam nem változtat szövegén" József Attila-sort problematizálva) , vala-
mint a hang élményszerű közvetlensége, szemben a nyelv idő-, befogadás- és értelme-
zésbeli közvetettségével mint vágyott elbeszélői alternatíva, a Závada-könyv ntuzikali-
Hsaban csendül fel. Nem csupán az említett módon tematizálva, de a regénynek he-
lyenként r i tmikus prózához, prózavershez közelítő zeneiségében, az élő szóra, hangos 
fejolvasásra szabott mondathatáraiban, központozásában is (mely tekinthető akár szer-
zői intenciónak, egyszer is hallva Milota-beszédet Závada Pál előadásában). Mindez cá-
folni látszik Margócsy István általánosítását, miszerint „az olvasó az esetek többségé-
ken el is felejti, hogy nem »írást« olvas". (2000, 2002/7-8. 88.) 

Erka önelemző, erősen poétikus nagymonológjai is hasonló funkciót töltenek be, 
mint a Milota szájába adott dalszövegek olvasásakor felidéződő dallamok és ezek kon-
textusai. Ebben a megközelítésben igazán hangsúlyos a női elbeszélő szövegrészében 
egy helyütt említett onanizálás, mely öngerjesztésnek a csúcspontján egy „valódi", testi 
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élvezetei (is) nyújtó zene(szer)szám áll, összetorlódva ezáltal hang és belogadás, hang-
adás és é lvezet . „Időpoesékolás, hangulatsűllyedés, bele a mocsárba megint , plusz 
a szégvenérzei . Félbehagyott önsimogatás, egy ótvaros régi sláger végének akarattalan 
megkönnvezése a negyedik deci után. Aztán a képernyőn valann hegedűversenyt ját-
szott egv trakkos lérh, meredten néztem az ujjbegyeit, a reszkető kezét. Az utolsó kor-
tyokra és akkordokra sikerült leutánoznom a mozdulatait , s mintha torokhangra váltó 
sóhajom rántott volna magával, élveztem végre." (15. A kiemelés tőlem. B. S.) 

Theodor W. Adorno a zene és nyelv kapcsolatáról szólva jegyzi meg, hogy a „zenei 
fogalmak identitását sajátos természetük, egzisztenciájuk biztosította, nem pedig az, 
amit jelöltek". Az. operettek, kupiédalok és „ótvaros régi slágerek" szövegbeli felidé-
zéséből a zene nyelviségének és a nyelv zeneiségének kellőségében megszólaló nyelv-
filozófiai probléma is kihal latszik. A Mdota regénypoétikai összetevőiről is sokat el-
árul az, amit Adorno Albán Berg operái kapcsán megállapít: „zenéje ugyanis minden 
pil lanatban azért engedelmeskedik a szöveg intencióinak, hogy az összefüggés megszer-
vezésével újra elszakadjon azoktól" (Alföld, 2000/11. 78-88). ' 

A lérh és női szólam kettősége a regényben sem áll össze vegyes karrá, repertoárjá-
ban csupa kánonokkal . A kél széttartó hang a diszharmóniát, az. össz,hangzat ellehetet-
lenülését harsogja. A „zengjük a dalt üde mámoros ajkkal" karénekes, kol lekt ív maga-
biztossága összhangban a regény pol i t ika i , t á r sada lomkr i t ika i szólamával nem csak 
ideológiai lag, de megszólalásmód tekintetében is idejétmúltnak tűnik . A Milota azon 
regénypoétikai eljárása, melyben az egymás mellett futó szereplői szólamok néhol ösz-
szekapcsolódnak, másutt elválnak, önállósulnak vagy összecsengenek, megközel í thető 
a zenére jel lemző kompozíciós jegyként, ami nem kizárólag a történetbonyol í tás szem-
pontjából érdekes. Závada regénye mondhatni zenés mű (dramnta per musica), mely 
az operettek, vígoperák tematizált darabjai mellett ezek strukturális, műfaji jegyeit is 
a lkalmazza. Ahogyan például az. operában találkozik a zenei eszköztár a színpadi szö-
veggel, úgy egészülnek ki a regény hagyományos textuális elemei a szóbeliség vokalitá-
sával. A regény diszharmonikus, ambivalens prózapoétikai megoldásai pedig összecsen-
genek az. operának dráma és zene feszültségére épülő jellegével. Ezt a homofóniát és 
pol ifóniái váltogató, d inamikus szövegeljárást, mint az érthetőségei és befogadást biz-
tosító ideális narratív harmóniát gátló tényezőt a könyv több krit ikusa, különösen 
Dérczv Péter a Milota egy ik hibájának tekinti . A regény általa említett terméketlen fe-
szültségei, el lentmondásai azonban - melyek az összetett, „megkonstruált" regényszer-
kezeihez. v i szony í tot t egyszerű elbeszélésmód és nézőpont a lka lmazásában, a nagy-
elbeszélések klasszikus formai kereteinek lebontásában ugyanakkor ezek műfaji min-
táinak követésében, az Erka és Milota képviselte elbeszélői szólamok nyelvi erőteljes-
ségének különbözőségében vagy „a szöveg a kr imitörvények alapján történő szerve-
zettsége" kapcsán említett l inearitás és köralakzat ellentmondásosságában ny i lvánulnak 
meg (ES, 2002. július 19. 25.) - megközel í thetők úgy is, mint az említett zenei műfa jok 
strukturál is jegyeire való tudatos és igencsak produktív poétikai rájátszás. 

Stanley E'ish jól ismert befogadáselméleti megállapítása (nincs szó szerinti jelentés 
csak leggyakrabban használt kontextus) és a példaként ott szereplő „az orgona kivirág-
z ik" - mondat (melyben szerinte ugyanúgy hozzáférhető az orgona hangszerként való, 
mint a növényként történő értelmezése), „igen, ha a művet jól játsszák, az orgona való-
sággal k iv i rágzik" kontextusban értelmezve a Mdota történeteinek variációs burján-
zása, vagy poli ionikussága szempontjából beszédes. (Stanley FISÉI: Van szöveg ezen az 
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órán? In: Odorics Ferenc (s/.erk.) Testes Könyv /. (deK( )N-KÖNYVvek 8.). Ictus és 
JA'I'F, Irodalomelméleti Csoport , Szeged. 265-282.) 

A szövegkörnyezet tő l független nyelvhasználat kivite lezhetet lensége a regényben 
a szerzőjével azonos hangnemű elbeszélői szólani, mely - miként azt Bánvai János emlí-
tett írásában nagyon pontosan megtogalmazza - leírható a „minden idézet" önretlexív 
felhanggal. Mindez azonban azzal a narratológiai jellemzővel együtt , hogv „a beszéd és 
az írás ideje, va lamint az idéző és érte lmezése (az olvasás és átírás) ideje nem esik 
egybe", túl a regény időviszonyain a töredékesség és variabil itás teoretikus összetevői 
felől válik érdekessé. 

Az e lbeszélők temporá l i s és logikai szempontból széttördelt szövegei ( l)érez.v 
Péter), vagy a férfi—nő viszonyra épülő, „a szó va lamennyi értelmében vett egymásba 
hatolás lehetetlenségeként" megfogalmazott kérdéshez kapcsolódó Szávai Dorottya-ész-
revétel: „a töredék kitüntetettsége, a szerelem, a nvelv, a lét töredékként való tapaszta-
lás. i-megjelenítése", és akár Angyalos i Gergely olvasói tapasztalata („a gondos és agva-
lurt épí tmény széthull alkotóelemeire") egyaránt a regény ezen kitüntetett prózapoéti-
kai eljárását hangsúlyozzák. Befogadáselméleti aspektusból olyan sajátsága ez a Milotá-
nak, amelynek részeként értelmezhető .1 regény referencialitást érintő, nye lvkr i t ika i 
problémaielvetése is. f i a minden tény, tapasztalat stb. már mindig is va lamikor , valaki 
által megfogalmazott, nyelvileg közvetített, relerencialitását vesztett, értelmezést igénvlő 
szöveg, akkor a valóságról tett bármilyen szöveges észrevétel csak variáció, a korábbi 
verbális entitás felidézése, (ön)idézete lehet. „A valóság - ha mai mesém egyáltalán kö-
zelebb áll hozzá, mint a tegnapi - valahogy mindig szürkébb és k iábrándítóbb az el-
képzelt históriánál ." (196.) 

Miként tehát a zene leírható téma és variációja kettősségére épülő s t ruktúraként , 
a Milota mint zenés mű történettöredékeinek sokaságával, a szövegvariánsok létrehozá-
sával szintén zene és nye lv - Adorno kapcsán eml í tet t - e lmélet i összefüggéseire fi-
gye lmeztet . A valóság maradékta lan leírhatósága helyébe kerü lő szövegvar iánsok és 
ezen állapot tematizálása tehát a regény zenei utalásaival társulva a závadai regénykon-
eepció szerves részét képezik. A teremtés mint originális alkotás, az egyedi és önál ló 
produktum létrehozása (akárcsak Hajnóczy Péter prózája a „Nagy Fazekas" teljesítmé-
nyének meghaladhatatlanságával szembesülve) mint létkérdés, a szövegben létezés alap-
feltétele értékelődik. A nyelv által, nyelvi leg létesített ontológiai státusz (ön)teremtő 
gesztusa a regény szerzői pozíciójának némasága felől eleve i l luzór ikusnak tűnik . Az 
elbeszélők addig léteznek, míg beszélnek, mások létfeltétele az általuk való megidézés 
es e lnémulásuk is egyenlő a fizikai megsemmisüléssel, - vagy Angyalosi Gergely sza-
vaival - „a Milota mesélőinek narratív ideája: az utolsó lehelettel megszakadó beszéd-
foly 1111". Az önál ló, egyedi létrehívásának nyelvi kudarca, f i rka (verbális) meddősége 
~ ő sem teremt, csak idéz - tematikusan a gyermekszülésre való képtelenséggel társul, 
a szó általi (isteni) teremtés szövege(l)léssé degradálódik. (I.ásd a regény pünkösdhöz és 
annak nyelvi aspektusaihoz kapcsolódó bibliai vetületét.) 

A Jadviga párnájában megtestesült szöveg, a napló pá rnakönyv jel legű, közvet len 
eónthetőségének, kézzelfoghatóságának helyébe az akusztikai k i f inomultság auditív el-
sődlegessége került ; könyvtestből szövegtér, az olvasás termékeny erotikájából a hang-
zás meddő élvezete lesz. A szöveg örömét ebben .1 tonál i s rendszerben elsődlegesen 
azok a re tor ika i (hang) jegyek határozzák meg, ame lyek h a g y o m á n y o s é r te l emben 
a szöveg élőbeszédszerűségéről, szónoki fogásairól, más tekintetben a többszólamúság-
rol , n regény f igurá l i s e lemeirő l , t ropológ ia i megkomponá l t ságáró l gondoskodnak . 
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A testi, „szerelmi beszéd alakzatai" (Bányai János) a szövegbeli méh-méz metaiorarend-
szer részeként a regény összhangzatát elsődlegesen meghatározzák. Jur i j Lotman az 
i lyen típusú metaforikus működésmódot (melyben „a nyelvi értelmi mező különál ló, 
önmagukban zárt terekre hull ik szét, melyek között hasonlósági viszony áll fenn.") 
szintén egy orgona-példával il lusztrálja: „az i lyen rendszert egy hangszer - írja - , pél-
dául az. orgona regisztereihez lehet hasonlítani. Egy i lyen hangszeren ugyanaz a dallam 
különböző regiszterekben játszható. [ . . . ] Az azonos hangok összehasonlítása a külön-
böző regiszterekben egyrészt felfedi azt, ami közös bennük, másrészt pedig megmu-
tatja, egyenként mely ik regiszterhez tartoznak." (Juri j Lotman: A retorika. Hel ikon, 
1999/1-2. 93.) 

A méh, méz szavak mint a regény motívumrendszerének alapelemei egyszerű szim-
bólumként olvasva elvesztik a szövegkörnyezetben kibontakozó, e regényt meghatá-
rozó, metalorikus (hangjegyeiket , puszta díszítőelemmé, szónoki logássá válnak. A lot-
mani megközelítést tekintve azonban a szöveg említett variációs, töredék kompozicio-
nális (zenei) jegyei a hasonlóság retorikai műveletének részeként, a méh-méz metafo-
rák mentén értelmezhetőek. A Milota egyes szöveghelyein - miként a zenei téma va-
riációi - vissza-visszatérő méhek hagyományosan egyrészt Kánta szerelemisten íjának 
húrjára tűzve, Erósz, Ámor és Cupido rovarjaként elsősorban androgün jellegű termé-
kenységszimbólum - akárcsak a regény másik gyakran előforduló motívuma, a mák - , 
a hozzá tapadó méz pedig a férfierő, a szerelmi, testi gyönyörűség kifejezője, másrészt 
pedig a zsidó-keresztény, valamint az egyiptomi kul túrkörben a szülelés, halál és fel-
támadás, a testből kiszálló lélek, illetve a méz az isteni, teremtett világ tökéletességének 
szimbóluma. A szövegkörnyezettől független jelképiségükben leginkább tematikusan 
kapcsolódnak a történetbe (erre utal Károly i Csaba kr i t iká ja is, vő. Je lenkor , 2008/1. 
113.), ám nem csupán „szimbólum értékű, hogy Milota éppen a méhészet tudomá-
nyá ra tanít ja , s ezzel a k i fosztot t , erős Thanatosz-ösztönű nő f i gye lmét a teljesség, 
a halhatatlanság és az újjászületés lehetőségére próbálja i rányí tani" (Szávai Dorottya) , 
miként az sem, hogy Erka többször „mákvirágnak" nevezi az öreg Milotát (pl. 21.), 
kontextualizálva ezzel a mák jelképiségét, bekapcsolva a v i r ág -méh-méz (nyelvi) sorba. 

Ha valóban igaz, hogy „a nyelvhez való viszony egyre inkább az elbeszélés tár-
gyává vál ik" (Angyalosi Gergely) , akkor jelen kell lennie ezen hagyományos , köz-
keletű sz imbol ika hátterében is annak a nyelvi , poétikai da l lamnak, amely (esetleg 
mégiscsak befolyásolva szövegét) talán azt is magyarázza, hogy például Szávai Doroty-
tya krit ikájában, a Závada-regényről szólva, miért fo lyamodik a legnagyobb természe-
tességgel zenei kifejezésekhez (is) („szövegegysége ritmusában", „női szólam, férfi szó-
lam", „kánondal lamként felelgetve"), közelítve metanyelvében a regény említett mu-
zikális tárgynyelvéhez. 

A méh-méz szimbolika, kevésbé közkeletű megközelítésében - mely az antik reto-
rikára vezethető vissza - a méh az ékesszólás, a költészet rovarja, miként a méz (amely-
lvel a görög-római h a g y o m á n y szerint a méhek tö l töt ték meg a f i lozófusok száját) 
a szónoki képesség, a bölcsesség jelölője. Závada regényének az a rétege, ahol leginkább 
megidéződik az egyidejűsége, közvetlenség és (zenei) nyelv elevensége az éppen a szö-
veg retorikája, melyben a méh-méz metaforikában egyazon kontextusban, egyszerre 
akt iválódnak az említett sz imbol ikus jelentések, megtermékenyí tve , feltámasztva es 
megszólaltatva a nyelvet . Seneca az imitáció fogalmát magyarázva fo lyamodik az apis 
(méh) hasonlathoz, amelyet később Petrarca az írásmódra nézve is követendőnek tart. 
„ . . .nekünk is a méheket kell utánoznunk, és mindazt, amit különféle olvasmányaink-
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ból összehordtunk, el kell választanunk [...], azután saját szorgalmunk és tehetségünk 
hozzáadásával a jelzett áldozati nedveket egyetlen ízzé kell egybeolvasztanunk" - a Zá-
vada féle recept szerint „jé> mézes-mákossá" (700.) (vő. Bán Imre: Az. imitatio mint a re-
neszánsz ansztotehzmus esztétikai kategóriája. Filológiai köz löny , 197.5/4. 374-386.) 

A könyv ezen legtöbb krit ikusa által kifogásolt nyelvi rétege, elsősorban nem alle-
gorikusán, mondjuk a tótok letelepedése és a méhek kaptárépítése közti egyszerű ma-
gya ráza tkén t , vagy a méhészkedés i rodalmi toposzával összefüggésben az ö regkor 
sz imbólumaként olvashat/), és elsődlegesen nem is kizárólag szerkezeti leg tagolja a re-
gényt (Angyalosi Gergely) ; a méhészkedés kultúrtörténet i , szakmai fejtegetései több-
féleképpen érthetők. Fz a nagy terjedelmű, de korántsem szövegidegen rétege a re-
génynek - a könyv említett alapproblémáit érintve - arra is f igyelmeztet , hogy miként 
bármely megszólalásnak létezik nyelvi e lőzménye, amely idézetté, variációvá teszi azt, 
a méhészetnek, a méz felhasználásának is vannak korábbi szöveges nyomai , így ezek 
megidézésével, szövegkörnyezetük felelevenítésével a méhészkedés történetéről elő-
adott betétek kontextusba helyezik, narrat ívájuk közegében is érte lmezik a regény me-
ta for ikus e lemeit . Ford í tva pedig az e lbeszélő magabiztosságát mega lapozó, nagy-
mennyiségű méhészeti szöveg idézhetősége teszi a vinyicai méhest szövegtérré, a narra-
tiva létesülési közegévé, a méheket pedig kizárólagos hallgatósággá, azonos módon ke-
zelve a róluk olvasott, felidézett és a velük illetve általuk előadott történetet. Szi lágyi 
Zsófia Méhraj, galamb alakban c ímű kr i t iká j ában azért (is) tart ja a r egénynek ezt 
a szimbolikáját nem elsősorban az elbeszélő-szereplőkhöz rendelhető, őket jellemző, jel-
képes érte lmű rétegnek, sokkal inkább „csak az olvasó számára feltáruló" jelképrend-
szernek. (Bárka, 2002/6. 115-120.) 

í gy egyva lami mégis te rmékenynek bizonyult Roszkos Erzsébettel kapcsolatban, 
ez pedig a „zsongó-lengő méhecskefüggönyök" mögött (lásd a saját f ikc ió ja mögött , 
vö. Jorge Luis Borges Al-mu 'Taszin nyomában) kuncogó Mi lotának szánt átka: „hogy 
rogyna rá ez esetben a Maga kárörvendő ábrázatára az a fullánkos firhangl" (28. A ki-
emelés tőlem. B. S.) 

A méhészet bioszemiotikai vetületével egybehangzó szerzői eljárás, az élőbeszéd-
szerűség, párbeszédesség imitációja ellenére egy időben és térben nem megvalósítható 
együttes jelen-lét („Minek szólongat, ebből a süket hangszórójából, ha engem néma-
sagra ítél, [ . . . ] i lyesmiket ordítozok némán" 34.), ami nagyban hasonlít a méhek egyirá-
nyú, monolog ikus kommunikác ió jához . Ismeretes, hogy a méhek kétféle mozgáskom-
úinációval, körtáncukka l és csóváló táncukkal képesek pontos információt adni tár-
saiknak a virágporle lőhely i rányára és távolságára vonatkozóan. Jelbeszédük referen-
cal i tását tekintve ikonikus (leképzi természeti környezetét) , mely szemantikai jegy az 
emberi beszédben leginkább a hangszimbolikában f igyelhető meg. A méh-tánc evolú-
cios vizsgálata azt is megmutatta , hogy a méhek különböző populációja, fajaiktól és 
szűkebb é lőhelyüktől függően módosítva, esetenként rövid hangimpulzusokka l kiegé-
szítve használ ja nye lvüket , létrehozva annak variánsait . (A nőfaló méhész Mi lo tának 
"" az éneklés mellett, vagy azzal párhuzamosan - a másik kedvelt csábítási eszköze a tánc, 
he l y e t kísérve először idéződik „híres" udvarló versikéje a „jeles méhecské"-ről. 301.) 

A Milota itt tárgyalt poétikai jel lemzői sokban követni látszanak a méh-nyelv való-
ságra vonatkoztatottságát , jelölő és jelölt közvetlenségét, mely egy he lyüt t (18.) a mé-
hészet kapcsán, a beszéd és eleven tapasztalat alternatívájaként fogalmazódik meg, 
m e l y utóbbiért „loholjál eztán hanyat t -homlok a te méhecskéd után" (19.) 
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A básh-példabeh onw/.íhoz hasonlóan a méh (rovar) méh (belsőszerv) azonos ala-
kúságáb.m rejlő komannna t í v többlet je lentést , akárcsak a József Att i l á tó l idézett 
mottó, a regénv többnyi re egyszerre működtet i . Különösen lá tványos ez, a retorikai 
megoldás Koszkos brka egyik vallomásában, ahol is egy Milota-történetet idézve ön-
magát „álanv.iméh"-nck titulálja, amiben egyszerre, egyidejűleg ad hangot meddőségé-
nek (ál-anvaméh), az anyai méhrák-örökség miatti halál lé lelmének, valamint vizionált 
anva szerepeitek (álanya-méh) (185.), máskor meg „könnyezve, mmt egy virágpor al-
lergiás" (277.) hallgatja Milota szóáradatát. Az első szexuális tapasztalatainak ielelevení-
tésekor, pedig az iijú Miiotának címzett monológjában szereplő méhész, egyaránt a ro-
varok es a nők megszál lott ja . („Apád hangja szól a szobában, hogy ez a k i t e l epü lő 
gazda, aki vagyok, mondja, pedig elzártam már, legyen egyúttal méhész is." 214.) Az 
öreg Milota udvarlóversében nemi jelképisége mellett pedig egyértelműen összefonó-
dik a inch említett kettősége: „»ezen matériát hordozza méhében az anyaméh«" (305.), 
vagv amikor a (elesége, Mariska - , akinek korábban „combjának az érzékenyebb belső 
leiebe szúrta bele egy méhecske a ful lánkját" (64.) - meddőségét taglalva, „az öntudatla-
nul bezárkózik előlem a méhe?"- kérdésre negyvenkél év után méhet „halk döngése 
közben" keres választ (342.). 

Milota „szószéki áriáiban" gyakran megcsendül a méhészet, a mézzel toglalalosság 
múzsái jellege néhol az etnikai , nemzeti identitás kontextusában, ezek a megjegyzések 
pedig könnyen áttehetőek az irodalmi hagyomány és alkotás közegébe („...a hazai mé-
hész-elődeink sem azonosak a mi elődeink méhészeivel" 79,), ahol a szólás képességét, 
és annak nvelvi elemen, akárcsak a vinvicai méhest öregapjálól (134.), (méhész-író) elő-
deitől örökölte . Nem véletlen, hogy azt a lei ismerését, miszerint „nekem a poiámat 
szerkesztette meg legjobban a Jóisten?, és nem a jobb csuklómat, amely ik , esküszöm, 
hogy el lckt ív be is görcsöl, mihelyt nekifognék ír... a tollal szántani", éppen egy író 
előd, Mikszáth példájával támasztja alá (13-14.). A virágzó meggyfái alatt, a méhek tár-
saságában mesélő Mdota , miként rovarja i , maga is szóvirágok közöl t , az i roda lom 
mmt „szovirágos elvi sík" (187.) tá jékán mozog, méh módjára gyű j töge tve és össze-
hordva történeteit, melyek hasonlítanak „azon méhkapiárakhoz, ahol minden mé-
hecske hord, épít, ragaszt" (196.). Pünkösdre készül, a természel akácvirágba borulásá-
nak napjára, melynek nagy bibliai narratívája az elbeszélhetőség, a méz-méh metaíori-
kában megidézett (szövegbeli) megelevenedés ünnepe. (I Iasonló módon kapcsolódik 
össze a keresztény hagyomány egy rétege - a bűnbeesés és a megváltó születésének tör-
ténete - a virág-méli metaiorikával es a meiatonzáció folyamatának tcmatizálásával 
Dér\' Tibor Szerelem című novellájában.) 

A méhészetet és annak irodalmát az irodalomtörténethez hasonló, vagy esetenként 
azzal ér intkező „mézes történelem" (60.) formájában elbeszélő Milota mint „nyugalma-
zott anyagbeszerző, ám aktív méhész" (193.) a melleiről vesz példát. „Amint ők virág-
ról-virágra szállva, több mézet gyűjtetnek, mint amennyire maguknak és gyermekeik-
nek szükségük van, keressük mi is valóságról valóságra haladva, mindazt, ami táplálé-
kul szolgálhat ennek a megfoghatatlan lángnak.. .". Maurice Maeter l inck A méhek életé-
ről írva az ideális ember mellett a jó elbeszélőt is jellemzi, megidézve egyúttal a bibliai 
történetet, melyben a Szentlélek tűz formájában - méhként!? vő. galamb alakú méhraj 
(375.) - leszállt az apostolokra és megadta nekik a nye!ve(ke)n szólás képességét. Milota 
méhet az i rodalom, a retor ika rovarjai , az elbeszéléseket kísérő jó tékony zsongásuk 
a retorikai gépezet működésének, a regény zeneiségét felhangoló szöveg zaja. 



2003. március 

A Milota népszerűségét - lásd az eladott példányszámot - persze nem a lent ieknek 
köszönheti , a kortárs i rodalomba való besorolását azonban az itt említett jel lemzői 
mindenképpen meghatározzák. Azon túl azonban, hogy olvasó azonosulhat Roszkos 
hrka megható, szuggesztív monológjaival és/vagv jót derülhet az öreg Milota Gyurka 
sz impat ikus anekdotá in , csak ha nagyon igyeksz ik , akkor képes e l fe le j teni , hogy 
(szépiroda lmi művet, egy újabb „nagyregényt" olvas, amelynek Závada Pál a szerzője. 

A két Závada-regénvt „összevonó" krit ikai visszhang elsősorban arra f igyelmeztet , 
hogy kockázatos két nagyon hasonló, tematikusan és poétikai megoldásait tekintve 
folytatásosnak tűnő regényt írni. Ugyanakkor a jadviga párnája és a Milota közös szö-
vegjegyeik alapján tekinthetők egy következetes, teoretikusan megalapozott szerzői el-
járás részeredményeinek, me lynek középpont jában a személyes i rodalom hagyomá-
nyos műfaja inak (napló, memoár, önéletírás) keretében a többnyelvűség különböző re-
gisztereit , a szociális makroközösségek, társadalmi rétegek dokumentá l i s szövegeit és 
a populáris zenei, színházi kultúra „irodalmon kívül i" alkotásait egyaránt nyelvi pro-
duktumokként kezelő regénypoétika törekvés-kidolgozása áll. 

1 ermészetesen - miként a Milotát is szerkesztő Parti Nagy I.ajos habszódiája, A lest 
angyala - Závada Pál új regénye szakmai, irodalomelméleti értékelhetőségén túl egy-
szersmind olyan olvasásszociológiai jelenség is, amely legalább anny i ra jel lemzi a kor-
lars olvasóközönséget , mint amenny i re meghatározó a mai magya r i rodalom szem-
pontjából . „I la tehát az önélet írás valami szövegen k ívül i dolog ál lal def in iá lód ik , az 
nem a szövegen innen, egy valódi személ lyel való b izonyta lan hasonlóságból , hanem 
•i túloldalon, az általa előidézett olvasástípusból adódik, az általa kiváltott h i tből"- fo-
galmaz Phil ippe I.ejenue idézett Írásában. 

„Igazság szerint" tehát nem Milota György vagy Roszkos Erka és semmi esetre sem 
Zavada Pál önéletírása a Milota. Ami mégis vallomásszerű és közös a regény elbeszélői 
szólamaiban (miként Závada Pál és Milota György azon kedvtelésében, hogy szívesen 
énekelnek baráti körben régi, népszerű dalokat, operett slágereket), az magának az iro-
dalmi (zeneművészeti) hagyománynak a jelenléte, mely elsődlegesen a literális (auditív) 
emlékezet, az írható nyelv története szempontjából beszédes, hiszen „a zene története 
(mint gyakor lat , nem mint »művészet«) éppen párhuzamosan fut a Szöveg történeté-
vel" (Roland Barthes). Amire nem képes Milota, az elbeszélő („nem tudom, de nem is 
akarom én ezt k inek-kinek a fülére külön ráhangszerelni" 300.), azt megteszi a Milota 
szerzője. Egyazon szövegkönyv részeként pedig egyszerre hal lható ki a par t i túrából 
a Szabad ötletek jegyzékének ambivalens nőképe és a Milotában, illetve a Csárdás király-
nőben tematizál t kérdésfelvetés: „Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz o lyan 
edes lenni, mint a méz?". 
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