
Koós Ist v á n

A csodák korának vége

Darvasi László: V irág zabá lók

Tíz évvel Darvasi László első nagyregénye, A könnymutatványosok legendája után, 
2009-ben végre kézbe vehetjük a szerző új történetfolyamát. Várakozásunkba és 
izgalmunkba némi szorongás is vegyül, hiszen A könnymutatványosok olyan magas
latot jelentett, amelyet nehéz túlszárnyalni vagy újra elérni. A kötetben a végletekig 
fokozottan mutatkozik meg az a két írói adottság, amely Darvasi prózájának utánoz
hatatlan egyediségét és varázsát adja: a váratlan fordulatokban bővelkedő, csodála
tos eseményekkel és teremtményekkel teli történetek szinte átláthatatlan sokasága, 
illetve a jellegzetes nyelv, amely a legkülönbözőbb regisztereket képes magába 
olvasztani, és amely kiszámíthatatlanságával, szeszélyességével és fantáziájával az 
egyes mondatok megformálásának szintjén is állandó meglepetéseket okoz.

A könnymutatványosok állandó meghökkentésre törekszik, és bízvást lehet ezt a 
könyvet is az irracionalitás enciklopédiájának nevezni, ahogy Hans Robert Jauss 
tette a Száz év magánynyal1 A műben elmesélt történetek ezerféle módon (sőt, néha 
az az érzésünk, hogy minden lehetséges módon) mondanak ellent a valóságos 
világról alkotott tapasztalatainknak. Ilyen pl. a test természetellenes megváltozása 
(ami Pilinger kasztrációjának vagy Jancsó Farkas testének eltorzulása kapcsán jele
nik meg); a tárgyak ontológiai instabilitása, identitásváltása (a dolgok egyszerre 
több különböző létező tulajdonságaival rendelkeznek, pl. a könny egyidejűleg méz 
és láng); az organikus és anorganikus, illetve a kicsi és a nagy közötti határ eltörlő- 
dése (erre az a kő lehet a példa, amelyet Jozef Bezdán helyez Levendel Pekics mel
lére, és amely minden szívdobbanásra növekszik valamennyit, illetve példaként 
szolgálhatnak Jozef Bezdán hajszálai, amik saját maguknál sokkal nagyobb térfoga
tú tárgyak sokaságát foglalják önmagukba). A regény világában maga a halál sem 
jelent visszafordíthatatlan eseményt, hiszen a török kém, Brazina képes arra, hogy 
feltámadjon, illetve arra, hogy napokra meghaljon, a halálból figyelve az életei, de a 
próféta Karácsony György is rendelkezik a halott feltámasztásához szükséges ter
mészetfeletti erővel. A fogalmak, affektusok, pszichikai fenomének fizikai létező
ként viselkednek: Jozef Bezdán és a többi kém például képes álmokat csempészni 
más emberek koponyájába, esetleg mások álmait ellopni, vagy elcsenni és megna
gyítva visszaadni Achmet fejfájását. Bahaj pedig szelet és napsugarat kever az ét
kébe (Freud az álom egyik jellemzőjének tartotta, hogy a fogalmak, a szavak tár
gyakként viselkednek). A szereplők megváltoztatják a létmódjukat, így Angelo, aki 
emberből tündérré változik. Szintén találhatunk példákat a Freud által a lélek irra
cionális, démonikus tevékenységeként leírt ismétlési kényszerre: Pilinger Ferencet 
lényegében kétszer éri baleset a nemi szervével kapcsolatban, Jánossy György pe
dig kétszer kerül extrém helyzetbe az emberi anyagcsere végtermékével.

A Virágzabálók hasonló várakozásokat ébreszt, hiszen akárcsak elődje, ez is egy 
korábbi történelmi korszakban játszódik, és a hasonlóan nagy terjedelem, valamint

53



a könyv fülszövege is a legendák, a mítoszok parttalan áradását ígéri. A könyv 
azonban szerkezetileg és tartalmilag lényegesen eltér az elődjétől, olyannyira, bogy 
bizonyos poétikai összefüggésekben mintha éppen az ellenpontja lenne annak.

A legszembetűnőbb eltérés a szerkezet tekintetében mutatkozik, hiszen az öt 
részből négy a főszereplők életének összekapcsolódásáról mesél (Pelsőczy Klára és 
három szerelme, a három testvér, Imre, Ádám és Péter). Minden rész a négyes va
lamelyik tagjával foglalkozik, így a közös élettörténet egyes eseményeiről többször 
is olvashatunk, a szereplők különböző perspektíváiból szemlélve azokat. Ennek a 
szerkesztésmódnak vannak neves elődei, mint Wiliam Faulkner regénye, a Hang és 
téboly, illetve Kurosawa Akira 1950-es filmje, A vihar kapujában. A könn y mutatványo- 
sokban érezhető volt, hogy Darvasi azelőtt elsősorban novellistaként gondolkodott, 
hiszen a tömören előadott, meglepő ötletek, gyors fordulatok a novelláinak szerke
zetére emlékeztetnek. A regény egyszerre olvasható novellaciklusként és regény
ként: a szerkezet látványosan decentrált, a mű rövid szövegelemekre tagolódik, 
amelyek a (gyakran csattanóval végződő) lekerekítettség, a viszonylagos lezártság 
és a nyitottság különböző skáláin helyezkednek el. Egyes történetek, mint Stephan 
Speer mesteré a kötet elején, vagy Diótörő Irina egyszeri, lázálomszerű jelenése 
(igaz, ő később újraszületik Rudica néven) egyértelműen lezártak, más történetek 
szintén lezártnak tűnnek, ám később meglepetésszerűen folytatódnak. Szerkezeti 
szempontból a rész és egész, a nyitott és zárt közötti oszcilláció, narratív dinamika 
az, amely a regény átütő erejét adja.

A Virágzabálók viszont a négy szakaszban lényegében egy történetet mond el, 
amely azonban nem válik igazán koherenssé. Itt nem a meginduló, megakadó, 
újrainduló szakaszok dinamikája működik, hanem egy lassabban, ráérősebben 
hömpölygő történetmesélés, amelynek folyamai helyenként összetalálkoznak, majd 
szétválnak, az az érzésünk, hogy ez eleve nagyobb formátumra szabott szöveg, a 
szerző intenciója szerint eleve regénynek készült, legalábbis azt mondhatjuk, hogy 
közelebb áll a regényformához, és nem lehet eltekinteni a szélesebb kontextustól.

Részben ezzel is összefüggésbe hozható, hogy a Virágzabálókban visszaszorul a 
csodás elemek alkalmazása. Bár a csoda még megvan, de már nem olyan bizarr és 
letaglózó módon, mint az előző műben (vagy a szerző más műveiben, pl. A lojangi 
kutyavadászokban, ahol olyan lenyűgöző tárgyakkal találkozhatunk, mint az örökké 
változó vagy az egész világot ábrázoló festmények, amelyek Borges képtelen tár
gyaira emlékeztetnek, mint a végtelen lapból álló könyv vagy az a korong, amely
nek csak egyetlen oldala van). Másfelől azzal is összefügghet ez a jelenség, hogy a 
mű a 19. században játszódik, a modern világ születésekor, amikor a modern tu
domány térhódításával és a nagyvárosok születésével a világ „varázstalanítása" 
beteljesült. (Ekkor, II. Napóleon uralma alatt idején építette át Hausmann Báró 
Párizst, kialakítva a nagy sugárutakat, eltűnt a városból a Csodák udvara, amelyről 
Hugo A párizsi Notre Damejában olvashatunk; valamint ekkor írta Baudelaire Victor 
Hugonak ismert sorait: „Párizs megváltozik"). Imre és Schütz doktor beszélgetésé
ben szó is esik az új világ születéséről, a vasút, a gőzgépek korszakáról: „Azt akarja 
mondani, Kigl, hogy ebben a robbanásszerűen érkező új rendben nem lesz helye az 
olyan lényeknek, mint Mama Gyökér, Levél úr vagy Féreg úr?, kérdezte Imre." „A 
működése morajától megaittasult anyag felzabálja a meséket, folytatta Imre (...)." 
(294-295.) Amikor pedig a regény vége felé Péter bűvésztrükköket gyakorol (509.),
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mintha a könnymutatványosok egy kései utódját látnánk, aki ügyességgel és gya
korlással próbálja helyettesíteni a varázserejét.

Érdekes módon a csoda a cigányok betéttörténetében van jelen, itt viszont teljes 
erejével működik. Ennek a szakasznak köszönhetően Darvasi művészete bizonyos 
értelemben kezd valóban enciklopédikussá válni, hiszen a népek sokasága, ame
lyektől prózája hemzseg, itt újabb embercsoporttal bővül. Az irracionalitás enciklo
pédiáját pedig ez a szakasz leginkább a meghökkentő meselényekkel gazdagítja, 
mint a tulipánhal vagy az aranyférgek, amelyek a szem tükrébe hordják az emberi 
testben található aranyat, illetve a halálvirágpók, amely tenyérnyi nagyságú, mégis 
el tud bújni a női hajban. A tulipánhal maga a halál, amelyet egy hosszú hajszállal 
ki lehet halászni az ember testéből. A színváltoztató (és nem fekete, ahogy a szeré
nyebb fantáziájú ember gondolná) lény rendkívül szuggesztív teremtmény, és a 
szerző ügyesen kapcsolja össze egy figurában a halál fenyegető jelenlétével a re
gény különböző motivikus területeit, pl. a víz (a Tisza fontos szerepet játszik a 
szövegben) és a virágok motívumkörét. Ebben a szakaszban Klára és Imre is belép 
a csodák birodalmába, hiszen Klára az, akiből a tulipánhalat kihalásszák. Igazmon
dó Habred, az öregen született csecsemő mintha az ijesztő Pep Velemir testvére 
lenne, Aranyfogú pedig valamiféle irracionális, de a lélek legmélyét érintő szoron
gást vált ki az olvasóból, amihez hasonlót azokban az álmainkban érzünk, amelye
ket felébredve felidézni is rettegünk.

A könnymutatványosok csodáiból mégis megmarad valami, ezen a részen túl is: ez 
pedig a sors érthetetlen hatalmának való alávetettség, illetve a saját létünktől való 
elidegenedés jellegzetes érzése. A könnymutatványosokban a szereplők állandóan ki 
vannak léve a varázslat rémítő erejének, pl. a test megmagyarázhatatlan eltorzulá
sának (Pep Velemir vagy Pilinger Ferenc). Ugyanez megvan a Virágzabálókban is, 
csak nem ennyire morbid és varázslatos módon: a karakterek nem képesek értel
mezni a saját életüket, és nem tudnak azonosulni saját sorsukkal. Imre nem érti, 
miért zárták börtönbe, nem érti a hatalom gépezetének működését; Ádám úgy érzi, 
nem tud láthatóvá válni, Péter pedig bukott emberként tekint önmagára, és küzde
nie kell a saját hatalmas teste feletti uralomért. Azok az események, amelyek a sze
replők közös történetének kulcsfontosságú elemeiként tűnnek fel, szintén meghatá
rozatlanok maradnak: nem derül ki, pontosan hogyan és miért halt meg Ádám 
(Péter és Koszta Néró egyaránt lehet a gyilkosa), illetve hogy miről beszélt Imre a 
végzetes előadáson (egyesek szerint a Virágzabálók című írásáról, mások szerint 
virágokról, megint mások pedig úgy emlékeznek, egyetlen fűszál volt a téma). A 
történelem is úgy jelenik meg, mint egy telosz és irányító szellem nélküli, arctalan 
hatalom: Ádám megjárja a szabadságharcot, de ez nem egy nemzeti szellem harca, 
nem a dicsőségért és szabadságért vívott küzdelem, hanem kietlen hómezőkön 
való végtelen menetelés. A könnymulatványosokban az emberi létezés irracionális 
természetű, de a csoda, amelynek a szereplők kiszolgáltatódnak, paradox módon 
mégis törvényszerűnek tűnik. Itt viszont az elidegenedés mintha erőteljesebben, 
egyértelműbben mutatkozna meg.

Hasonlóképpen az új regény esetében a címben kiemelt központi motívum is 
egészen másként működik. A „könnymutatványban” két olyan jelölő kapcsolódik 
össze, amelyek egyesítése izgalmas feszültséggel jár, hiszen a könny a fájdalomra, a 
mutatvány pedig az örömre utal. Ez a kettősség önreflexív módon is működik,

55



hiszen a regény világa tobzódik az erőszakban és a fájdalomban, de az olvasásban 
ennek a lázálomszerű világnak a megjelenítése mégis erőteljes örömérzetet okoz, 
ahogyan a könnyek, amelyek eredetüket tekintve valamiféle fájdalmas léttapasztalat 
reprezentációi, tárgyiasult formájukban viszont sokféle színes, gyönyörködtető ala
kot ölthetnek, változhatnak pl. lánggá, mézzé, kis kövecskékké. Ez akár Arisztote
lész tézisének allegóriája is lehet, miszerint a visszatetszést keltő jelenségek a mű
vészi reprezentációban öröm forrásokká válhatnak.2 (Nem véletlen, hogy a könyv 
több értelmezője is az olvasás öröméről beszélt a szöveg kapcsán: Szilasi László az 
események és a történetek kapcsolataiban megmutatkozó bonyolult, mindkettejük 
identitását megbontó viszonyokban, illetve a nyelvi megformáltságban fedezi fel 
ezt a gyönyört,3 Bazsányi Sándor pedig a szöveg retorikai kidolgozottságához, 
illetve a nyelvi bőséghez kapcsolja az olvasás örömét.4) Mutatvány az irracionális 
események, meglepetést okozó átváltozások kiötlésének művészi aktusa is, és mu
tatvány maga a könyv abban az értelemben is, ahogy Radvánszky Anikó rámutat, 
hogy különböző elbeszélésmódok keverésével egy sajátos szövegmutatványt hoz 
létre: „(a mutatvány) nem pusztán a mű fabuláris szálait összerendező funkcióval 
bír, hanem -  mint a szöveg legfontosabb önmetaforája -  performativitásával a tör
ténet és elbeszélés szintjét egyaránt alakító tényező."5 A mutatvány tehát egyszerre 
tematikus elem, és magának az alkotásnak is metaforája, több összefüggésben is.

A „virágzabálók" összetétel kevéssé meghökkentő (aszociálhatunk vele kapcso
latban a szerelmi bánatában rózsákkal táplálkozó Florentino Arizára Marquez Sze
relem a kolera idején c. regényéből), de egészen másként is kapcsolódik a szöveghez. 
Míg a könnymutatvány különböző szövegszinteket integrál, addig a virágmotívum 
egy egészen eltérő poétikai struktúrát artikulál, olyan asszociatív/metaforikus 
hálót hozva létre, amelynek egyes elemei vízinövények virágjaiként hálózzák be a 
szöveg felszínét. Kissé egyszerűsítve így azt mondhatjuk, hogy a mutatvány inkább 
vertikális, a virág pedig inkább horizontális szerkezetű szervezőelem. Ez a metafo
rikus háló nem hordoz egységes jelentéseket, célja inkább a kiszámíthatatlan kap
csolatok megteremtése. Az asszociációs fonalak egyes szemei időnként olyan várat
lan, csodálatos villanásokban egyesülnek, mint amikor az Ádám nyakán látható 
folt, amely egyszerre seb (Koszta Nérótól) és virág is, egy megvilágosodásszerű 
pillanatban azonossá válik a Klára tenyerén látható piros folttal (473.). A halak, a 
szirmok és a sebek időnkét azonossá válnak egymással, a virágok hallá alakulva 
repülni kezdenek, a sebek szirommá változva átkerülhetnek egyik emberi testről a 
másikra. Az egyes motívumok sem identikusak, hiszen a seb egyszerre kapcsolódik 
a halál és a fájdalom képzetköréhez (pl. a már említett tulipánhal révén, illetve 
amikor Péter testi fájdalma szörnyű virágként fenomenalizálódik (582.)), és a szép
ségéhez is. A virágszirom mágikus kapcsolatot teremt a szereplők között (egy virág
szirom viszi hírül Klárának Ádám halálát is), de elválasztó, elidegenítő instanciaként 
is működik, hiszen Imre diskurzusában a virág olyan jelölő, amelyhez egyfajta 
félreértésben, a hatalom diskurzusának átvitt értelmezésében a lázadás jelentése 
társul, és amely így Imre megmagyarázhatatlan szenvedéséhez vezet. Maga a vi
rágevés is sokféle értelmet nyer, amelyek csak nagyon lazán, asszociatívan kapcso
lódnak egymáshoz: a szereplők időnként virágot esznek, de virágzabálók a szar
vasmarhák is, és egy utalás szerint Virágzabálók volt Imre művének a címe, amiről a 
végzetes előadáson beszélt.
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A stílus tekintetében a két kötet részben hasonló, részben pedig eltérő jellegze
tességeket mutat. A könnymutatványosokban a szerző olyan összetéveszthetetlenül 
egyedi és magával ragadó stílust teremtett, amely különleges varázsával egyetlen 
bekezdés után is rabul ejti az olvasót, ám oldalak százain keresztül sem veszít ere
jéből. Az állandó meglepetés, ami jelentkezik az események szintjén, megfigyelhető 
az egyes mondatokon belül is: az egyes mondatrészek, szavak, hasonlatok a lehető 
legváratlanabb, legellentmondásosabb módon követik egymást, a mondat második 
fele gyakran megkérdőjelezi vagy viszonylagosítja az elsőt. Az elbeszélő hang egy 
rendkívül különös, mert meghatározatlan, köztes szituációban artikulálódik: a 
szöveg legtöbbször egyszerre olvasható az adott szereplő belső monológjaként és 
az író reflexiójaként. Emellett a mondatok modalitása is kettős: gyakran (az író 
oldaláról) érthető a szöveg ironikusként, a szereplő oldaláról a modalitás tragikusan 
intonálandó. A mondatokban gyakran egymás mellé kerül a költőien finom meta- 
forika és a vulgaritás, a szentenciaszerűség pedig gyakran felkiáltásokkal, átkozó- 
dásokkal együtt van jelen. A regény sokat emlegetett jelen ideje is ezért érdekes, 
mert a jelen olyan sajátos idő, amely (Szent Ágoston nyomán azt mondhatjuk) ma
gában hordozza a múltat (mint emléket) és a jövőt (mint várakozást, vágyat vagy 
látomást), a regény jelene így lényegében oszcilláció a különböző idősíkok között. 
A legmeglepőbb azonban az a kettősség, ami a szentenciakánt elmondott enigma- 
tikus vagy paradox mondatokat jellemzi, amikor egy csodaszerű, vagyis kivételes, 
a megszokottat felülíró eseményre olyan reflexiót ad, amely az adott kivételt mint 
törvényszerűséget, kinyilatkoztatásszerű igazságot kezeli. A könnymutatványosok 
nyelvének jellemzője tehát a mondatokon belüli váratlan kapcsolatoknak a nagy 
mennyisége, a hang köztes szituáltsága, a modalitás kettőssége, viszonylagossága, 
illetve a csoda- és törvényszerűnek a mondat modalitásban való egyesítése.

A Virágzabálók sok tekintetben továbbviszi ezt a stílust, de eltéréseket is mutat at
tól. Megrendítő például Ádám halálának leírása, ahol az említett paradox stílus 
csillámlik (484-485.): „Talán valóban akad olyan pillanat, amikor az egész életünk 
csupán emlék, amikor még minden megvan, de amikor már semmi nincs. Nem 
múlt el az élet, de már nincsen. És ha elérkezik ez a pillanat, mennyire csodálko
zunk, hogy meghaltunk. Hiszen ez is megtörtént már velünk, ez a végső pillanat is 
ott sötétlett minden eddigiben, ez is megvolt már nekünk." Ez a szövegrész egy
szerre olvasható Ádám belső monológjaként és a szerző reflexiójaként, illetve ügy, 
mint valamiféle kinyilatkoztatás, a végső dolgokon való meditáció. A halál pillana
tának létmódja ezerszeresen paradox, hiszen egyszerre hozzá is tartozik az élethez, 
meg nem is. Ez a pillanat egyszerre meghökkentő (csodálkozunk rajta) és ismerős 
(hiszen már megtörtént velünk), olyan egyedi pillanat, ami ugyanakkor benne van 
minden más pillanatban, egyszerre jelen idejű (mert a regény mostjában történik, 
illetve mert csak jelen időben megtapasztalható) és múlt idejű (hiszen már megvolt 
nekünk). A halál pillanata megszüntet mindent, megszünteti a létet, miközben ő 
maga benne van a lét minden pillanatában. Megszünteti az embert, de az ember 
csodálkozik rajta, hogy ez megtörtént, ami viszont felülírja a halál hatalmát. Ez a 
szövegrész megmutatja, milyen soksorosan összetetté képes válni Darvasi nyelve 
néhány mondaton belül. Mindez egyébként nagyon hasonlít A könnymutatványosok 
egyes szövegrészeire: Tonuzopa utódai, a tomajok például képesek úgy megölni 
valakit, hogy az észre se veszi, hogy meghalt. Szilágyi Katinka és Somolyai Boldizsár
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halálakor pedig ezzel a meghökkentő mondattal szembesülünk: „Eszmélésük nin
csen arra, hogy meghaltak. Pedig igen. Meghaltak, és most már örökre halottak 
lesznek." Mintha a szerző a szereplőkkel vitatkozna, akik nem hisznek saját halá
lukban. Visszatérve Ádám halálára, az említett szakaszban olvasható még egy ele
mi erejű mondat, külön bekezdésbe kiemelve: „Visszatérhetsz hozzám, Isten." A 
különös itt első szinten az a megfordítás, hogy nem az ember az, aki a halálban 
megtér Istenhez, hanem az Úr az, aki az életben elhagyja az embert, aztán visszatér 
(vagy, ha úgy tetszik, megtér) az emberhez. Ez a meghökkentő, fonák gondolat 
összekapcsolódik a mondat kettős modalitásával: a mondat egyszerre megengedő 
(visszatérhetsz, ha akarsz) és felszólító, kérő (kérlek, hogy gyere vissza, mert itt az 
idő) hangnemű. Az egyik intonáció szerint Isten az, aki vissza akar térni a teremt
ményéhez, a másik szerint pedig az ember az, aki vágyik a transzcendenciával való 
kapcsolatra. Az, hogy a szerző egyetlen, végletesen egyszerűnek tűnő mondatban 
ilyen összetettséget képes létrehozni, jelzi a stílus kivételes erejét. A mondatot pe
dig tovább gazdagítja, hogy Isten visszatérésének motívumáról arra a történetre is 
asszociálhatunk, amelyet a cigány beszél el arról, hogy Istent meg akarták ölni az 
emberek, ezért Isten elrejtőzött a cigányok között. Ez a mítosz rendkívül ötletes 
módon ironizál a modernségnek azzal a meghatározásával, hogy Isten (vagy 
Heideggernél a lét) elhagyta a világot, illetve hogy (Nietzsche szerint) az ember 
megölte az Istent. Ez a lélekemésztően tömör, skizoid módon sokrétű és összetett, 
lázálomszerűen gyönyörű nyelv adja a regény szépségét, mintha egy isteni festő 
ecsetnyomait látnánk, ahol az ecsetkezelést, a színkeverést tudjuk elemezni, de a 
technika mégis megfoghatatlan és titokzatos marad. Sok helyen azonban a stílus 
nem olyan varázslatos és sűrű, mint A könynutatványosokban. A szerzői hang nem 
olyan összetett: mintha a Virágzabálókban Darvasi kissé egy hagyományosabb, 
omnipotens elbeszélő pozíció felé mozdulna el: „Rémülten vette észre, hogy imád
kozik. Szégyenkezve némult el, a homlokán ér lüktetett" (106.).

A Virágzabálók ezért sok szempontból hasonló, de sok szempontból egészen más 
regény, mint A könnymutatványosok legendája. Lassabban haladó, kevésbé meghök
kentő mű, amely más irányokba mozog, egy hagyományosabb regényírás felé ten
dál. Talán épp azért, hogy a valóságosban találja meg a csodát.
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