
„Ka zin czy Fe renc leg fáj dal ma sabb fé -
lel me még is csak az volt, hogy a sor sa
nem elég ma gas ren dû ah hoz, hogy iro da -
lom vál has son be lõ le” (63.) – ál la pít ja
meg Tö rök Sophie, a hí res nyelv újí tó 
fe le sé ge és szel le mi tár sa – még hoz zá
pon to san egy olyan re gény ben, amely Ka -
zin czy éle tét és sa já tos vi lág szem lé let ét
dol goz za fel, il let ve al kot ja új ra. Péterfy
Ger gely Ki tö mött bar bár cí mû köny vé nek
ol va sá sa után egy részt haj la mo sak va -
gyunk mo sollyal és együtt ér zés sel hi telt
ad ni az élet társ meg fi gye lé sé nek, más -
részt pe dig azon nal meg sze ret nénk
nyug tat ni a sze gény, há nya tott sor sú köl -
tõt, hogy fé lel me tel jes ség gel hi á ba va ló
volt. A fel vi lá go sult esz mék és mû velt ség
pa ra dig má ja, irá nyí tá sa alatt ki bon ta ko zó
éle te – amely köz ben nem csak a ma gyar
iro dal mat akar ta fej lesz te ni, ha nem sa ját
ma gát és ha zá ját is mind in kább iro dal mi -
vá sze ret te vol na vál toz tat ni – jócs kán bõ -
vel ke dett ér de ke sebb nél ér de ke sebb, tra -
gi kus, ko mi kus és sok szor gro teszk ele -
mek ben. Már csak a meg fe le lõ re gény író
kel lett, Péterfy sze mé lyé ben, aki mind ezt
meg kí sér li for má ba ön te ni.

Nem is vé let len te hát, hogy a könyv
Ka zin czy vál to za tos éle té nek egyik leg ti -
tok za to sabb és leg eg zo ti ku sabb rész le te
kö ré épül: a ma gyar köl tõ és a Bécs ben
élõ, né ger rab szol gá ból pá rat lan mû velt -
sé gû tu dós sá fej lõ dõ Angelo Soliman 
kö zöt ti szo kat lan ba rát ság ra. A har ma dik
fõ sze rep lõ, Tö rök Sophie el be szé lé sé ben
bon ta ko zik ki a két fér fi kü lö nös éle te, to -
váb bá eme ke vés bé is mert kor, tel jes gaz -
dag sá gá ban. A szok vá nyos élet rajz ok tól
messze el ütõ mó don be lá tást nye rünk 
Ka zin czy fi a tal ko ri in tel lek tu á lis fej lõ dé -
sé be, a fog ság alatt ki ala kí tott túl élé si
tech ni ká i ba, érett fér fi ko ri ter ve i be és
gon do la ta i ba, majd öreg sé gé nek ki áb rán -

dult éve i be. Ha lá la elõtt pe dig meg oszt ja
fe le sé gé vel tit kos ba rát sá gá nak tör té ne tét,
és fel sej lik elõt tünk a 18. szá za di Eu ró pá -
ba csöp pent sze re csen élet út ja: a bo ga ras
Lobkowitz her ceg ne vel te té sé tõl a sza -
bad kõ mû ves sé gen át a meg alá zó és bot rá -
nyos vég ze tig, ugyan is ha lá la után, csá -
szá ri pa rancs ra, bõ rét ki töm ték, és a bé csi
Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um ban ál lí tot -
ták ki az eg zo ti kus ál lat faj ok rész le gén.

Az ér dek fe szí tõ te ma ti ka mel lett a re -
gény szer ke ze te ré vén is egy re job ban 
fel csi gáz za az ol va sót. A há rom sze rep lõ
és a hoz zá juk köt he tõ kü lön bö zõ ide jû 
el be szé lé sek egy ki éle zett és fel fo ko zott
dra ma tur gi á ba ágya zód nak be, ahol min -
de nik szin ten vissza szám lá lás-sze rû en
kö ze le dik a vég ki fej let, amely ter mé sze te -
sen az utol só fe je zet ben te tõ zik. Tö rök
Sophie a Mú ze um te tõ té ri rak tá rá ban, 
a ki tö mött alak elõtt áll va te kint vissza 
a Szép hal mot kö rül ve võ ko le ra jár vány
nap ja i ra, ami kor is de ka me ro ni kö rül mé -
nyek kö zött fér je – mint egy tes ta men tum -
ként – át ad ja ne ki az Angelo Solimanról
és ha lá lá ról évek alatt, fej ben, ti tok ban 
ki dol go zott apok rif el be szé lé sét. Egy
olyan ben sõ sé ges és meg rá zó ta pasz ta la -
tot, ame lyet nem bírt so ha le ír ni, ám ha -
lá la elõtt meg akar ja osz ta ni tár sá val: az õ
sza va lesz a toll, a fe le sé ge em lé ke ze te pe -
dig a pa pír. Ám Sophie nem egy sze rû
szó csö ve a két fér fi narrációjának: mert a
re gény vissza té rõ fõ mo tí vu ma, a „ki tö -
mött ség” me ta fo rá ja ré vén tu da to san ref -
lek tál a sa ját – tár sa da lom és csa lád ál tal
kor lá to zott – nõi sze re pé re. A tör té ne tek
fel idé zé se egy szer re utol só tisz te let adás
és lá za dás, hi szen az em lé ke zés fo lya ma -
ta so rán ak tí van ér tel me zi és kom men-
 tál ja az ese mé nye ket, hogy a vé gé re test -
ben és szel lem ben ki sza ba dul jon a fér fi ak
vi lá gá ból. 
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Ha úgy kö ze lí te nénk egy tör té nel mi
re gény hez, mint olyan al ko tás hoz, amely -
nek tör té nel mi leg pon tos, szak ma i lag 
le el len õriz he tõ, va ló sze rû kor min tát kel -
le ne áb rá zol nia, ak kor bi zo nyá ra meg bot -
rán koz nánk a Péterfy ál tal szín re vitt vi -
lág bi zo nyos as pek tu sa in. Ez per sze vég -
ze te sen el hi bá zott meg kö ze lí tés len ne,
mert ilyen – iro da lom tól ide gen – el vá rá -
sok él vez he tet len né ten né nek min den
ha son ló re gényt, Jó si ka Abafijától egé szen
Spiró Fog sá gá ig (nem be szél ve ar ról,
hogy a szük ség sze rû en narrációk for má -
ját öl tõ tör té nel mi szak mun kák sem tud -
nak a „hi te les ség” ab szo lút pa ran csá nak
megfelelni).1 Ilyen ér te lem ben a re gény
alak jai vi sel ke dé sük ben, gesz tu sa ik ban,
ref le xe ik ben, lel ki vi lá guk ban, re mé nye -
ik ben, fé lel mük ben és min de nek elõtt
nyel vük ben tel je sen kor tár sa ink – mert a
könyv ben bon col ga tott kér dé sek és prob -
lé mák is egy részt örök, más részt ak tu á lis
ér vé nyû ek. Ugyan ak kor pe dig ma ga a tör -
té ne lem- vagy re gény írás is – mint ér tel -
me zõ mû ve let – a taxidermia gya kor la tá -
hoz ha son lít ha tó, mely ré vén múlt bé li
sze rep lõk kel, sor suk kal, ne vük kel és sza -
va ik kal pró bá lunk va la mi kép pen a je le -
nünk höz hozzászólni.2 Már pe dig Ka zin -
czy Fe renc re és iz gal mas esz me tör té ne ti
kor szak ára im már jócs kán rá fért egy új és
hat ha tós ki pre pa rá lás – hi szen Weöres
Psychéjén vagy Már ton Lász ló Mi ner va
bú vó he lye cí mû re gé nyén kí vül kor társ
ma gyar írók nem iga zán me rész ked tek 
a 18. szá zad ba. A „klasszi cis ta” köl tõt és
„iro da lom szer ve zõt” tan könyv bé li tár sa i -
hoz (pl. Pe tõ fi hez vagy Ady hoz) ha son ló -
an ki kel lett bá nyász ni a rá ra kó dott, ól -
mos pre kon cep ci ók ré te gei alól ah hoz,
hogy szá munk ra ér vé nye set mond jon. 

Fe renc és Sophie drá má ja is me rõs, 
hi szen ab ból az örö kös szi szi fu szi küz -
del mé bõl szár ma zik, ame lyet a na iv és jó -
hi sze mû ide a lis ták az õket kö rül ve võ 
ka o ti kus, rossz in du la tú, nye rész ke dõ és
kö zö nyös vi lág gal vív nak, s ve szí te nek el.
Szí vük sze rint a ko ra be li fi lo zó fu sok és
írók köny vé bõl ki bon ta ko zó szebb, igaz -
sá go sabb és test vé ribb vi lá gá ban él né nek,
ahol a tu do mány és mû vé szet ha tá roz za
meg a hét köz na po kat. Ám az élet ter mé -
sze tes vagy em ber al kot ta zûr za va ra, az
is mé tel ten elõ buk ka nó arány ta lan ság és
el mé re te zett ség vagy a há zas pár sa já tos
bal sze ren csé je min dig el ront ja el kép ze lé -
se i ket. Hi á ba hisz nek (ele in te) tán to rí tat -
la nul egy mo rá lis rend ben és az igaz ság

di a da lá ban, vé gül a fe u dá lis ha ta lom és 
a ma ra di kör nye zet le húz za és meg sem -
mi sí ti õket: sor suk a túl ko rai fel fe de zõ ké
és út tö rõ ké, amit a Janus Pan no ni us man -
du la fács ká já ra em lé kez te tõ si ker te len
magnóliaültetés is jel ké pez.

Ku dar cok kal és szen ve dé sek kel hal -
mo zott éle tét azért is fon tos fel idéz ni,
mert alak já val egy olyan – ma is ak tu á lis
és eset leg kö ve ten dõ – ma gyar koz mo po -
li tiz must és vi lág szem lé le tet le het be mu -
tat ni, amely a ro man ti ka, te hát a di a dal -
mas na ci o na liz mus elõt ti kor szak ból
szár ma zik. Egy olyan ci vi li zá ló igye ke ze -
tet, amely ugyan elõ re ve tí ti s el in dít ja a
re form kor át vál to zá sa it, de a nemzet-és-
haza meg kér dõ je lez he tet len szent té ava -
tá sa elõtt/he lyett még in kább in di vi du á lis
mû ve lõ dés ben gon dol ko zik, ahol az em -
be ri ség és a ma gyar ság eman ci pá lá sa
vagy más ként fo gal maz va a Mo zart-zon -
go ra né gyes és a ma gyar ver bunk el ját szá -
sa har mo ni ku san meg fér egy más mel lett. 

A re gény ben Ka zin czy job bí tó szán dé -
kú pat ri o tiz mu sa a nyelv újí tás pro jekt jé -
ben mu tat ko zik meg, mert sze rin te „ez 
a táj és ez a nép még nem érett meg a le -
írás ra, [...] és a nyelv, amellyel le le het ne
ír ni, az sincs kész”, már pe dig amíg ezt
nem or vo sol tuk, „egyet len lé pést sem le -
het ten ni”. (64.) Eb ben az emancipatorikus
terv ben, az esz té ti kai as pek tu so kon túl,
össze kap cso ló dik a „publikus” tár sa dal mi
kül de tés és a sze mé lyes bosszú azok el len,
akik (pél dá ul a fab ri kált per irat tal) ha tal -
mat gya ko rol nak a nyelv és az éle tük fö -
lött. Né mi leg utó pi kus igye ke ze tét akár 
az orwelli „újbeszél” ki ala kí tá sá nak po zi -
tív, mo rá lis el len té te ként is fel fog hat juk,
mert Ka zin czy fel sza ba dí ta ni, fel dú sí ta ni,
ki nyit ni, tá gí ta ni akar ta a nyel vet, így har -
col va a kon zer va tív, be szû kült ma ra di ság
és az alá ren delt sé gi vi szo nyok el len. És 
ta lán nem kell kü lön bi zo nyí ta ni, hogy a
te rem tõ és el len ál ló ér tel mi sé gi nek min -
den ko ri fel ada ta pon to san ez.

Angelo Solimannal, a tu dós bé csi sze -
re csen nel nem csu pán az in tel lek tu á lis
ér dek lõ dés és a nem ze ti sé gen, nyel ven,
bõr szí nen át íve lõ test vé ri ség kö töt te
össze, ha nem a be fo ga dott ság ha mis fel -
szí ne alatt meg élt kí vül ál lás, a ra di ká lis
ki re kesz tett ség és más ság ta pasz ta la ta,
mind a bi ro da lom fõ vá ro sá ban, mind a
ma gyar vi dé ken. Ka zin czy ide a liz mu sá -
val a kör nye ze té nek, ha zá ja vi szo nya i nak
lett az ál do za ta, ám Angelo sor sa és konk -
ré tan a tes te meg a bõ re már az egész el -118
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119lent mon dá sos kor szak le nyo ma ta ként
fog ha tó fel. A sze mé lyén vég hez vitt kü -
lön bö zõ mû ve le tek tük rö zik a mo dern
kor szak ter mé sze tét, an nak leg jobb és 
leg bor zasz tóbb ha tá sa it: elõbb a fel vi lá go -
sult ne ve lés si ke re sen for má ló, fel sza ba -
dí tó le he tõ sé gét, majd az ab szo lút ha ta -
lom tár gyi a sí tó, alá ren de lõ és meg sem mi -
sí tõ ere jét. Ka zin czy éle te vé gé ig küzd
Angelo sor sá nak ér tel me zé sé vel, el be -
szél he tõ sé gé vel, mert ez alap ja i ban ren -
ge ti meg vi lág szem lé let ét és hi tét, és csak
ha lá la órá ján ké pes át ad ni a fáj dal mas
tör té ne tet.

Saj nos a re gény gon do la ti és tar tal mi
gaz dag sá ga, ér de kes sé ge mel lett, vagy tán
pont emi att, túl zot tan sok ma gya rá zó s
he lyen ként fö lös le ge sen száj ba rá gó rész
ma radt a szö veg ben. Az ol va sás sal já ró
in tel lek tu á lis ka lan dot és fan tá zia gya kor -
la tot az ilyen exp li cit be mu ta tá sok, el -
nyú ló, ki ok ta tós ér te ke zé sek több ször is
si lánnyá te szik, mert fel szá mo ló dik a be -

fo ga dó szá má ra a ki hí vás. Ami pe dig ta -
lán en nél is za va róbb, az a könyv ben
ben ne ha gyott szám ta lan szer kesz té si és
nyelv he lyes sé gi hi ba, amely fö lött egy -
sze rû en nem le het el sik la ni, annyi ra za -
va ró ak. Mind ez saj nos ar ra vall, hogy ezt
a re mek írói mun kát nem ke zel ték a ne ki
jog gal ki já ró ki adói oda fi gye lés sel és pro -
fesszi o na liz mus sal.

Ám összes sé gé ben meg elé ge dés sel 
le het ki je len te ni, hogy Péterfy Ger gely -
nek a re gény ben si ke rült mind annyi unk
szá má ra új ra fel fe dez ni eze ket a sok szí -
nû ala ko kat és kü lön le ges vi lá gu kat. 
Az ál tal, hogy kre a tív és fel sza ba dult mó -
don nyúlt hoz zá Ka zin czy élet raj zá hoz,
iro dal mi, il let ve szel le mi ha gya té ká hoz:
a szép hal mi mes ter mû ve it s le ve le i ben
fel lel he tõ gon do la ta it meg nyi tott tör té -
ne te it tény le ge sen örök ség ként fog ta fel –
olyan írói nyers anyag ként, amely bõl 
el gon dol kod ta tó és szó ra koz ta tó mû vet
le het al kot ni.

JEGY ZE TEK
1. Ha pe dig az epi kai hi tel ne vé ben az ol va só még is a re gény író kör mé re akar néz ni, nyu god tan elõ -
ke res he ti Péterfy dok to ri disszer tá ci ó ját, ahol szak tör té nel mi és fi lo ló gi ai pre ci zi tás sal ele mez te Ka -
zin czy és Angelo Soliman kap cso la tát, és egész kor sza kát. Orpheus és Massinissa, PhD disszer tá ció,
Mis kolc, 2007.
2. Lásd pl. Ne mes Z. Má rió: A pre pa rá ció je gyé ben. JAK–Prae.hu, Bp., 2014.

SZENT MI HÁLY LO VÁN
Ki rály Lász ló: Ké szü lõ dés Pazsgába

„Ír tam mos ta ná ban / né hány ré gi ver -
set...” – kez dõ dik a leg újabb Ki rály Lász -
ló-kö tet, mely nek ver sei va ló ban egy
múlt ba ré ve dõ te kin te tet tük röz nek
vissza, azo kat a le tûnt, (h)õsi idõ ket idéz -
ve fel, aho va csak a meg örö kí tett em lé ke -
zet út ján jut hat vissza az em ber. „El he lye -
zem a fi gu rá kat a lép csõn. / Le is út, fel is.
/ Nem játsz ma ez, nem sakk, / csak len ge,
szen de pró ba: / le het-e fe lej te ni?” A könyv
ta nú sá ga sze rint le he tet len, leg alább is
csak a fõ vesz tés ter he mel lett te he tünk rá
kí sér le tet – hi szen a fe le dés íté le tét ma -
gun kon kell majd vég re haj ta nunk. 

A Ki rály-fé le „ré gi mó di ság” lí rai han -
golt sá ga leg in kább a nagy apák uno kák hoz
szó ló me sé lõ kedv éhez ha son lít ha tó,
amely be óha tat la nul be le ke ve red nek a jö -

võ be ve tett hit(etlenség), il let ve a min -
den ko ri szám ve tés fel hang jai. „Gya nú sak
a sze líd nagy apák. / Rák vö rö sen há bo rúk -
ról ha do nász nak, / vér zi va ta ros csa ta me -
zõk rõl, / hol el vesz tek a vi téz fér fi ak. // S
mi így tüsszen tünk, sat nya utó dok, / kik -
ben foly ton esik az esõ: / – Ha ez így volt,
tisz te let tel, / ti ma ga tok / mit ke res tek itt?”
Mert ho gyan is ve het né szám ba sa ját em -
lé ke it va la ki, ha ön tu dat la nul má sok nak,
pon to sab ban a ké tes ki lé tû töb bes szám
el sõ sze mé lyû kö zös ség tag ja i nak tu laj do -
nít ja a meg élt ese mé nyek ta pasz ta la ta it?
A mind un ta lan fel em le ge tett tör té ne tek
le gen dá ri um ba il lõ mo(nu)mentumaiból,
va la mint a fel me nõk csa lád fá já nak le hul -
lott gyü möl cse i bõl te hát a leg több ször
úgy bom lik ki a múlt, mint ha meg sem

Orp he usz Ki adó, Bp., 2013.



tör tént vol na, s mint ha csak a me sé lés ak -
tu sa ál tal te rem tõd ne meg. Va jon mit te -
het a köl té szet an nak ér de ké ben, hogy az
em lé ke zés át tet szõ fi gu rák he lyett hús-
vér ala kok kal né pe sít se be a ho má lyos
haj dan kor örök va dász me zõ it, ahol töb bé
már „nin csen ha tá ros tér, csak vég te len
ének (?)”? Ki rály Lász ló „öre ges” ver se i -
ben ép pen az if jú ság he ve fojt ja el a tö rõ -
dött agg ság ki üre se dett és/vagy ide a li zált
szó la ma it. „Ha if jú le szek majd, és vissza -
gon do lok / ta pasz ta lat lan öreg ko rom ra...”
– szól a Hát ra arc cí mû köl te mény fo nák
em lé ke zés tech ni ká ja, mellyel a köl tõ ki -
vé di az úton ál ló idõ raj ta üté se it, ez zel
együtt pe dig a meg szé pí tõ fe lej tés meg -
annyi csel ve tés ét is. 

Ha az el sõ két cik lus a szo ro sabb ér te -
lem ben vett ha za sze re tet, il let ve a szü lõ -
föld ih let te táj köl té szet sa já tos fog la la ta,
ak kor a har ma dik mind in kább egy kép ze -
let be li vi dék át lel ke sí tett le ké pe zé sét fog -
lal ja ma gá ba, amely nek köl tõi ko or di ná -
tái még is csak egy konk rét tér ség hez kö -
tõd nek. A lí rai el be szé lõ, va gyis a sze rep -
ját szó szó-vi võ át ala kul: Csang vej, va la -
mint Al. Nyezvanov né ven ci pe li to vább
a rég- és fél múlt vissz han gos, le vi téz lett
ve zény sza va it. „Csang vej, aki sen ki. /
Aki nem tud juk, ki. / Elölvalóságát nem -
lét tel je len ti. / For dít ja ha jónk, eme li, ej ti,
/ míg to por gunk, vá runk eb be’ a je len be’.
/ Mint ha csak volt vol na, so se len ne. // Jó
lesz fel tét len bíz ni ben ne.” Va gyis a ke let-
kö zép-eu ró pai né pek pen ta ton ja jon gá sa
he lyett egy transz szil ván szim bo li ká jú,
ki ter jesz tett ha za fi ság nyil vá nul meg Ki -
rály nál, aki így egy szer re vá lik lí rai lo kál -
pat ri ó tá vá és hon ke re sõ esz me har cos sá,
anél kül hogy mély ma gyar zász ló vi võ
póz ban tet sze leg ne. Hisz sok kal sze lí -
debb to vább vi võ je an nak a köl té sze ti ha -
gyo mány nak, amit jobb hí ján ha tá ron tú -
li iro da lom nak ne ve zünk, és amely nek
da rab jai min dig az adott szö ve get, il let ve
a so rok kö zül ki ol vas ha tó má sik szö ve get
is je len tik, ahogy azt ma ga a köl tõ is meg -
erõ sí ti egy ve le ké szült in ter jú ban: „egy 
jó er dé lyi vers ben, leg alább is ami ó ta az
er dé lyi ma gyar ság ki sebb ség ben él, leg -
alább két vers van. Van egy le írt vers, és
van egy vers a so rok kö zött. Ez zel a vers

gaz da gabb és sze gé nyebb is.” (Bár ka
1996. 3–4. sz. 32–33.) Ki rály Lász ló ko -
ránt sem sze gé nyes köl té sze té nek nin csen
té ko zol ni va ló ide je, ez a kö tet is azt pél -
dáz za, hogy min den kö rül mé nyek kö zött
ki ala kít ha tó az a hite(le)s és sze mé lyes
em lé ke zet, amely nem át köl ti, ha nem
köl té szet té eme li egy nép (vagy né pes
csa lád) könnyen ki kezd he tõ, ké nyes sor -
sát. Akár az át kos vagy a disznókrácia
em ber evõ rend sze re, eset leg a ki szu pe rált
tan köny vek for ra dal mai kö ze pet te, akár
az áhí ta tos zseb met szõk és az iga zo lat lan
ön fel ál do zók kö zött tén fe reg ve, a köl tõ
min dig lé pes le het el fe led ni az em lé kek -
be to la ko dó ide gen ele me ket s rá ta lál ni 
a kép vi se let kül de té sé nek va ló di irá nya i -
ra: töb bek kö zött a ti tok za tos Pazsga fe lé
ve ze tõ ke reszt út ra... 

„A par ton ne mes, né hai po é ták, né hai
po é ták. / Sza vuk ban a nem zet. / Büsz kén
ki mon dott töb bes szám el sõ sze mély. /
Ke zük ben fé nyes re di csõ ült sta fé ta bot, /
me lyet sen ki nem ke gyes to vább vin ni. /
És a nem szû nõ ag go da lom: / – Ne koc -
káz tass, be sza kad a jég! / Örök kön vi gyáz -
ni kell a szó ra – / mély be me rül.” Az em -
lí tett kép vi se le ti jel leg úton-út fé len
önironikus hang súly ok kal je le nik meg,
en nek el le né re min den vers mö gött ott
van az a félt ve õr zött kö zös ség tu dat, ami
fo lya ma tos fe de zet ként szol gál ja a ha za -
té rés elõt ti, szét szórt ké szü lõ dés (ro ko -
nok kal, em lé kek kel, sze rel mek kel va ló)
ví vó dá sa it, és ami ma gá ban hor doz za a
vers írás vá rat lan va rázs la tá ban va ló ré -
sze sü lés le he tõ sé gét is. „Ál mom ban ré gi
ma gyar köl tõ vol tam, / Lõ po ros hor dón
hál tam fél-imetten, / Sor sunk ku tat tam
Nap ban, Hold ban. / Ma gya rá zat lan ál -
mok ból éb red tem.” „Eb ben a szo bá ban /
szü le tett nagy apa […] Utol já ra itt fe küdt,
eb ben a szo bá ban, / vi rá gok kö zött, Szent
Mi hály lo ván. / Ne cif ráz zuk / a tör té ne te -
ket, / ér tel met len ki bú vót ke res ni. // Eb -
ben a szo bá ban / szü let tem ma gam is.”
Las san le sze rel a jelenidõ, ma hol nap pe -
dig be so roz zák a mit sem sej tõ, tar ta lé kos
jö ven dõt is. A múlt to vább ra is csak ké -
szü lõ dik. „Szür kü lõ sza kál lát / idõt le nül
bor zol ja a szél.”

Papp Má té
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Kálai Sán dor má so dik köny vét ol vas va
ki raj zo lód nak azok a meg va ló sult és le -
het sé ges köz ve tí tõ sze re pek és hely ze tek,
ame lyek a szer zõ elõ adá sa it, ta nul má nya -
it, ki adói szer kesz tõi te vé keny sé gét és
egye te mi sze mi ná ri u ma it évek óta jel lem -
zik. A Fe je ze tek a fran cia bûn ügyi iro da -
lom tör té ne té bõl olyan ta nul mány kö tet,
amely nek egyes írá sai ko ráb bi vál to za tuk -
ban hol ma gya rul, hol fran ci á ul je len tek
meg, il let ve hang zot tak el Fran ci a or szág -
ban, Ma gya ror szá gon és Ka na dá ban. A
szer zõ mun kás sá ga ré sze a ma gyar iro da -
lom- és mé dia tu do mány nak, ugyan ak kor
be tud kap cso lód ni a po pu lá ris iro da lom
és mé dia kul tú ra frankofón ta nul má nyo -
zá sá ba is. Ez a szé les kö rû tá jé ko zott sá got
fel té te le zõ po zí ció le he tõ sé get kí nál több -
fé le köz ve tí tés re.

Egy részt e könyv ma gya rul szól a
bûn ügyi iro da lom fran cia nyel vû vál to za -
ta i ról, és ezért hi ány pót ló nak te kint he tõ,
hi szen az utób bi más fél év ti zed ben meg -
élén kü lõ ma gyar nyel vû szak iro da lom
pél dái ed dig fõ ként an gol szász ok és ha za -
i ak vol tak. Más részt a frankofón bûn ügyi
re gény ha gyo má nyá nak és a ró la szó ló
szak iro dal mi dis kur zus nak a ta pasz ta la ta
se gít he ti a ma gyar kri mi ala ku lás tör té ne -
té nek meg ér té sét. (Pél dáz za ezt Kálai
Sán dor újabb ta nul má nya: Mi ért in téz mé -
nye sült ne he zen a ma gyar kri mi? Ko runk
2014. 3. sz. 12–17.) Har mad részt, mi vel 
a bûn ügyi re gény mint (para)irodalmi
mû faj egy aránt ré sze az iro da lom nak és 
a po pu lá ris mé dia kul tú rá nak, a mû faj tör -
té ne té nek és vál to za ta i nak vizs gá la ta az
iro da lom- és mé dia ku ta tás esz me cse rét
ge ne rá ló ha tár te rü le te le het, aho gyan 
a könyv bõl is ki de rül. Ne gyed részt, Ma -
gya ror szá gon a mé dia kul tu rá lis ta nul má -
nyo zá sa szem pont já ból is gon do lat éb -
resz tõk le het nek Kálai Sán dor írá sai, hi -
szen ed dig fõ ként a brit ere de tû cultural
studies szö ve ge i nek és ered mé nye i nek
volt ha tá sa a ha zai mé dia tu do mány ra, 
a frankofón mé dia kul tú ra-ku ta tás nak ke -

vés sé, pe dig ez utób bi so kat tett pél dá ul
azért, hogy a poszt mo dern kul tu rá lis for -
du lat ta pasz ta la tai fe lõl néz ve tud juk
vizs gál ni a pi a ci ala pon szer ve zett mé dia
19. szá za di, 20. szá zad ele ji ala ku lá sá nak
je len sé ge it és fo lya ma ta it.

A könyv négy rész bõl áll, me lyek bõl
az el sõ ben a ké sõb bi elem zé sek kon tex tu -
sát je lö li ki az ér te ke zõ. A vizs gált élet -
mû vek és al ko tá sok egy részt a „mé dia kul -
tú ra ként ér tett tö meg kul tú ra” ala ku lá sát
fi gye lem be vé ve, más részt a fran cia bûn -
ügyi re gény mû faj tör té ne té ben je len nek
meg. Le gyen szó kor tár sak ról vagy ré geb -
bi ek rõl, a tár gyalt szer zõk ese té ben az
iro da lom szo ci o ló gi ai me zõ el mé let se gí ti
az ér te ke zõt a mé dia tár sa dal mak és a mé -
dia kul tú rák tör té ne té hez, il let ve a mû faj -
tör té net hez kö tõ dõ meg ál la pí tá sok össze -
kap cso lá sá hoz.  

A könyv má so dik ré sze A kez de tek
cí met vi se li. El sõ ta nul má nya a bûn ügyi
re gény in téz mé nye sü lé sé rõl szól a 19.
szá zad má so dik fe lé ben al ko tó Fortuné
du Boisgobey tíz mun ká ja kap csán. Ezek
még nem „au ten ti kus nyo mo zás tör té ne -
tek, sok kal in kább olyan ka land re gé nyek,
ame lyek struk tú rá ját a kár oko zás/hely re -
ál lí tás sza bá lyoz za, s ame lyek ben ugyan -
ak kor a nyo mo zás bi zo nyos ele mei pro fi -
lí ro zód ni kez de nek” (55.), és tá gabb ér te -
lem ben „még is te kint he tõk a nyo mo zás
el be szé lé se i nek”. (59.)  Át me ne ti jel le gû -
ek: a foly ta tá sos po pu lá ris re gény bõl, a
feuilletonból még sok min dent meg õriz -
nek, de mó do su lá sok is azo no sít ha tó ak,
pél dá ul a fõ hõs sze re pét il le tõ en, ami vel
kap cso lat ban az ér te ke zõ meg ál la pít ja:
„egy olyan fo lya mat ál lo má sá nál va -
gyunk, amely a po pu lá ris re gény igaz ság -
osz tó hõ sé tõl – aki egy vál to zat lan, is te ni
rend hely re ál lí tó ja – a de tek tív re gény
igaz sá got ki de rí tõ nyo mo zó ja fe lé tart.”
(58.) Ezt ol vas va fel ve tõd het ben nünk 
a kér dés: va jon a ké sõbb meg je le nõ kép -
re gé nyes, majd moz gó ké pes szu per hõs-
el be szé lé sek mint bûn el be szé lé sek vagy 
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a bûn ügyi el be szé lé sek el já rá sa it is öt vö -
zõ hib rid te le ví zi ós so ro za tok nem egy el -
len té tes irá nyú fo lya mat ál lo má sai? 

A 19. szá zad vé gi iro dal mi me zõ re 
te kint ve két olyan szer zõt is ki emel a
könyv, aki ket nem fel tét le nül a nyo mo -
zás pa ra dig ma ál tal meg ha tá ro zott bûn el -
be szé lé se i rõl is me rünk, no ha mun ká ik -
b a n  
a bûn ügyi re gény „mû faj kód jai két ség te -
le nül szö veg ala kí tó té nye zõk ké vál nak”.
(67.) Octave Mirbeau-ról és Émile Zo lá ról
van itt szó, az Egy szo ba lány nap ló ja és 
az Ál lat az em ber ben cí mû re gé nyek rõl
töb bek kö zött, me lyek ben ép pen egy saj -
tó mû faj nak, a bûn ügyi té má jú na pi hír nek
van szö veg szer ve zõ sze re pe.

Kálai Sán dor ta nul mány gyûj te mé nye
há rom fe je ze tet is szán a vi lág hí rû, fran -
cia aj kú bel ga szer zõ nek, Georges Sime-
nonnak. A szer zõi ala kot eb ben az eset -
ben is el sõ sor ban az iro da lom szo ci o ló gi ai
me zõ el mé let lát tat ja, a szö ve gek vizs gá la -
tá nál itt is meg je le nik a nyo mo zás pa ra dig -
ma és a mé di u mok sze re pé nek vizs gá la ta
is. Az utób bi két fé le ér te lem ben: egy fe lõl
a re gé nyek, az élet mû és a szer zõi alak
médiakulturális kon tex tu sát és be ágya -
zott sá gát, más fe lõl a mé di u mok re gény kö -
zeg ál ta li rep re zen tá ci ó ját te kint ve.

A ne gye dik rész ben olyan je len tõs
kor társ pél dá kon ke resz tül mu tat ja be az

ér te ke zõ a mû faj kö zel múlt be li ala ku lá -
sát, ame lyek a fran cia tár sa da lom ak tu á -
lis prob lé má i ról is szól ni kí ván nak. A néo-
polarnak is ne ve zett kor társ fran cia kri mi
tí pu sát néz ve elõ ször az „is ko la ala pí tó -
nak” is te kin tett Jean-Patrick Manchette
re gé nye it vizs gál ja az elem zõ – po é ti kai
szem pon to kat nem fe led ve, de iro da lom -
szo ci o ló gi ai és mé dia tu do má nyos esz köz -
tár ral is – a „ter ro riz mus mediatizációjára”
fó ku szál va. A kö tet zá ró fe je zet ében a bi zo -
nyos ér te lem ben Manchette-követõnek is
te kint he tõ Thierry Jonquet tár sa da lom kri -
ti kai ol va sat nak sem el len ál ló re gé nye i rõl
ol vas ha tunk egy fe lõl – Michel Foucault-t
meg idéz ve – a ha ta lom, a fel ügye let és ez -
zel össze füg gés ben a te kin tet, de más fe lõl
egy má sik ér zék szerv vo nat ko zá sá ban: „A
rot ha dás sza gá nak re gé nye ken ke resz tü li
ál lan dó sá ga egy olyan vi lág ké pét te rem ti
meg, amely ben a fel ügye let töb bé-ke vés bé
si ke res mû kö dé se el le né re szép las san
min den szét ro had.” (174.) 

Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy
Kálai Sán dor köny ve a ha zai hu mán- és
tár sa da lom tu do má nyos ho ri zon tot tá gí tó
mun ka. To váb bá iz gal mas ol vas mány,
amely ma gya rul gyak ran nem hoz zá fér -
he tõ, le bi lin cse lõ bûn el be szé lé sek so ka -
sá gá ról is hírt ad.

Maksa Gyu la 
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