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folyt le (Richard Pipes idézi AZ OROSZ FORRADA-
LOM TÖRTÉNETÉ-ben): „a proletárhatalom szervezett 
polgárháború”. A könyvben oldalakon keresztül 
sorolódnak koncepciós perek, éhínségek, ku-
lák talanítás, népcsoportok tömeges deportálá-
sa, tisztogatási hullámok, lágerek. Ennek a tár-
sadalom ellen viselt folytonos háborúnak a II. 
világháború vetett véget, s – Szabó értelmezé-
sében – nem a több mint két évtizedes terror és 
elnyomás, hanem a párt és a társadalom együt-
tes erôfeszítésének, a német hadsereg ki ûzé-
sének, az ország felszabadításának az élménye 
szilárdította meg, fogadtatta el a Szovjetunió-
ban a kommunista rendszert. (189.) S ugyan a 
háború idején is folytatódott a saját társada lom 
egyes csoportjai elleni terror (például a fogság-
ba esett katonákkal, ellenségesnek ítélt nép-
csoportokkal szemben), s 1945 társadalmi fel-
lélegzése után újra visszatért a hétköznapi el-
nyomás, a szovjet-orosz rendszer innen kezdve 
stabilnak tekinthetô.

1983-ban e stabilnak látott, sôt a hetvenes évek-
ben a geopolitikai befolyását kiterjeszteni is 
képes birodalom (231. k.) árnyékában hang-
zottak el Szabó Miklós elôadásai, amelyek a 
változás reményével nemigen biztatták hallga-
tóikat. Ám elôadásai mégis a hazai változás elô-
segítôivé váltak. Azt hiszem, aki meghallgatta 
ezeket 1983-ban vagy a megelôzô években Bu-
 dapesten, annak nemigen maradtak illúziói a 
kom munista rendszer jellegével, morális igazol-
hatóságával és átváltozási képességével kap-
csolatban. Továbbá politikai realizmust lehetett 
tanulni belôlük, geopolitikai szemléletet, a tör-
ténelmi igazság feltárásának elkötelezettségét 
és nem patetikus, nem szónokias módját, fanyar-
humoros világlátást, amely ugyanakkor nem 
adja fel morális szempontjait. Perecz László 
már említett ÉS-cikkében (VÖRÖS CSILLAGOK HÁ-
BORÚJA), Kalmár Melinda monográfiájáról írva 
megjegyezte, nem tudja, hogy „a maga munká-
ján dolgozva Kalmár ismerte-e vajon” Szabó elô-
adá sait, amelyekre ugyan nem hivatkozott, ám 
„mint szegedi egyetemista annak idején éppen lehetett 
résztvevôje a magánlakáson tartott régi összejöve-
telnek”. Hát így volt. Annak a panellakásnak a 
pad  lóján nemcsak én ültem akkor, hanem Kal-
már Melinda, Békés Csaba s persze Jankó Attila 
is. „Nagy hatással volt ránk”, írta levelében ne -
kem Békés Csaba, amikor rákérdeztem, így 
volt-e tényleg. Most pedig, 2014-ben, egymás 

mellé helyezhetjük könyvespolcunkon a magyar 
kommunista rendszer történetérôl írott köte-
teiket, a harminc évvel ezelôtti mesterét és a 
„tanítványokét”, akik idôközben már maguk is 
mesterek lettek.

Takáts József 

A KULTUSZ SZAGA

Lanczkor Gábor: Folyamisten
Libri, 2014. 320 oldal, 3490 Ft

A FOLYAMISTEN három hosszabb történetbôl áll, 
melyek mindegyikét egy-egy rövidebb szöveg 
követi, s ezek az elsô pillantásra különálló ré -
szek végül kapcsolatba lépnek egymással. Ám 
a regény szüzséjét annál is bajosabb leírni, mi-
vel nem csupán e szüzsé értelmezése, hanem 
már a felfejtése is az olvasó feladatává válik. 
Ugyanakkor – hiszen mégsem ismerheti e re-
cenzió minden olvasója a regényt – mégis ne-
ki kell rugaszkodnom ennek a feladatnak, ha 
mégoly rossz lelkiismerettel is, elôrebocsátva, 
hogy az alábbi zanza nem tartalmazza – nem 
is tartalmazhatja – azt a sûrû motívumhálóza-
tot, amely a FOLYAMISTEN-t összetartja és egésszé 
szervezi.

Az elsô történet hôse egy Pest megyei kisvá-
ros katolikus papja, akinek az élete gyökeres 
fordulatot vesz egy római zarándokút során: 
egy váratlan elhatározás nyomán megfürdik a 
Teverében, aztán még aznap este összejön egy 
transzvesztita prostituálttal. Hazatérve meg-
gyónja ezt a vétkét, és ugyancsak meggyónja 
egy ifjúkori homoszexuális kapcsolatát. Késôbb 
a padlón fekve találnak rá, ahogy védence, egy 
fogyatékos kisfiú lábát csókolgatja, majd pszi-
chiátriára kerül. A történet egy látomásjele nettel 
zárul, ahol a pap egy japán figurát követ a japán 
tájba; a figura a hét fôbûnt személyesíti meg, a 
Japán-motívumot pedig Dunajcsik Mátyás MINT 
GENKYU-EN KERTJE JAPÁNBAN címû versének, pon-
tosabban a vers második és harmadik strófájá-
nak a beemelése magyarázza. 

A második történet elején valaki megerôsza-
kol egy angol lányt egy londoni parkban; a tér-
figyelô kamera felvételét vizsgáló nyomozók 
egy különleges eljárást követôen is csak annyit 
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tudnak megállapítani, hogy a ködbe burkoló-
zott erôszaktevô hosszú, könnyû kabátszerûséget 
visel. Amikor kiderül, hogy teherbe esett, a lány 
úgy dönt, hogy megtartja a gyereket, majd el-
határozza, hogy még a szülés elôtt tesz egy uta-
zást Indiában. A Himalája lejtôin fekvô Shimlá-
 ban megismerkedik egy vajdasági magyar lány-
nyal. Egy elhagyott tisztáson csókolózni kezde-
nek, és akkor valami vagy valaki kiszakítja belôle 
a magzatot – a szöveg „leples bitangot” említ, ami 
nyilvánvalóan a rejtélyes erôszaktévôre utal. 
A lány kórházba kerül, ahol az egyik orvos föl-
veszi, amint önkívületében valami ismeretlen 
nyelven beszél. A kórházban este tûz üt ki, és 
több fekvôbeteggel együtt a lány is bennég. 
A hangfelvételek az indiai orvos révén eljutnak 
egy spanyol–baszk nyelvészprofesszorhoz, aki 
számítógépes analízisnek veti alá ôket, majd, 
miután nem sikerül megfejteni a szöveget, a 
fonetikai jeleket grafikai programba táplálja, 
és azok kirajzolnak egy eltorzult, üvöltô arcot.

A harmadik történet középpontjában egy Sze-
gedrôl Londonba kerülô fiatalember áll, aki a 
kivándorolt magyar huszonévesek életét éli, és 
szabadidejében London eltemetett folyóinak a 
történetét kutatja. Londonban, egy Swans-kon-
certen találkozik újra azzal a lánnyal („határo-
zottan egy hattyúra emlékeztette”), akivel még Sze-
geden töltött el egy éjszakát; a dologból ismét 
csak egy futó kaland lesz, majd a lány – ô volna 
az elôzô történetben szereplô vajdasági lány – 
eltûnik. Ezek után egy róka bukkan fel a lon-
doni albérlet környékén, késôbbi látomásjele-
netek szereplôje; ezekben a látomásokban a 
hattyú is megjelenik. A fiú végül megismerke-
dik az angol lánnyal, és késôbb álmában „a ró-
kája segítségével” megerôszakolja; ez ugyanaz az 
erôszaktétel, amellyel a második történet kezdô-
dik. A fejezet végén egy rövid bejegyzés tudó sít 
arról, hogy a történet hôse röviddel ezt kö ve-
tôen közlekedési baleset áldozatául esik.

Aki olvasta a regényt, akár gonoszkodásnak 
is találhatja ezt a rövid összefoglalót, hiszen pon-
tosan tudja, hogy a könyv szövete mennyivel 
gazdagabb és jelentéstelibb. Ráadásul Lancz-
kor mûve nem annyira ijesztô, mint ahogy ez 
az összefoglaló mutatja. Kifejezetten olvasmá-
nyos könyv: élvezetesek a római leírások, ahogy 
az indiai útleírás vagy a londoni miliô megje-
le nítése is nagyon érzékletes, és alapos tárgy-
isme ret rôl tanúskodik. A FOLYAMISTEN szimpa-
ti kus vállalkozás, nagy fesztávú és ambiciózus 

munka. Ugyanakkor az eredményt mégis fele-
másnak találom. Ha egyetlen mondatban kel-
lene válaszolnom a kérdésre, hogy mi az alap-
ve tô gondom vele, azt felelném, hogy a regény 
többet ígér, mint amennyit nyújt. A rengeteg 
belsô utalás és motívumkapcsolat szövevényé-
ben az olvasónak úgy kell utat vágnia, hogy eköz-
ben magának az elbeszélésnek alapvetô szer-
vezôelve lesz az információk visszatartása vagy 
éppenséggel az elrejtésük a sûrûre szôtt uta lás-
hálóban. Úgy érzem, hogy a FOLYAMISTEN inkább 
ti tokzatoskodó, mintsem titokzatos könyv: mind-
végig képes fönntartani az olvasó kíváncsiságát, 
ám válaszokat végül még a regény mítoszépíté-
sét körbejáró EPILÓGUS sem nyújt. És persze nyil-
vánvalóan nem is ez a célja, jóval inkább az, hogy 
a felvillanó jelentés-össze füg gé sekbôl az olvasó 
föl tudja skiccelni magának a képet – ha tetszik, 
a fonetikus jelekbôl kirajzoló dó titokzatos arc 
képét. 

A regény témája a folyamisten inkarnációja, 
megjelenése és kibontakozása a fôszereplôk éle-
tében. Magáról a folyamistenrôl ugyanakkor 
vajmi keveset tudunk meg, hiszen Lanczkor 
nem valamely közismert nagy alaptörténet át-
iratát nyújtja, jóval inkább szétteríti a fo lyam-
is tenmítosz elemeit (elsôsorban Léda és a haty-
tyú történetét). A regény ily módon talán rá is 
szorul a cím, illetve a fülszöveg erôs értelmezô 
keretére, mely szerint „egy titokzatos mítosz nyo-
mában” járunk, „ami talán most, ennek a könyvnek 
a lapjain születik meg éppen”. Mintha kifejezetten 
az volna a szerzô célja, hogy ne nyújtson átfogó 
képet, hogy ne nagytörténetként prezentálja a 
folyamisten megjelenését. Mindennek a hátte-
rében pedig valószínûleg az a szándék húzódik, 
hogy képessé váljon nem ironikus módon be-
szélni a mítoszról. 

Lanczkor Gábor a mítosz és az irónia viszo-
nyáról egy interjújában is szót ejt: „számomra a 
mitológia versbe emelésénél általában alapszempont 
volt megmaradni valamiféle szikár középnél, már 
ami a nyelvhasználatot illeti. Sem pátosz, sem irónia. 
Nem bagatellizálni el a dolgot, nem tettetni egyfajta 
nyelvi frivolitással, hogy Ámor és Vénusz itt élnek, és 
a sarki közértbe járnak kenyérért”. („...DEMOKRATI-
ZÁLNI A CSODA ÉS A BANÁLIS HÉTKÖZNAPI TÖRTÉNÉSEK 
VISZONYÁT”. Ménesi Gábor beszélgetése Lanczkor 
Gáborral. Tiszatáj, 2012. július.) Ugyanakkor 
azt gyanítom, hogy ebben a gondolatmenetben 
az irónia fogalma rácsúszik a persziflázs fogal-
mára. Mert hiszen az irónia nem szükségszerûen 
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komikus: ha elsôsorban távolságteremtésként 
fogjuk fel, úgy anélkül is képessé válhatunk mo-
dern viszonyt teremteni a nagytörténethez, hogy 
a paródia felé közelítenénk. Pusztán az, ha va-
laki felvesz egy karakteres nézôpontot és meg-
alkot egy karakteres hangot, majd ezen a han-
gon meséli újra a nagytörténetek valamelyikét 
– klasszikus példa erre Thomas Mann József-
tetralógiája, de nagyjából erre épül, mondjuk, 
Michel Tournier életmûve is –, már önmagá-
ban óhatatlanul efféle távolságot teremt. 

Ám a FOLYAMISTEN célja talán épp ezzel ellen-
tétes. A célja talán épp a jelen és az ôsi idôk 
közti távolság felszámolása – a mítoszt talán 
éppen a jelen idôben, távolságteremtés nélkül 
kívánja felmutatni egy mítoszát vesztett vagy 
mítoszt keresô világ adottságai közepette. Ekkor 
viszont más csapda fenyegeti. Ha lemond a tá-
volságteremtésrôl, könnyen átcsúszhat valami-
féle nem kívánatos közvetlenségbe vagy akár 
példázatosságba. Hogy ezt elkerülje, üres he-
lyeknek kell maradniuk a történetvezetésben. 
Ezért lesz az elbeszélés rejtélyes-titokzatoskodó, 
és ezért válik az információk visszatartása alap-
vetô szervezôelvvé. Az információhiány, az el-
hallgatás a nem ironikus mítoszépítés kényszer-
pályájának tûnik. (A lírában ez persze másképp 
mûködik, de azt hiszem, hogy a FOLYAMISTEN 
mozaikosságát mégsem a líraiság felôl érdemes 
megközelíteni. Ráadásul a líra és a próza viszo-
nya bukfencet is vet a regényben, hiszen míg a 
történetvezetés erôsen igényli az olvasó asszo-
ciációs készségeinek a mûködtetését, addig a 
felhasznált versbetétek szerepe jobbára illuszt-
ratív. Erdély Miklós ÁHÍTAT címû hatsoros ver-
sének „cselekménye” például szó szerint „meg-
történik” a regény lapjain, a tengervízbôl csipesz-
szel kihalászott ostyát a szél zsiletté dermeszti – és 
mindez nyilvánvalóan leszûkíti a vers értelem-
gazdagságát.) 

A regényben eleven és színes világ épül föl, 
mégis föltûnô, hogy a történetek központi hôsei 
mennyire magányos figurák. A személyes kör-
nyezetük, a kapcsolatrendszerük jobbára váz-
lat szerû. Az emberi viszonyok nem túlzottan 
dinamikusak és nem túlzottan motiváltak. És 
nagyjából ez a helyzet a szereplôknek a folyam-
istenhez fûzôdô viszonyával is: a regény sze rep-
lôivel csupán megtörténnek az események, ame-
lyeket a regénybeli tekintetek nem látnak, nem 
is láthatnak egybe. A teljes látószög elvileg az 
olvasónak van fönntartva, aki, már ha tényleg 

bízik ebben az ígéretben, a vérmérsékletétôl 
függôen eljátszhat a kirakós darabjaival. Úgy 
tûnik, Lanczkort maga a mítosz ténye izgatja, 
és nem hôseinek az aktív viszonya a mítoszhoz.

Ennek folytán pedig a folyamisten is végze-
tesen magára marad. Számomra ez a FOLYAMIS-
TEN legfôbb dilemmája, és ez mindenekelôtt 
elméleti dilemma. Ez a kérdés megelôzi a re-
gény nagyszerû és gyengébb technikai megol-
dásainak a számbavételét, hogy – például – re-
mek a miseborként használt, de megecetesedett 
csongrádi kékfrankos motívuma, ezzel szemben 
– például – a római transzvesztita figurája job-
bára az érzô szívû prostituált közhelyét adja. 
Számomra a fô dilemmát az jelenti, hogy Lancz-
kor könyvében maga az isten inkarnációja mint-
ha elfedné azt a kérdést, hogy mire is valók az 
istenek. 

Az amerikai esszéista és irodalomkritikus, 
Lionel Trilling rendkívül izgalmas, magyarul 
is olvasható esszéjében éppenséggel a folyam-
isten erôterében mozgó mûként értelmezi a 
HUCKLEBERRY FINN-t. Mark Twain klasszikusá-
ban explicit módon persze nem jelenik meg ez 
az isten, de Trilling szerint Huck karakterét 
minden ízében a hatalmas folyó istenének a je-
lenléte mozgatja: „A Huckleberry Finn-t az teszi 
nagy könyvvé, hogy egy istenrôl, vagyis egy önálló 
értelemmel és akarattal rendelkezô erôrôl szól, amely 
hatalmas erkölcsi eszmét testesít meg a morális fogé-
konyságú képzelet számára.” (HUCKLEBERRY FINN. 
= L. Trilling: MÛVÉSZET ÉS NEURÓZIS. Európa, 
1979. Széky Annamária fordítása.) Lanczkor 
Gábor regényében az istenség ebben az érte-
lemben nem mozgatja, illetve nem ebben az 
értelemben mozgatja a szereplôket. A regény 
hôsei leginkább az elszenvedôi az események-
nek. A FOLYAMISTEN mindenekelôtt azt a kérdést 
veti föl, hogy tudunk-e bármit is kezdeni azzal 
az istenséggel, amely számunkra fölfejthetetlen 
értelemmel és akarattal rendelkezô erôként je-
lenik meg. 

Az elsô történet – és ennélfogva voltaképpen 
az egész regény – egy action gratuite révén vesz 
föl nagyobb fordulatszámot, amikor János atya 
a római kirándulás alkalmával beleereszkedik 
a Teverébe. Miután tempózni kezd, az elbeszé-
lés így folytatódik: „Egészen markáns szaga volt 
a víznek, a San Clemente-templom alatti Mithrász-
szen tély szagára emlékeztette, vagy a katakombákéra, 
egyszerre volt riasztó és bódító, mintha a kultusz nyers 
szaga lett volna, amely most úgy hatott rá, mint egy 
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kamaszra élete elsô pohár bora.” A markáns hason-
latot megelôzô fordulat, a „kultusz nyers szaga” 
némileg képzavargyanús ugyan, mégis roppant 
jellemzô Lanczkor regényére. Egy szag, egy be-
nyomás megmarad a folyamisten inkarnációja 
nyomán; magához a kultuszhoz ez mindenkép-
pen kevés, s hogy képes-e egy regényvilág ösz-
szetartó erejét biztosítani, az minden bizonnyal 
olvasói habitus kérdése is. 

Keresztesi József

MI VÉGRE KELL A NYÚL?

Magyar László András: Átváltozások
Syllabux, 2014. 178 oldal, ár nélkül

Magyar László András akkor kezdett el hagyo-
mányos novellákat írni, amikor az írók fiatalabb 
és középnemzedéke egy ideje már másfelé ke-
reste a kifejezés korszerû lehetôségeit, és mire 
a mindenkori kritikusi figyelem középpontjában 
álló alkotók ismét elkezdtek fantáziát látni a 
mûfajban, érdeklôdése már részben személye-
sebb, részben groteszkebb irányba fordult. Ha 
kicsit korábban indul, most triumfálhatna – bár 
ettôl szerintem semmi sem áll távolabb az egyé-
niségétôl – azzal, hogy egykori hivatali fônökét 
és e minôségében elôdjét, az Orvostörténeti 
Múzeum késôbb más irányú tevékenységérôl 
elhíresült igazgatóját idézi: alámerült, és ki-
bekkelte ôket.

Magyar tehát mintegy széllel szemben írta 
általában hagyományos szerkezetû novelláit, 
hiszen a kilencvenes években nem sokan vol-
tak, akiktôl például ilyen mondatokat lehetne 
idézni: „A kristálypoharakban sötét fénnyel csil lámlott 
a portói, és szôkén ragyogott a száraz, rajnai fehér-
bor” (A REPÜLÔ DERVIS), vagy: „A furcsa pár Adel-
heid költségén meglehetôs vidám életet élt egy, a Mont-
martre-on bérelt manzárdszobában” (KUSCAN HER-
CEG NÔJE). Kétkötetnyi remek novella megírá-
sa után mindenesetre úgy tûnik, ô is megunta 
ezt. (Az olvasók szerencséje, hogy nem koráb-
ban ment el ettôl a kedve.)

A legújabb kötetben olvasható írásokat már 
csak a fülszöveg nevezi novelláknak (ahogy a 
novellafüzért szeretik regényfejezeteknek, a re-
gényt rögtön nagyregénynek, a nagyregényt 

meg nem is tudom, minek becézni a füleken), 
mert igazi elbeszélés alig akad benne, az írások 
mûfaja – legalábbis a legtöbb és legjobban si-
került írásé – anekdota és emlékezés. Az olyan 
groteszk ötletek, mint a pokolbeli börtön min-
den cellájában Hitlerrel találkozni (POKOL), elôre 
szerzôdést kötni a híres író egyszer majd ki tö-
mendô holttestére (OBJEKT) vagy a megbarátko-
zás szándékával vendégségbe hívni a harmadi-
kon lakó halált (TALÁLKOZÁSOK A HALÁLLAL) inkább 
csak az Örkény vagy Karinthy emléke elôtt le-
rótt tiszteletköröknek látszanak. A szexuális élet 
terén útmutatásokkal szolgáló, tizenkilencedik 
századi modorban megírt fiktív levél (HASZ NOS 
JÓTANÁCSOK) nem több egy kissé hosszadalmasan 
elôadott ötletnél, ahogy az se nagyon képes fel-
csigázni az olvasói figyelmet, hogy a közlekedé-
si balesetet szenvedett Lichtmann egy hirtelen 
ötlettôl vezérelve hiába próbálja meg az édes-
anyjának személyesen bejelenteni a tragédiát, 
az éppen nagyban traccsoló asszonynak ugyan-
is nem tûnik fel, hogy látogatóba jött gyerme-
ke már nincs az élôk sorában (A MEGBOL DOGULT).

A MEDVE címû novellát szinte a sírból hozza 
vis sza az utolsó mondat, valósággal új távlatokat 
adva az elbeszélésnek, mégpedig anélkül, hogy 
kimódolt csattanónak hatna. A groteszk dara-
bok legjobbja a DANYIEL AVRAMOVICS GO LO VEJ ÉLE-
TE, amelynek olvastán csak szép lassan derül ki, 
hogy a huszadik század minden rezsimjén és 
szinte a teljes földkerekségen átívelô para dig-
matikus életrajz – teljes képtelenség. Ehhez ké-
pest a meglepetés erejével hat a gya nak vó olva-
só internetes keresésének eredménye, mármint 
hogy a VEIT LUDEWIG VON SECKEN DORF ÉLETE cí-
mû írás fôhôse viszont létezô személy volt, és 
az egész nem csupán orvostör téneti paródia. 
En nek tudatában még az is elképzelhetô, hogy 
A KÉT CASTRO címû párhuzamos életrajz azonos 
nevet viselô és azonos idôben élt szereplôi is 
valós személyek voltak, bár az utolsó mondat-
ban megfogalmazott kétség akkor is nyugtala-
nító, ha a szereplôk pusztán az írói fantázia szü-
löttei: „vajon mi zavarba ejtôbb, ha két emberbôl van 
egy, vagy egybôl kettô”.

A kötet elsô írása A SZÜLETÉSEM TÖRTÉNETE címet 
viseli, és az olvasónak nincs oka kételkedni ab-
ban, hogy meditációba átcsapó családi memo-
árt olvas. Az anekdota mûfajához igen szeren-
csés kézzel nyúló, ismétlôdésre épülô második 
darab (ÜZLET) szerkezete viszont már olyan fe-
szes, hogy az értelmezô kitérôk hiánya ellenére 


