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Varga Ágota 2009-es, Aczél Györgyről szóló dokumentumfilmje 
nem volt előzmény nélküli a rendező pályáján: Leszármazottak 
című munkája Endre László fiát és unokáit mutatta be. A bűnö-
sök, hatalmasok utódainak megszólaltatása egyébként is jellemző 
technikája a múltfeldolgozásnak: néhány éve készült portréműsor 
Horváth Márton gyerekeivel, efféle alaptapasztalatokból fakad-
hatott meg Révai Gábor memoárja is, a Bemutatkozásaim törté-
nete, január óta fut az On The Spot legújabb szezonja Diktátorok 
gyermekei címmel, az idei Élet Menetén pedig német nácik uno-
kái kértek bocsánatot. 

„Könnyebb egy bukott ember gyerekének lenni, mint egy 
hatalmon lévőének” — mondja Aczél Ágnes, Aczél György ki-
sebbik lánya az Aczél-történetek című kötetben, mely a további 
családtagok (a nagyobbik lány, Aczél Anna, és az egyik unoka, 
Szőcs Máté) mellett munkatársakkal, barátokkal és ellenfelekkel 
készült interjúkat vonultat fel.  

Régi és megoldatlan dilemma, hogy mennyire választhatók 
le egy politikai vezető politikai tettei a személyiségéről, és egy 
történelmi visszatekintés egyikre vagy másikra fókuszáljon-e 
jobban. Ez a kérdés különösen felértékelődik, amikor nem tu-
dományos monográfiát, hanem interjúkötetet készít valaki. 
Varga Ágota mintha nem számolna ennek a két vonatkoztatási 
rendszernek a meglétével (az Előszóban azt állítja, hogy az em-
beri természet maga érdekli, méghozzá annak mélyrétegeiben), 
gyakran arányt téveszt és kérdései néhol akkurátusabbak, néhol 
pedig épp felületesebbek a kelleténél. A válaszadók között is 
kevesen vannak (talán csak Heller Ágnes és Konrád György), 
akik képesek a személyes ismerőst történelmi léptékben látni 
és láttatni, reflektálva eközben a saját álláspontjukra, annak az 
évtizedek során lezajlott (de lényegileg nem átalakuló) módo-
sulásaira. Mások, például Vámos Tibor vagy Tétényi Pál, éppen 
a vonzó személyiség és a történelmi kontextus jogán igyekez-
nek tompítani Aczél felelősségét, előbbi szerint „egy szörnyeteg 
nagyhatalom ellenőrzött minket” (ez az érv az elmúlt hónapok-
ban immár épp a magyar jobboldal térfelén pattog a Szabadság 
téri emlékmű kapcsán). A hazánkban állomásozó szovjet csapa-
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tokra való mutogatás ilyen nyíltan és kíméletlenül mégiscsak a 
rendszerváltás óta vált az önfelmentés egyik mantrájává, mellyel 
a legnagyobb baj az, hogy úgy tesz, mintha a Kádár-rendszerbeli 
létezés lehetséges magatartásformája csak és kizárólag az aláme-
rülés, a kibekkelés és a fanyalgó megalkuvás, végrehajtás lett vol-
na. Ez a narratíva hamis, mert nem hajlandó számításba venni, 
hogy akadt példa nyílt konfrontációra, és ha egyetlen ilyen példa 
akadt, akkor már borul is a modell a kikerülhetetlen alkukról: a 
könyvben szintén szereplő Konrád Györgynek (és az őt is tagjai 
között tudó demokratikus ellenzéknek) szamizdatban teltek el a 
nyolcvanas évek, mert feladták azt a viselkedési és engedelmességi 
rutint (fogalmaz Kis János a Beszélő első számában), amit a ká-
dári alku és annak társadalmat passzivizáló hatásai teremtettek 
meg. Az önfelmentő mentalitást egyébként már az MDF-es bel-
ügyminiszter Boross Péter is osztotta, szerinte tudniillik „aki eg-
zisztenciális okokból, netán a szakmai előrejutás kedvéért lépett 
be a pártba, annak nincs miért szégyenkeznie” — idézi őt egy 
helyütt Kőszeg Ferenc. Az egykori párttagság és a szégyenkezés 
összefüggése jóval bonyolultabb etikai kérdés annál, mint hogy 
megoldjam, ám az Aczél-történetek főhőse mégse essen ugyan-
azon elbírálás alá, mint egy falusi iskolaigazgató, egy pék vagy 
a Václav Haveltől ismert zöldséges. Amikor pedig Zoltai Dénes 
„nyitott szellemű européernek” nevezi Aczélt, akkor — meg-
engedem — nem téved, de relativizál, hiszen hogyan nevezné 
az Aczél által is megkeserített sorsú Tamás Gáspár Miklóst? És 
Göncz Árpádot, vagy éppen Antall Józsefet?

Az egyébként több érdekes szemponttal is előhozakodó 
Popper Péter is tévesen méri meg Aczél jelentőségét, amikor Var-
ga Ágota (önismétlő) slágerkérdésére, ami az Aczél által megtört 
életekre, pályákra vonatkozik, úgy reagál, hogy Aczél jól tette, 
amit tett, majd a jelenben tapasztalható félelmeit, a gyerekko-
rából ismerős fenyegető jelszavak újjáéledését és Tomcatet hozza 
szóba, mintha Aczél György szigorúsága (csupán) a szélsőjobb 
csíráit fojtotta volna el, és nem lett volna az aczéli kultúrpoliti-
ka áldozata a fent emlegetett Konrád György, Szentjóby Tamás 
vagy Petri György is. Popper naivnak nevezi Aczélt, és beszámol 
az illusztris vendég egyik nála tett látogatásáról is, ami megfel-
lebbezhetetlenül mutatja meg Aczél személyiségét: „Volt egy na-
gyon fontos momentum. Lurkó kutya nem bántotta. Ugyanis 
Lurkó kutyának kitűnő karakterérzékelése van, én nagyon bí-
zom benne. Lurkó kutya pontosan tudja, hogy ki jó ember és ki 
rossz, eszerint harap.” Lurkó kutyát magam nem ismerem, azt 
sem állítom, hogy téved, de azt nehezményezem, hogy egy ilyen 
emlékezetpolitikai kérdésben mint koronatanú hivatkoznak rá. 

Agárdi Péter már sokkal megfontoltabb, amikor azt a meg-
kötést teszi, hogy „Aczél György értékeit úgy méltassuk, hogy ne 
a kádárizmus iránti nosztalgiának tűnjön.” És ezzel ott vagyunk, 
ahol a part szakad, és ami körül az Aczél-történetek is gyakran 
ott tántorog: a ’89-es rendszerváltásnál. Szükséges lett volna-e a 
tabula rasa, elszámoltatás/igazságtétel/megbékélés? Börtönben, 
a Parlamentben vagy otthon (de a politikából kizárva) lett vol-
na a helye Aczél Györgynek az első szabad választások után? És 

Horn Gyulának? És Pozsgay Imrének? Mi az, ami Aczél György 
programjából progresszív, européer és egyáltalán megvitatásra 
érdemes lehetett volna az egykor volt, születő Harmadik Köztár-
saságban, azaz milyen méltányolandó, méltatásra érdemes érté-
keket látnak a barátok, munkatársak, köztük Agárdi Péter? Aczél 
kultúrpolitikájának egy — látványos, ám negatív — vívmányára 
Heller és Konrád tér ki, ami Révész Sándor Aczélról szóló mo-
nográfiájából (Aczél és korunk, Sík, 1997) ismerhető meg igazán 
részletesen: az offenzív kegygazdálkodás. „Szeretem, ha kérnek” 
— mondogatta Aczél Konrád emlékei szerint, Heller pedig a 
kérvényezés jogáról beszél, amit Aczél sznobizmusával kapcsol 
össze, miszerint része akart lenni a magyar elitnek és ehhez kel-
lett neki a hatalom: „Azt hiszem, életének az volt a tetőpontja, 
talán legboldogabb pillanata, mikor ő hívhatta fel Illyés Gyulát, 
és megmondta neki, hogy Déry Tibor meghalt.”

Varga Ágota mellett ezek a mondatok és feszültségek leg-
többször lassítás nélkül zúgnak el. Az egyik interjúban megszer-
zett információkat a következő beszélgetés során nem használja 
fel, nem építi be. Később a dokumentumfilmet is látva igazoló-
dott az az olvasási tapasztalatom, hogy a rendező nemegyszer, 

talán szándéka ellenére, kegyes kínpadra ülteti az Aczél-lányokat 
(ennek emblematikus esete Aczél Anna és Herskó János jelene-
te Aczél egykori irodájában). Varga sajnos inkább kérdőre von 
ahelyett, hogy kérdezne, beszélgetne, elegánsan provokálna. Az 
Aczélnak küldött — jelenleg egy kuratórium által felügyelt ha-
gyatékban nyugvó, sok-sok művésztől származó — kedves, szer-
vilis ajánlások és dedikációk állnak érdeklődése középpontjában, 
ez pedig gyakran kelti a pletyka- és botrányszomj hatását, bul-
várszag van, néhol kötekedés, értetlenkedés üti fel a fejét, mint-
ha kudarc lenne az, hogy nem derül fény Nagy Titkokra, nincs 
nagy leleplezés, szalagcím. A dedikáció-fétis pedig olyannyira 
szűkíti a látószöget, hogy a lényegi kérdések körüljárására már 
nincs kapacitás.

„Én azért vándoroltam ki, mert Aczél György kiűzött ebből 
az országból” (Heller Ágnes), „Egyet nem lehet elvitatni: nagy 
formátumú ember volt”, „Nem tartom feladatomnak, hogy 
apám helyett, miatta bocsánatot kérjek” (Aczél Anna) — e há-
rom betonkemény, egyenes és világos állításnak az elhangzása 
például biztosan megérte azt a rengeteg munkaórát, amelyet 
Varga Ágota (és stábja) erre a projektre szánt, ám összességében 
inkább csak olvasmányélményt kap, aki kezébe veszi az Aczél-
történeteket, és kevésbé útmutatót arra, hogy mit is kezdjünk 
Vele, Aczél Györggyel.

A Ráció Kiadó újonnan indult, s a Libra Librorum című, a ter-
vek szerint a XX. századi magyar irodalom egy-egy kanonikus 
szerzőjét feldolgozó sorozatának tavaly megjelent első, „Figyel-
jétek a mesélő embert” című kötete Lengyel Péter recepciójának 
eddigi legteljesebb összefoglalását nyújtja. A Radvánszky Anikó 
által szerkesztett, már-már enciklopédikus méretével is tekin-
télyt parancsoló mű tágabb kontextusát tekintve is figyelemre 
érdemes. Főként a honi irodalmi kultúra, és még inkább az azt 
övező tágabb kulturális és politikai fejlemények viszonyában, 
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ahol is azok a korábban egyértelműnek, mondhatni közös mini-
mumnak vélt diszkurzív keretfeltételek, amelyben irodalmi ká-
nonok megképződtek, mindinkább ideologikus küzdelmeknek 
esnek áldozatul. Éppen ezért e könyv, melynek egyik legfonto-
sabb küldetése, hogy Lengyel Péter munkásságára újfent felhívja 
a (valószínűleg elsősorban a szűkebb szakmai, s csak másodsor-
ban a tágabb olvasói) figyelmet, fontos ügyet szolgál.  

Nem véletlen tehát, hogy Dérczy Péter a kötet előszavában 
már a könyv műfajkódját így jelzi: „az egyszerűség kedvéért ne-
vezzük így: tanulmánygyűjtemény”, amivel természetesen nem 
a műfaji megjelölés problematikusságát, hanem a megjelölés 
problematikusságát létrehozó, működtető körülmények prob-
lematikusságát kívánja jelezni. Mindazon nehézségeket tehát, 
amelyek nem is csupán Lengyel Péter (egyébiránt szintúgy okul 
szolgáló, különös felépítésű) irodalmi pályáját, mint inkább mű-
veinek értését, értelmezéstörténetét, és annak kontextusait ille-
tik. Hiszen végső soron maga a tanulmánygyűjtemény egésze, 
kolosszális terjedelmével, elismerésre méltó összerendezettségé-
vel, gondosan válogatott tartalmával együtt is éppen erről, vagyis 
magának az irodalmi mező működésének különös mintázatokat 
produkáló módjáról árulkodik. Mely mintázatok egyébiránt 
korántsem sima felszínű, egynemű, mint inkább hiátusokkal, 
repedésekkel, törésvonalakkal sűrűn tagolt domborzatot képez-
nek. Lengyel Péter esetében e különös mintázat mögött egy sa-
játos jelleget öltő, kétirányú folyamat is meghúzódik. Egyrészt 
vitathatatlan, hogy Lengyelt a 70-es és 80-as évektől kiteljesedő 
„prózafordulat” egyik hangsúlyos figurájaként tartja számon az 
irodalomtörténet, másrészt mestere, Ottlik Géza hagyatékának 
gondozójaként e nemzedéken belül is különös helyiértékkel bír. 
Másfelől viszont a 90-es évektől kezdődő önkéntes visszavonu-
lása az irodalmi életből, az újabb művek publikálásának apadása 
az irodalmi mezőből való lassú „kikopásához vezetett”. Ahogy 
azt Dérczy már az előszóban is jelzi, mindemögött „egy nem 
szokványos életút, pálya és életmű áll, mely az elmúlt évtizedek-
ben ritkán aratott kiugró és egyöntetű sikert (lásd Cseréptörés; 
Macskakő), sokkal inkább egyensúlyozott a perifériára tolódás, 
vagy még inkább a feledésbe fulladás és a jelenlét mezsgyéjén, 
miközben értő olvasói (és nem feltétlenül szakmai olvasóira gon-
dolok) mindig is a legfinomabb […] kortárs prózaírók között 
tartották számon.” 

Mindemellett az olvasónak könnyen támadhat olyan érzése 
is, mintha e kötet éppen a honi irodalomértésnek a fent jelzett 
„perfifériára tolódás”, „feledésbe fulladás” folyamataiban ját-
szott vélt vagy valós szerepével kívánna számot vetni, vagy akár 
a könyvet mintegy a kollektív „felejtés” ellenében munkálkodó, 
azt némiképp talán túl is kompenzáló törlesztésként értelmezni. 
Másfelől viszont, miként az már a tanulmánygyűjtemény köz-
vetlen előzményéül szolgáló, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen 2010 december 3-án megrendezésre került, azonos című 
konferencia számos előadásszövegének témaválasztásából is ki-
tűnhet, egy kevésbé gyanakvó megközelítésben azt is állíthatjuk, 
hogy éppen az irodalomelméleti diskurzusok kurrens kutatási 

irányainak köszönhetően sikerült és sikerül újabb, termékeny-
nek bizonyuló szempontokkal közelíteni az író műveihez. Vagyis 
azt is állíthatjuk, hogy az irodalomtudomány jelenkori érdeklő-
dési irányainak, az újonnan kialakuló értelmezői diskurzusok-
nak köszönhetően olyan szempontok merültek fel, amelyeknek 
köszönhetően újra megélénkülhet a Lengyel-recepció folyamata. 
Ahogy azt Radvánszky Anikó, a kötet szerkesztője a bevezetőben 
is jelzi, az újraközölt, s így a Lengyel-recepciónak immáron szer-
ves részét képező publikációk mellett helyet kapó, részint a kon-
ferencián már elhangzott, s a könyvben kidolgozott tanulmá-
nyok formájában is közreadott, illetőleg a kifejezetten ide szánt 
tanulmányok többsége már a tágabb értelemben vett kultúra-
tudományos kutatások egyik hangsúlyos tematikáján keresztül, 
nevezetesen a térelmélet narratológiai és poétikai szempontból 
releváns interdiszciplináris diskurzusai felől közelítettek Lengyel 
Péter regényeihez. Ennek értelmében a regények értelmezéshez 
újszerű perspektívákkal szolgáltak a különböző, az irodalmi 
térképészet, tér- és emlékezetpoétika, városarcheológia és urba-
nisztika területeiről származó szempontok. Hasonlóan izgalmas 
megközelítésekkel szolgált a vizuáliskultúra-kutatásnak és képel-

méletnek, a képi és nyelvi médiumok közötti határátlépés retori-
kai problémáinak, a fotográfia filozófiai-esztétikai aspektusainak 
összevetése a Lengyel-művek művészet- és műfajközi jellegze-
tességeinek vonatkozásában. Ily módon a „Figyeljétek a mesélő 
embert” egyszerre működhet Lengyel Péterről szóló kritikákat és 
tanulmányokat egybegyűjtő nagyszabású monográfiaként, és a 
hazai irodalomtudományos diskurzus belső tükreként funkcio-
náló metadiszkurzív látleletként is, amely által archeológiai ke-
resztmetszetben válnak láthatóvá a különböző megközelítések, 
elemzési és értelmezési irányok időben egymásra torlódó típusai.

A kötet szerkezeti felépítése átlátható, jól tagolt, az egyes 
fejezetek címei az író egy-egy enigmatikus mondatának töredé-
keiből állnak. A Regényszereplőkből kölcsönzött, a Lengyel-féle 
írói, irodalmi éthoszt kifejező „Minden regény egy regény” címet 
viselő indítófejezet az életmű egészében tájékozódó tanulmá-
nyokat foglalja magában. Ezen tanulmányok elsősorban Len-
gyel prózájának egy-egy sajátos összefüggésére vannak tekintet-
tel, így például a regényvilágok térképészeti metaforikájára, a 
fotó–kép–leírás problémájára, műfajpoétikai, történeti-narratív 
sajátosságaira fókuszálnak. Az ezt követő fejezetekben a teljes-
ség igénye nélkül az író egy-egy meghatározónak vélt regényére 
(sorrendben: Két sötétedés; Rondó; Ogg második bolygója; Mellék-
szereplők; Cseréptörés; Macskakő; Holnapelőtt [nem-regény]; Búcsú 
két szólamban) koncentráló, változatos műfajú írások szerepel-
nek. Számos újraközölt, bizonyos konkrét problémára összpon-
tosító vagy éppen nagyobb ívű tanulmány, kritika, nemzedéki 
pályatársak és fiatalabb kortársak által írott esszék, illetőleg 
újabb, először csak a kötetben olvasható elemzések. Vitatha-
tatlan, hogy a kötetben a magyar irodalmi mezőny színe-java 
szerepel, már csupán a nevek felsorolása is igen hosszúra nyúlna. 
A könyv ennek megfelelően egy határozott szándékkal kirajzolt 
panoramikus nézetbe, vagy, ha tetszik, egyetlen kötetbe sűrített, 
gondosan kurált irodalomtörténeti archívummá áll össze. Amit 
egyébiránt a könyv utolsó fejezetében helyet kapott, az íróval 
készült mélyinterjúk, ünnepi alkalomból íródott köszöntő szö-
vegek, méltatások, levelek, továbbá a szakirodalmi bibliográfia 
is egyértelműen jeleznek. Archívum — bár nem a felejtés vagy 
az emlékezés tárolómédiumának értelmében, mint inkább egy 
olyan körülményesen alakított, és tovább alakítható diszkurzív 
gépezetként, amelynek funkciója nem a tárolás, hanem a benne 
összerendezett tartalmak működésben tartása.   

Éppen ezért a „Figyeljétek a mesélő embert” nem csupán Len-
gyel Péter eddigi recepcióját összegző, de ami talán még fonto-
sabb: a lehetséges jövőbeni kutatások megkerülhetetlen kiindu-
lópontjául szolgáló munka is egyben. Vagyis nem csupán gesz-
tusértékű tiszteletadás, a Lengyel Péter jelentős irodalmi műveit 
övező hallgatást megtörni hivatott munka, de éppígy a további 
értelmezések ösztönzésére szolgáló gyűjtemény. 

Szentesi Zsolt új könyvének központi motívuma az otthon alak-
zata, amelyhez a harmónia, a belső béke (7) képzetei mellett el-
sősorban a megértés ontológiai aktusa kapcsolódik, hiszen „az 
otthon-levéshez segíthet hozzá bennünket a művészet örök, s 
egyúttal az egyetemesebb létdimenziók megismerhetőségével is 
kecsegtető, kimeríthetetlen gazdagságú univerzuma” (7). Nyil-
ván a művészet, elsősorban az irodalom nyújtotta „otthon-le-
vés”-ben való elmerüléshez szükségeltetik Szentesi szerint a meg-
értés hermeneutikai folyamata — amely fogalom már a szerző 
2006-os Esztétikum — megértés — irodalom című könyvében 
is kiemelt szerepet kapott —, hiszen a művészet befogadásának 
modernitástól datálható problematizálódása az otthont „isme-
retlenné” tette (8), tehát, használva Freud szójátékát, az ottho-
nos (heimlich) egyre inkább kísértetiessé vált (unheimlich). A kö-
tet célja pedig bevallottan a következő: az „»ismeretlen otthon« 
(újra) ismerőssé tevéséhez szeretne a maga módján és eszközeivel 
segítséget nyújtani.” (8) A szerző számot vet azonban azzal, hogy 
ez az ismeretlenség (vagy kísértetiesség) sohasem oszlatható el 
teljesen, hiszen „soha nincs, nem készíthető tökéletes műelem-
zés” (8, vö. 33), azonban az irodalomtudomány képes arra, hogy 
egy-egy vezérfonalat adjon az olvasó kezébe, hogy kialakíthassa 
a saját értelmezését, „belakhassa” a szöveget. 

A könyv Esztétikum és megértés az interpretáció triadikus ak-
tusában című nyitófejezete (amelyet már olvashattunk a 2006-os 
kötetében) pontosan a megértés, a műértelmezés specifikumai-
nak akar részletekbe menően utánajárni, elsősorban a struktu-
ralista narratológia és az irodalmi hermeneutika által felkínált 
értelmezői nyelv segítségével. A szerző előrebocsátja az interpre-
táció folyamatának az irodalmi műalkotás nyelviségből, vagy a 
befogadóból eredő nehézségeit és esetlegességeit, majd nekilát az 
irodalomtudomány „leglényegibb” feladatának (18–31) tekin-
tett esztétikai dimenzió leírásának (18), végül a megértés fázisait 
(36–59) veszi számba, hiszen meggyőződése szerint „a megértés 
hermeneutikai aktusa és az esztétikai élvezet szétválaszthatat-
lanul komplementer fogalmak illetve tevékenységek” (31). Az 
irodalmi szöveg esztétikai dimenziójának összetevői Szentesi ér-
telmezésében a „1. Szépérzet, harmónia. 2. Többletjelentések. 3. 

¬  S o m o g y i 
G y u l a

Az otthon 
keresése

(Szentesi
Zsolt: 
Az ismeretlen 
otthon. 
Tanulmányok,
kritikák. 
Kalligram,
2013)
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Én- illetve önmegismerés. 4. A mássággal történő szembesülés, 
a másság megismerése” (19), amely felsorolással nagyjából egyet 
is érthet az olvasó, azonban az első pont több mint aggályosnak 
látszik, hiszen azt mutatja, hogy Szentesi irodalomszemlélete 
kevéssé tud mit kezdeni azokkal az irodalmi szövegekkel, ame-
lyek nem keltik fel a szépérzetet, vagy a harmónia képzetét, mint 
például a gótikus irodalom vagy a traumairodalom. Nyilván 
az előbbi tradíció magasirodalomhoz való tartozásáról erősen 
megoszlanak a vélemények, de az utóbbi egyértelműen része az 
elit kánonoknak, így joggal várhatjuk el egy elméleti modell-
től, hogy számoljon ezzel a hagyománnyal. Ez pedig rámutat 
egy paradigmatikus aspektusára a könyvnek, mégpedig annak 
korlátozott párbeszédképességére bizonyos fajta irodalmakkal. A 
kötet természetesen számot vet a saját nézőpontjának partikula-
ritásával (9), de e részrehajlás miatt nem képes maradéktalanul 
praxissá alakítani a megértés saját maga által leírt egy fázisát, 
a befogadói szubjektivitásról való leválasztást (42). Az elméleti 
bevezető emiatt kevésbé a megértés általános modelljeként lesz 
értékelhető, mint inkább egy olyan személyes preferencia meg-
fogalmazásaként, amely általános érvényre látszik igényt tartani.

Kétségtelen tény azonban, hogy például Az ismeretlen otthon 
Mészöly Miklós Filmjéről (60–130) és Magasiskolájáról (131–
168) szóló bravúros olvasatai egyértelműen bizonyítják ennek 
a sajátos irodalom- és befogadáselméletnek a virtuozitását, hi-
szen az rendkívül hatásosnak mutatkozik bizonyos szövegek 
értelmezése során. Ennek a homlokterében azok a későmodern 
és posztmodern határán álló alkotók és szövegeik állnak, akiket 
név szerint is említ a szerző Bodor Ádám Sinistra-körzetéről írott 
kritikájában, tehát „a kései Kosztolányi (Esti Kornél), valamint 
Ottlik Géza, Mészöly Miklós és Nádas Péter nevével fémjelez-
hető, erősen (lét)filozófiai töltésű, ontológiai problémaköröket 
boncoló irodalom.” (271) Elsősorban tehát ezeknél a szövegek-
nél hat reveláló erővel a Szentesi által képviselt „műimmanens 
és esztétikailag érvényes látásmód” (126, vö. 208, 221, 223), 
amelyet lépten-nyomon szembeállít a kötet az ideologikus-po-
litikai, marxista, kontextuális, szociológiai, referenciális megala-
pozottságú olvasatokkal (126, 188–189, 209, 217, 219, 224, 
228, 230). Ezeket az értékpreferenciákat Az ismeretlen otthon kö-
vetkezetesen el is várja nemcsak az irodalmi szövegektől, hanem 
az irodalomtörténeti narratíváktól is, emiatt illeti a szerző maró 
kritikával Füzi László (214–227), vagy Alföldy Jenő (228–231) 
köteteit.

Ha áttekintjük Szentesi kötetének tartalomjegyzékét, akkor 
két dologra lehetünk figyelmesek. Egyrészt arra, hogy noha a 
szerző bevallása szerint „itt jobbára prózai alkotásokról készült 
szövegek olvashatóak, valamint áttekintő-összefoglaló tanulmá-
nyok” (9), két fejezet (A transzcendencia elvesztése és megtalálá-
sa, valamint a Tisztelgés a költőtárs előtt) is lírai szövegekről szól, 
amelyek egy felületes olvasás, valamint műnemi megfontolások 
alapján inkább az elsősorban költészettel foglalkozó Esztétikum 
— megértés — irodalom című kötetben kellett volna helyet kap-
janak. Azonban mind a Pilinszky Jánosról, mind a Kálnoky Lász-

lóról és Apor Elemérről szóló írás kapcsolódik a kötet címében 
jelölt otthonosság-otthontalanság alakzatához: Pilinszky költé-
szetében a szerző ugyanis felismerni véli a harmónia keresésének 
és lehetetlenségének motívumát (171), míg Kálnoky Aporhoz 
szóló verse Szentesi értelmezésében a kánonban otthont nem, 
vagy csak nehezen lelő, perifériára szorult, marginalizált (182) 
költőről (is) megemlékezik. 

A másik dolog akkor válik érzékelhetővé, amikor megte-
kintjük a kötetben szereplő írások eredeti megjelenési helyét és 
idejét: a kötet 16 írása közül 12 az 1990-es évekből származik, 
ami rávilágít egy komoly időbeli hiátusra az újabb (2006-os, 
2007-es és 2012-es) és a korábbi szövegek között. Kérdés, hogy 
ezek a régebben született szövegek aktuálisak-e még, illetve kap-
csolódnak-e a kötet témájához? Pusztán régi szövegek esetleges 
egymás mellé helyezését, kompilációját kapjuk itt, vagy van 
valamilyen mögöttes vezérfonal a kötet szövegei között? A kö-
tet által képviselt esztétikai elvek alapján azt gondolom, hogy 
a látszólagos hiátus valójában folytonosságot takar. A Szentesi 
könyvének felteendő megfelelő kérdés tehát korántsem az, hogy 

miért kell nekünk 2014-ben túlnyomórészt az 1990-es években 
íródott kritikai reflexiókat olvasni. Az értetlenkedés helyett in-
kább észre kellene vennünk azt az intellektuális kalandot, amely 
a kötet elején álló tanulmány kimunkálásához vezetett, s amely-
nek fontos állomása volt az 1990-es évek elején lezajlott iroda-
lomtudományos „rendszerváltás”, amelyben Szentesi a kritikai 
intervencióival maga is részt vett, és amely a korábbi évtizedek 
külsődleges szempontjai helyett immár az esztétikum és az eszté-
tikai tapasztalat felől szándékozta leírni az irodalmi műalkotást. 
Szentesi két évtizeddel ezelőtt írott kritikái és metakritikái konk-
rét irodalom- és kritikatörténeti reflexiók tehát, amelyek az iro-
dalom és az irodalomtudomány pillanatnyi állapotára reagálnak, 
míg a kötetnyitó elméleti tanulmány mindezen konkrét esetek-
ből elvont, absztrakt elveknek a leképezése lesz, ami jól illuszt-
rálja a hermeneutika szerző által is osztott azon nézetét, mely 
szerint „egy jelenségsor (elő)története igazán csak az utótörténet 
aspektusából válik megérthetővé és megítélhetővé” (58), bezárva 
ezáltal a praxis és a teória közötti hermeneutikai kört (54). 

Azonban ezek a kikristályosodott elvek érzésem szerint több 
szempontból is dinamizálásra szorulnának, mind a honi herme-
neutika, mind az angolszász elméletek szempontjából. Szentesi 
— nyilván érthető okokból, hiszen irodalomtudományi tanszé-
ken tanít — nem reflektál sem az irodalom sajátszerűségét, au-
tonómiáját és vezető szerepét megkérdőjelező és problematizáló 
kulturális és mediális fordulatra, amelyeknek az axiómái már 
szerves részévé váltak a magyar hermeneutikai praxisnak, amely 
szerint a kritika számot kell tudjon adni az irodalmi műalkotás-
nak nemcsak az esztétikai, hanem kulturális vagy mediális össze-
tevőiről és beágyazottságáról is. Ez az utóbbi, mediális nézőpont 
egyébként már érzékelhető a 2012-es Mészöly-olvasatból (67), 
így a dinamizálódás kezdete már kitapintható Az ismeretlen ott-
honból.

Az angolszász irodalom- és kultúraelméleteken nevelődött 
irodalomtörténészként és kritikusként aggályosnak látom a kö-
tet esztétikumközpontúságát, hiszen ez az alapállás nem kevés-
bé ideologikus nézet, mint amit a szerző kritikával illet, és aho-
gyan fent érveltem, ki is zárja bizonyos fajta művek vizsgálatát, 
legyenek azok a magasirodalmi kánon részei, vagy tömegiro-
dalmi szövegek. Szintén problematikusnak tartom a megértés 
folyamatában a külső valóságról (39) „leválasztás” aktusát és 
azt az elvet, hogy „egy jó műnek nem szabad túlzottan sok szál-
lal és közvetlenül kötődni keletkezési idejéhez” (263), hiszen 
ezek jobbára ellehetetlenítik azoknak az értelmezési elveknek 
az érvényesítését, amelyeket a kritikai kultúrakutatás, a femi-
nizmus, a posztkoloniális kritika vagy az újhistorizmus kiala-
kított, például a szövegek politikumának vagy historicitásának 
kiterjedt vizsgálatát. A politikai aspektusoktól Szentesi szöve-
ge szigorúan elhatárolja magát, azonban a történeti dimenzió 
értelmezése esetében már érzékelhetünk némi elmozdulást az 
irodalmi műalkotás hermetikus szemléletétől, hiszen a kötet 
pozitív példaként citálja azokat az irodalmi szövegeket és kri-
tikai megközelítéseket, amelyek a történelem és a textualitás 

viszonyát nem pusztán egyirányú mimetikus viszonyként kép-
zelik el, hanem amelyekben a többértelműség, az összetettség, 
a közvetettség aspektusai, vagy a problematizálás gesztusai mu-
tatkoznak meg (95, 100–101, 151, 199–200, 203–204, 241, 
249, 260, 266). Az előbbi mimetikus elv alapján marasztal-
ja el Szentesi kötete Ágh István (242–247) és Kurucz Gyula 
(261–265) prózaköteteit, vagy Eörsi István (255–260) esszéit 
és publicisztikai írásait, s velük szemben piedesztálra emeli Mé-
szöly Miklós (60–168), Spiró György (187–204), Balázs Attila 
(235–241), Láng Zsolt (249–254), vagy Bodor Ádám (266–
271) szövegeit. Látható tehát, hogy mind a kulturális-mediális, 
mind a történeti-(kon)textuális irányba történik tapogatózás 
Az ismeretlen otthon című kötetben, de ez itt inkább csak ígéret 
marad, amelyet teljesebb mértékben csak egy későbbi könyv 
válthat majd be. Az otthon keresése tehát még nem ért véget 
— és tegyük hozzá, hogy az irodalmi szövegek kimeríthetetlen-
ségéből eredően soha nem is érhet véget.

Van egy magyarul publikáló magyar író, aki több mint három 
és fél évtizede Németországban él. Soha nem akart csoportok-
hoz, írói társaságokhoz, szekértáborokhoz tartozni, „alkatilag 
kívülállónak” vallja magát, sőt ahogy mondja: „nem szeretem 
a fizikai jelenlétemet igénylő nyilvánosság semmilyen formáját, 
és mindig is idegenkedtem hasonszőrű emberekből álló, szerve-
zett csoportoktól.” 10 művel rendelkező szerző, aki viszonylag 
kevéssé ismert, vagy legalábbis kevéssé emlegetett alkotó. E tíz 
műből hat olvasható könyvformátumban, három az író interne-
tes honlapján érhető el (ebből kettő ott is csak részleteiben), egy 
pedig ott sem. Egy — a számokat tekintve — viszonylag termé-
kenyebbnek tűnő szerző, aki 30 éves kora óta ír, de első köny-
ve kiadásakor 41 éves, s mikor a második napvilágot lát, már 
csaknem 50. Akinek több nyelvre is lefordították egyik könyvét 
(Nyolc perc) 2007-es megjelenése óta. Ő Farkas Péter.

K R i T i K A

¬  S z e n t e s i 
Z s o l t

Nyelv-
művész az 

önhivatkozások 
szorításában

(Farkas 
Péter: 
Nehéz 
esők. 
Magvető,
2013)
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N Az életmű első három darabját (illetve azok egy részét) a 

szerző feltette honlapjára, csak ott érhetőek el. Az NN-füzetek a 
’80-as évek közepe óta íródik, s a cím (NN=napra nap) is kife-
jezi, hogy ez legfőképp egy személyes élményeket, eseményeket 
rögzítő-elemző naplóféleség, melynek közérdeklődésre számot 
tartó szövegeit az író bárki számára elérhetővé kívánta tenni. Így 
például az edenkobeni feljegyzések Petri György életének egy tra-
gikus időszeletét tárják elénk 1989-ből. (Később, a Háló című 
műbe is átkerül ez az emléksor.) Egy alapvetően nem a nagy-
közönségnek íródó naplószerű feljegyzés(halmaz) nyilván nem 
követel meg olyasféle összefogottságot, megszerkesztettséget, 
nyelvi-stilisztikai pontosságot, gondolati-szemantikai elmélyült-
séget és összetettséget, mint egy nyilvánosságnak készülő irodal-
mi szöveg — s az NN kapcsán valóban érvényes e megállapítás. 
Még inkább elmondható ez alkotónk azon írásairól, melyekről 
csak annyit tudunk, hogy íródnak, de néhány részletet leszámít-
va csak a szerzői honlap informál létezésükről. E via deusnak 
elnevezett füzetekben álmok jegyződnek le.

A weboldal szerint a ’80-as évek végén egy regényféleség 
írásába kezdett szerzőnk. Az elkészült mű 1998-ban látott vol-
na napvilágot. Arról ugyan nem informál a site, végül is miért 
nem jelent meg a könyv, ám a szöveg ott elolvasható Agyregény 
címmel. A meglehetősen zavaros, eléggé összefüggéstelen törté-
net főszereplője egy Artúr nevű fiatal, kinek (meglehetősen ki-
dolgozatlan) figuráját egyes szám harmadik személyű elbeszélő 
narrálja. A műbeli epizódok olyan egymásra dobált ötlethalmaz-
nak látszanak, melyek alig-alig kapcsolhatóak össze. Épp ezért 
lényegibb jelentésvilágok, határozott szemantikai kontúrok nem 
alakulnak ki. Ezt művészi szempontból tovább terheli az elbe-
szélés erőltetett „jópofizása” (kiszólások a befogadóhoz), túlzott 
manírossága, ráadásul a nyelvhasználat is hasonló vonásokkal 
rendelkezik; azon egyszerre üt át a fontoskodás és a (néhol kép-
zavaroktól sem mentes) pontos leírni/megnevezni akarás átlát-
szóan szándékolt és keresett képszerűsége. 

Farkas Péter első nyomtatásban napvilágot látott alkotása, 
a Háló (Szinopszis) 1996-ban jelent meg. Öt részt tervezett az 
alkotó, egyenként 73 „passzussal”, hogy az egész végül „365 
szakasz legyen”. Ez így nyilván utalás az esztendő teljességére. 
Ám már itt megmutatkozik a szerző epikájának egy később is 
elénk tűnő problematikussága: a túlzottan egyértelmű „megcsi-
náltság”, a deklaratívan feltárt illetve feltárni/felmutatni kívánt 
megszerkesztettség. A Hálót illetően feltehető a kérdés: van-e 
valamiféle (mély)szerkezeti jelentése, szemantikai jelentősége 
a 365-ös számnak, e szám nyilvánvaló utalásrendszerének? Mi 
köze e számtechnikai komponálásnak a műhöz, annak bármely 
(elsősorban jelentéstani) rétegéhez? Azt a felszínesnek mondható 
egyszerű választ leszámítva, illetve igencsak szimpla összefüggést 
felmutatva, hogy a könyvben egy év eseményeit, cselekedeteit, 
ötleteit, vízióit, közvetlen és közvetett információit kapjuk, jó-
formán semmi. Ezt ráadásul a webes szerzői szöveg negligálja: a 
rövidebb-hosszabb részek ’90 és ’94 közt íródtak. Egy másik as-
pektusból vizsgálva az alkotói intenciót: a 365 miért épp 5×73-

ként áll előttünk? Bármiféle szempontból mutat-e valamiféle 
koherenciát a művel éppen ez a numerikusság? Válaszunk most 
is nemleges; se az 5-nek, se a 73-nak nincs se a jelentésesség, se 
a kompozicionalitás felől nézve relevanciája, bármiféle vonatko-
zási pontja a művel, annak világával, bármely rétegével. E kinyi-
latkoztatott megkomponáltság, intencionalizáltság csak a szer-
zői információból tudható. Másképpen: hogy a mű 5 egységre 
oszlik, egyértelmű: (1), (2)…-ként különülnek el a fejezetek. 
Ám igen kicsi a valószínűsége, hogy akár egy recenzeáló kriti-
kus is megszámolná a bekezdéseket. Azaz a szerzői nyilatkozat 
ismerete nélkül nem valószínű, hogy tudatosul a 365-ös szám 
magából az alkotásból. Akkor pedig ez csak egy kívülről kreált, 
egyébként tetszetősnek tűnő, ám „levegőben lógó” külsődleges 
„csinálmány”. Mindez pedig igazán a későbbi művek kapcsán 
nyer jelentőséget.

A Háló meglehetősen nehezen olvasható és értelmezhető 
mű — ami még természetesen nem értékítélet. Az már inkább, 
hogy ennek legfőbb oka annak általános megszerkesztetlensége. 

A legkülönbözőbb ötletek, benyomások, víziók, élmények, ér-
zületek, perceptuális fragmentumok, emlékképek sorjáznak 
egymás után — a legkisebb megformáltság nélkül. Mondhatni 
a szerző leírta, ami épp eszébe jutott. Ami mégis bizonyos fokú 
koherenciát ad a műnek, ilyen értelemben olvashatóvá és jelen-
tésessé teszi, az, hogy az egymásra következő részek nagyjából 
hasonló világlátást, létérzékelést tárnak elénk, sugalmaznak. Ez 
az alábbi kifejezésekbe foglalható bele: pusztulás, elmúlás, rom-
bolás, a lét egyetemes negativitásba hajlása, defektusos, csak a 
hiány szavaival körbeírható létezés, ahol még az emlékek sem 
képesek megszépülten megjelenni, akár a nosztalgikusság felől 
átértelmeződni. Ismerős és ismeretlen állandóan átjátszik egy-
másba egy episztemológiai szkepticizmusba hajolva, a mindent 
átható negatív értelmű elbizonytalanodás okán. Mindez a leg-
különbözőbb terekben, motívumokban és poétikai elemekben 
ölt testet. Az idő és tér időnként teljességgel determinálhatatlan, 
egymásba csúsznak síkjaik: „A helyszínek összeesnek, egymásba 
csúsznak vagy egymásra, és ilyenkor különösen megkettőződ-
nek, megsokszorozódnak a körvonalak. A megszokott fények 
és árnyékok új tónust kapnak.” Metaforikusan: „A képek úgy 
ütnek át a sáros, megereszkedett föld felszínén, mint a fagyott 
földbe egykor sekélyen elkapart holttestek foszlott, nedvesen 
kerengő matricaképei. Elfertőződött, homályos tükörlabirin-
tus.” (63) E létélmény lecsapódásaként minden  sivár, cement-, 
hamu- vagy „beteges színű” (82); homály, szürkület, sötétség 
uralkodik. Többszöri motívum a fekália, a különböző testned-
vek — negatív képzetekben. Valóság és álom, reális és irreális, 
valós és vizionárius gyakran összekeveredik, sokszor úgy, hogy a 
bekezdések végén átértékelődnek és átértelmeződnek. A néhány 
többször visszatérő állandó elem (Dömsöd; Kertész utcai lakás) 
jól ellenpontozza a világ kaotikusságát, egyetemes bizonytalan-
ságát, kiismerhetetlenségét, hiányra épültségét.

Szerzőnk második könyve, a Törlesztés 2004-ben jelent meg. 
Az alcím (Kivezetés a Gólemből) egy az interneten 1997 óta írt 
szövegegyüttesre utal, mely egy hipertext, azaz a legkülönbözőbb 
olvasáskombinációs lehetőségeket kínáló textushalmaz, s Gólem 
címmel a website-on olvasható a mellékelt hálózattal együtt. Ez 
az új — többnyire internetes — szövegkonstrukció határozottan 
szembemegy a tradicionális műkonstruáló eljárásokkal éppúgy, 
mint a hagyományos fel építettségű irodalmi művel, valamint a 
rögzült befogadói elváráshorizontokkal, olvasástechnikával és 
dekódolással. A műelemek (akár a hangok, szavak, mondatok, 
akár a köznapiság, a stilizáltság, retorizáltság vagy poétizáltság 
szintjén) nem „egyszerűen” csak egymáshoz kapcsolódnak, ha-
nem markerek révén más műelemekre kapcsolnak át s azok akár 
még továbbiakra. Irodalmunkban leginkább Esterházy Terme-
lési-regénye egy korai és remek példája ennek — azzal együtt, 
hogy ott az „átkapcsolások” egyrészt limitáltak, másrészt a két 
szöveg közt a XX. századi epika szemantikumképző eljárásaiból 
ismert metaforikus jelentéskonfiguráció működött, fenntartva 
a tradicionálisabb műképzést. A mai hipertextek (a Gólem is) 
ennek még a látszatát is igyekeznek elkerülni. A tág értelem-

ben vett polifónia jegyében a hipertext két alapeleme, a lexia és 
a passzus abszolút egyenértékűek, s hiányzik bármiféle logikai, 
grammatikai, szemantikai alá-fölérendeltség. Vagyis minden 
elem egylényegű, legelsősorban azért, mert az elemek nagy része 
alig kapcsolódik egymáshoz. Nem jelentésbővítő, -magyarázó 
funkciójukban működnek, hanem önállósult fragmentumként 
léteznek. Így legelsősorban az organikus kapcsolódás hiánya zár-
ja ki, hogy az egymásutániságból, pontosabban a logikai vagy 
szemantikai egymásból következésből létre jöjjön egy teljesebb 
és szervesebb jelentéskapcsolódás, egy egységesülő szemantikai 
tömb. Fő kapcsolóelvvé a szabad asszociációk által „irányított” 
szövegformálás lesz, ahol épp ezért az egyes elemek önálló — 
bár nagy nyitottsággal bíró — jelentésekkel rendelkeznek. Ezen 
egymásból következés csak részleges, felszínes vagy épp megma-
gyarázhatatlan (illetve erőltetetten interpretálható), s helyébe az 
egymásmellettiség lép. Így a jelentések nem konvergálni, sokkal 
inkább autonomizálódni és divergálódni fognak. A nagyfokú 
szemantikai és interpretálhatósági nyitottság így végső soron ab-
szolút parttalanná válik, az egyes szövegrészek akoherensen, ato-
mizálódva léteznek egymás mellett. (S ez akár a dilettantizmus-
nak is könnyen utat nyithat, hiszen a fentebbiek szerint bármit 
le lehet írni, egymás mellé lehet tenni anélkül, hogy bármiféle 
koherenciára, organikusságra, kompozicionalitásra, strukturált-
ságra kellene törekednie a „konstruktőrnek”.)

A Törlesztés tehát a Gólem könyvformátumú változata. Erre 
utalnak a társasjátékot idéző alcímek a Bedekker című részben, 
azaz az interneten (a Gólem-szövegnél) fellelhető „hálózat”-ban 
haladásra, mozgásirányokra. S arra, hogy ez valóban egyfajta 
(társas)játék, melyet ketten játszanak: az utasításokat (s a szö-
veget) adó író, s e játékmezőt bejáró, egyúttal a szövegeket be-
fogadó olvasó. Ehhez járulnak még az egyes részek előtti rövid 
helymegnevezések — hisz egy „bedekkert”, azaz útikönyvet ol-
vasunk —, melyek eléggé amorf teret képeznek meg, idéznek 
fel. Leginkább azért, mivel maguk a szövegrészek is — a hiper-
textnek megfelelően — a mellérendeltség elvén működnek. Tu-
lajdonképpen montázsok egymásutánját olvashatjuk — abszo-
lút polifónikusan. Egyik elnevezés szerint rizómaszerű a szöveg 
(strukturálatlansága, elrendezetlensége okán), más terminológia 
összefonódó lineáris szerkezetről szól. A mű teljességgel kollá-
zsokra esik szét, s koherenssé legfeljebb csak a fragmentumok-
ból áradó hangulat képes tenni a művet, valamint az emlékezés 
permanens aktusa. E hangulat ürességet, kilátástalanságot, cél- 
és oknélküliséget áraszt, fenyegetettséget, a lét általános értel-
metlenségét. Különösen a víziókat, álmokat elénk táró részekre 
érvényes ez. Sok részleten átsüt a totalitárius diktatúra rideg 
embertelensége és erőszakossága — anélkül, hogy ez a részeket 
egyértelműen koherens, organikus egységgé szervezné. Már csak 
azért sem, mert bár vannak visszatérő figurák, azok szintúgy nem 
képződnek határozottan megrajzolható alakokká, még kevésbé 
szereplőkké a szó szokványos értelmében. De leginkább szemé-
lyiségekké nem képesek szervesülni/alakulni. Beazonosíthatat-
lan, lényegi vonásokkal nem rendelkező epizódfigurák mind-
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annyian, amint a felidézett életszeletek, történések is (melyek 
ráadásul kifejezetten hétköznapiak, triviálisak — ezért pusztán a 
csak részleges átszemantizálódásra képesek) önmagukban állnak, 
ezen értelemben valóban rizómaszerűen; annál is inkább, mert 
beidéz(őd)ésük is tetszőleges, véletlenszerű, ilyenformán alogi-
kus, bármiféle összekapcsolódást, -kapcsolhatóságot nélkülöző.

A mű második és harmadik része valamiféle metaregényként 
értelmezhető. Egy bizonyos M. Klein áll a gondolatmenet és a 
szövegek középpontjában, aki recepciósként dolgozva vonzódik 
az irodalomhoz, ami művészi alkotások másolásában manifesz-
tálódik. Majd elhatározza: az önálló regény létrehozatalának in-
goványos territóriumára lép; ám rögtön ezután egy folyamatos 
kishitűség lesz rajta úrrá, minek következtében újra és újra a mű 
megalkothatatlanságáról ír rövidebb-hosszabb esszéisztikus esz-
mefuttatásokat. Ezek azonban tele vannak manírral és erőltetett 
párhuzamokkal. A mű létrehozhatatlanságát sajátosan mutatja 
fel elhatározása: minden szót csak egyszer fog leírni. Ezzel pedig 
lényegileg megy szembe a művésziesség egyik legmeghatározóbb 
alapkövetelményével, az ismétlődéssel. Ráadásul M. Klein utol-
só időszakában a szóbeli kommunikálás lehetőségét is elhárítja. 
Márpedig aki se nem ír, se meg nem szólal, az nemhogy iro-
dalmi, de bármiféle szöveget képtelen létrehozni, ami pedig a 
művészet negligál(ód)ását eredményezi. Amint Pilinszky kap-
csán mondták: a hallgató költészet nem költészet; az egyszerűen 
hiány, a nincs. S ez már művészetontológiailag több annál, mint 
valamiféle nyelvfilozófiai szkepszis, nyelv általi megnevezhetet-
lenség, kimondhatatlanság. 

A két záró rész (Séta; Visszatérés) meglehetősen zavaros, 
sokszor meddően esszéizáló, helyenként tudományoskodó-
nak ható szövegrészeket foglal magába, s nem vagy csak alig, 
erőltetetten kapcsolható az első fejezethez. Ekkor is leginkább 
a megszerkesztetlenség vethető az alkotó szemére; az írói fan-
tázia, kreativitás mintha itt is fölébe nőtt volna az alaposabb 
átgondoltságnak, kompozicionális eljárásoknak, technikáknak. 
Kiemelendő erény viszont a farkasi nyelvezet összetettsége, pon-
tosságra törekvése, sokfelé burjánzó, gazdag asszociációs bázisú 
szintaxisa és szövegformálása. A mondatok ritmikája, a rövid és 
hosszú mondatok eltalált ütemváltogatása fontos eleme ennek. 
Különösen hasonlatalkotásban vannak még inkább kiemelendő 
pozitívumai szerzőnk nyelvezetének. De csaknem ugyanilyen 
fontosságú a szókincs nagy gazdagsága, változatossága, újsze-
rűsége. Mindezeket figyelembe véve megkockáztatható: Farkas 
prózanyelve Nádas Péteréhez mondható közelinek.

A 2007-es Nyolc perc Farkas Péter eddigi legjelentősebb al-
kotása. Egy egészen öreg házaspár mindennapjai peregnek előt-
tünk életük utolsó szakaszában. A két figurának jellemzően még 
neve sincs, öregasszonyként és öregemberként neveződnek meg, 
ez is kifejezi elesettségüket, leépültségüket, létük végletes defor-
mitását, hisz nevük hiányában épp személyességük, individuum 
mivoltuk foszlik semmivé. A két öreg szinte csak vegetatív lény-
ként éli az életet, különösen az asszony, aki csaknem teljesen el-
veszítette emlékezetét, az időskori demencia uralja a testet, mely-

nek foglyává válva legelemibb ürítési szükségletein sem tud ural-
kodni. A szóbeli kommunikáció is erősen redukáltan működik 
csak köztük. Már a lakás elhagyására sem képesek, oda vannak 
bezárva — életük egyáltalán nem távoli végeztéig. Csak a tévé 
villódzása nyújt némi kikapcsolódást, „szórakozást”, ám megér-
teni az öregember sem tudja már a hallottakat, jóval leépültebb 
felesége még annyira sem; őt a természetfilmek állatainak látvá-
nya köti le legfeljebb. Sokszor megrázó, sőt torokszorító módon 
áll előttünk ennek az elaggott, testüknek kiszolgáltatott ember-
párnak a többszörösen is redukált, ürességbe futó léte. Farkas 
nyelvezete, rövid, szikár, tömör mondatai, kegyetlenül pontos és 
találó megnevezései tökéletesen adják vissza a drámaiságot épp-
úgy, mint a leszorított lét kétségbeejtő tragikumát, emberlétünk, 
emberi mivoltunk elvesztését, elveszettségét. A fenyegetően ko-
pogó mondatok a létkiüresedés és halálközelség szorongatását is 
érzékeltetik. A narrátori szenvtelenség, az egyes szám harmadik 
személyűségből is következő distancia, a precíz, aggályosan pon-
tos leírások remek kontrapunktjai annak az iszonytatóan redu-
kált és deformált, nemegyszer alig elviselhető testi fájdalmakkal 
járó megnyomorított létnek, amit az elbeszélő elénk tár. Ráadá-
sul — a kontrasztosság segítségével tovább fokozva a leépültség 
szörnyűséges állapotát — egy az öregembernek írt levélből arról 
(is) értesülünk, hogy korábban kiváló botanikus volt, nagy tu-
dású szakember, kiről tanítványa így vall: „Mennyire csodáltam 
a természettel és a szellem természetességével összesimuló forma- 
és arányérzékét, a legcsekélyebb redundanciától mentes szellemi 
és tárgyi környezetét.” (65) Micsoda szörnyűség ehhez képest, 
mivé lett ezen emberi elme és test! Már olvasni sem tud, mert 
bár „pontosan felismerte a jelek és a szavak különálló értelmét, 
nagyobb nyelvi egységekkel azonban nem tudott mit kezdeni. 
Csak kivételes alkalmakkor bomlott ki agyában, vagy sokkal in-
kább a szívében egy-egy mondat értelme.” (44) 

A regény azonban nem elsősorban a két öreg tragikus lét-
helyzete, illetve annak pontos, ugyanakkor megdöbbentő, s így 
a befogadóban együttérzést, sajnálatot kiváltó leírásai miatt ne-
vezhető szinte már remekműnek. (Leszámítva a címet, amely 
csak a szerzői magyarázat alapján értelmezhető, a műben nincs 
rá semmiféle utalás.) Hanem azért, mert mindezek mellett meg-
ható, helyenként szívbemarkoló módon áll előttünk az is, hogy e 
két végletesen lepusztult, leromlott, kétségbeejtően vegetatív lét-
funkcióira redukálódott lény még e kilátástalannak, tragikusnak 
tűnő léthelyzeten is miként képes felülemelkedni, a heroikusság 
legkisebb jele nélkül fölébe nőni kiszolgáltatottságának, a min-
denki számára sajnos előbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetke-
ző szörnyű sorsnak, a vég felé közeledés szorongatottságának, 
a testet szinte teljesen szétromboló erőknek. Egyrészt olyan, a 
legapróbb, legmindennapibb dolgokban is örömöt, belső békét, 
harmóniát meglátva és megélve, mint kiülni az erkélyre, regge-
lit készíteni, nyugodtan lefeküdni-felkelni, vagy a leromlott test 
ritkán normális működését megtapasztalni. Másrészt, s ez még 
lényegibb: e létszituáltságban is szinte lépten-nyomon átélni a 
szeretet, a másik felé való szüntelen odafordulás, az odahajló-öle-

lő szeretés örömét, ily módon embernek lenni ebben az ember-
hez már egyébként iszonytatóan méltatlan helyzetben. Egészen 
megdöbbentően képes Farkas ennek epizódjait megformálni. 
Az öregember egy alkalommal ültében bevizel, majd konsta-
tálva a történteket feleségével „együtt nevettek felszabadultan, 
cinkosan, csordultig töltve a pillanatot önfeledt boldogságuk-
kal.” (30) A szenvedés, kín, megalázottság, kiszolgáltatottság, a 
tehetetlenség ellenére is ott az „önfeledt boldogság” — így tud 
győzedelmeskedni a humánum, emberi mivoltunk az emberhez 
sokszorosan méltatlan körülmények fölött. Az odaadó törődés, 
amivel a férj részben magatehetetlen társát segíti, öltözteti, vet-
kőzteti, mosdatja — e részletekben szintén az el nem múló, el 
nem apadó szeretet megannyi apró jelét láthatjuk. Akárcsak a 
gyakori gyengéd simogatásokban, összenézésekben, kézrátéte-
lekben, közös dúdolásokban, vagy ahogyan a férj a többszörös 
szellemi-testi leépültségéből fakadó helyzeteket kezeli. Legvégül 
pedig a regény zárlata, az öregember (éber) álma, mely egészen 
emelkedett, már-már felejthetetlen és megható befejezése a mű-
nek: a pár együtt, boldog harmóniában lépked a kertből a házba, 
valamikori „valóságos szerelmesekként összecsókolózva”. Mind-
ez pedig azért is tud megdöbbentő és szívbemarkoló, a giccs leg-
halványabb jele nélkül könnyfakasztó lenni, mert Farkas mon-
datai nagyon precízen megfogalmazottak, tökéletesen egyensú-
lyoznak a tragikum és a szelíd, odahajló megértés illetve az idill 
határán. Egyszerűen tényközlőek, leíróak, de igen érzékletesek, 
annál is inkább, mivel az a líraiság, mely szerzőnk prózáját már 
korábban is jellemezte (gazdag asszociációs hálójú, invenciózus 
képek, hasonlatok, melyek szemléleti horizontja gyakran, akár 
egy mondaton belül is képes a mikro- és makrokozmikus ele-
mek, meglátások közt mozogni, illetve azokat egyberántani), az 
most itt minden szempontból túllépve a korábban sajnos nem-
egyszer megfigyelhető öncélúságon, teljesen a figurák, a helyze-
tek, a testi-lelki szituáltság érzékletes és élményszerű leírásának 
szolgálatába állítódott, a szó legpozitívabb értelmében alárende-
lődött a műegésznek.

A 2009-es Kreatúra lényegében három kisregényre oszlik. 
Bár Gerőcs Péter amellett érvel (Műút, 2009016), hogy a há-
rom műrész végül is képes egésszé szervesülni, okfejtése és bi-
zonyítása nem igazán meggyőző. Felfedezhető koherencia, ám 
ezt nem elsősorban a nyelvi megformáltság Gerőcs által pon-
tosan kifejtett karakterjegyei felől vélem felfejthetőnek; már 
csak azért sem, mivel Farkas szintaxisa, szcenikája, ezen belül 
elsősorban hasonlatai, azok asszociációs horizontjai, organikus 
szövegformálása a korábbi művekben is nagyobbrészt hasonló 
volt. A recenzens szól még motivikus összefüggésekről, egybeját-
szásokról is, ám ezek egy részét kissé erőltetettnek vélem. Azért 
is, mert az általa beidézett kisregények közti szövegismétlése-
ket olyan farkasi intenciónak látom, mely ezen túl direkt, kissé 
szájbarágó módon próbálja a szövegkoherenciát megteremteni. 
Ha összefüggés van a három textus közt, az sokkal inkább mű-
ködik a metaforikusság, illetve a világlátás/létérzékelés szintjén. 
(Egyáltalán nem baj egyébként, ha a három műegység „csak” 

e szinten/módon szervesül egybe; nem feltétlenül kell egységes 
regényt látnunk valamiben, ha nem az.) Mindhárom darabban 
a lét végletes és végzetes kiüresedettsége, értelmetlensége, ok- és 
célnélkülisége áll előttünk, az emberi létezés univerzálissá, totá-
lissá dagadt tragikuma. Mindegyik mű halállal végződik, hisz 
mind a „pusztulás topográfiáját” (27) rajzolja meg. Egyik figura 
számára sem adatik más, „csak a végtelen, fagyos üresség, mé-
lyében a meg-megkoccanó magánnyal.” (96) Az értelmetlenné 
vált térben és időben vergődnek a kisregények központi alakjai, 
akiket nehéz „főszereplőnek” nevezni, annyira a létezés legalján 
tengődő, az élettel leszámolt, perspektíva nélküli torzók. Hiába 
például, hogy mind a (magány), mind a (félelem) központi alakja 
író (Paul Celan illetve Hölderlin), már az írás sem nyújt se vi-
gaszt, se reményt. Előbbi leáztatja a teleírt papírlapokról a tintát 
öngyilkossága, utóbbi (elborult elmével) megeszi szövegét elhur-
colása előtt. Az ember valóban csak „kreatúra” itt, s sorsunkban 
— bárkik voltunk, bármiféle életet éltünk — elkerülhetetlenül 
és tragikusan egyek, ugyanazok vagyunk.

A Kreatúra, bár nem oly fegyelmezetten megkomponált, 
összefogott és szerkezetében minden tekintetben végiggondolt 
alkotás, mint a Nyolc perc, ám jelentős könyve az eddigi élet-
műnek.

A 2011-ben megjelent Johanna (Cold song) az eddigi szöve-
gekkel ellentétben (kivéve az előző mű Hölderlin-részét) a távoli 
múltba lép vissza, a 16. századba. Őrült Johanna férje (Szép Fü-
löp) halála után két és fél évig bolyongott a halott koporsójával, 
majd hátralévő életét (csaknem öt évtizedet) egy vártoronyban 
tölti fogolyként. Johanna személyiségét, állapotát, lefokozott, 
leszorított létezésének rideg körülményeit, kapcsolatát gyer-
mekével, az elszakítás szörnyű élményét, a nehezen elviselhető 
megpróbáltatásokat, a mindennapos szenvedést a már korábbi 
Farkas Péter-művekből megfigyelhető aprólékosan részletező 
leírással tárja elénk a narrátor. E minuciózus helyzet- és álla-
potbemutatások alatt persze a szerzőnknél már megszokottnak 
mondható metaforizáló, permanensen hasonlatokat használó, 
meglehetősen tág spektrumban mozgó asszociációkból építke-
ző, a legparányibbat az egyetemessel kapcsolatba léptetni képes 
kontinuus, folyton szcenírozó szemléletet és ennek megfelelő 
nyelvezetet értem. A kétszeresen is bezárt (a toronyba illetve 
saját világába) Johanna végletes egyedülségének tragédiáját tár-
ja elénk a regény, egyúttal azt, miként küzd legelsősorban saját 
démonaival, vízióival, állandóan hullámzó kedélyállapotával, rá-
adásul úgy, hogy tisztább pillanataiban maga számára is világos e 
harc kétségbeejtő kilátástalansága, s az is, hogy ez ideje végeztéig, 
azaz haláláig fog tartani. Egy hideg, rideg világ ez, ahogyan erre 
a mű alcíme is utal, s az a dalszerű valami, amit a mű elején ad 
elő egy vándorszínész, s amit Johanna is végighallgat és -néz zár-
kájából. (Párhuzamot mutat ez valószínűsíthetően — ahogyan 
erre a szerzői site is utal — Purcell Artúr király című operájának 
Cold song áriájával.) E világból kitörni, elmenekülni lehetetlen, 
amint elviselni is csak emberfeletti képességekkel rendelkező 
lény képes, hisz épp az hiányzik, ami a Nyolc perc világát torok-
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szorítóan átmelegíti: a szeretet, aminek hiánya Johannát „jég és 
fagy holt birodalmába / a jéghalálba zárja.” (26) Mivel Johanna 
csaknem néma egy anyja általi gyerekkori nyelvsérülése miatt, 
így kommunikálni sem tud, hogy legalább ezzel tenné embe-
ribbé és elviselhetőbbé létezését. Alapkérdésnek tűnik azonban: 
van-e Johanna történetének valamiféle általánosabb, egyeteme-
sebb szemantikuma — a tragikum, a testnek, másoknak, önma-
gunknak való szörnyű kiszolgáltatottság, a hideg, szeretet nél-
küli lét szomorúságának és nyomorúságának felmutatásán túl? 
Azt mondhatjuk: viszonylag kevéssé. Amit a szerző elénk tár, e 
megközelítésben önköreiben marad, nagyobbrészt megreked sa-
ját világának horizontján belül, külsődleges kapcsolódási pontjai 
viszonylag rövidre zártak. Ez az, ami viszonylagosítja, részlege-
sen problematikussá teszi a mű fentebb leírt erényeit.

Az 2013-as Nehéz esők (Hard Rain) című regény egy 
többszörös utalásrendszerre épülő metatextuális és poli- vagy 
intermediális szövegkonstrukció. Farkas Péter már több korábbi 
művében is találkozhattunk azzal, hogy egyes — akár legapróbb 
— szövegeleme kapcsán utalásokkal élt alkotásai végén, de jó-
val nagyobb számban találkozhatni ilyesfélékkel honlapján. Az 
egyes művekhez néha igen hosszú lábjegyzetsorozat tartozik, ki-
fejtve, mi honnan, miért került bele írásaiba. Ezek tanúsága sze-
rint textusai sokszorosan átszőttek irodalmi művekre tett utalá-
sokkal, de film(jelenet)ekre, zenei alkotásokra, azok versezeteire, 
sőt festményekre is számos rájátszással él. E hatalmas műveltség-
ről tanúskodó allúziótömegnek azonban csak egy töredéke „jön 
át” magából a konkrét Farkas-műből, és sajnos még kevesebb 
szervesül bele akár szerkezetileg, akár szemantikailag. S ez nem 
egyszerűen csak az aktuális befogadó figyelmetlensége/felkészü-
letlensége okán van így. Sokkal inkább azért, mert egyetlen szó 
vagy szintagma nem feltétlenül képes alluzív módon funkcionál-
ni, vagy épp egy tucat más műre is utalhat(na). Túl ad hoc-szerű 
az utalások túlnyomó hányada. A Nehéz esők több festményre, 
filmre, szövegre is utal, ám az egész úgy tűnik, mintha Farkas 
túlmagyarázná az egyes műrészleteket, sőt belemagyarázza egyik 
művet a másikba és viszont, mert az intertextuális és -mediá-
lis utalások túl didaktikusan, szájbarágó módon teremtik meg 
(vagy akarják megteremteni) a kapcsolódási pontokat. Ráadásul 
e kontaktusok egy része meglehetősen esetleges, ezért nem so-
kat ad hozzá a műhöz, annak jelentéseihez (Klee, Kiefer képei; 
Doom játék). Farkast korábban is érdekelték a különböző művé-
szeti alkotások összekapcsolhatóságai, s ez a Gesamtkunstwerk az 
internet által nyilvánvalóan nyit eddig soha nem látott lehető-
ségeket. Ám mindez csak akkor válhat jelentős esztétikai érték-
ké, ha az egyes elemek koherens, organikus egységbe olvadnak, 
egymás jelentéseit nemcsak megtámogatják, de felerősítik, új 
fénytörésbe helyezik, sőt erőteljes módon poliszemantizálják. 
Farkas művében nemcsak az a problematikus, hogy az egyes szö-
vegrészek (néhány manírosnak vagy erőltetettnek ható párhuza-
mot leszámítva) nem képesek igazán kompozicionális s így sze-
mantikai egységgé szervesülni, de az is, hogy az utalásrendszerek 
sem tudják ellátni a szerző által intencionált kapcsolatrendszert. 

Hangulat, világlátás, létérzékelés szintjén nyilván felmutatható-
ak közös vonások, ám (szemben a Kreatúrával) az egész inkább 
széteső, fragmentarizált és részlegesen kidolgozott. Mindezek 
következtében úgy tűnik, e mű sikerültsége — minden szerzői 
jó szándék, a rengeteg beemelt külső elem (a kevesebb bizonyára 
több lett volna) ellenére — alatta marad az életmű előző három 
darabjának.

Jim Jarmusch Dead Man című filmjének hőse, egy bizonyos 
(de nem az a bizonyos) William Blake az ohioi Clevelandből 
érkezik az észak-amerikai gyárvároskába, Machine-be, ahol kis-
vártatva ügyetlen gyilkosságba keveredik, továbbá halálos sebet 
kap, amely viszont csak hosszú vándorútja végén vezet az ő — 
Rilkével szólva — saját halálához. Mindeközben társul szegődik 
hozzá egy Európában tanult, ráadásul Blake-rajongó kövér indi-
án, aki Senkiként mutatkozik be a nagyromantikus angol költő 
amerikai névrokonának, és egyfajta szellemi mentorként kísé-
ri végig őt a film zárójelenetéig, amikor is a technikai-klinikai 
értelemben halálra ítélt hős indián ünnepi viseletbe öltöztetve, 
ravatalként feldíszített kenuban ringatózva az óceán felé immár 
lényegében is eltávozik az élők sorából, vagyis azzá lesz, ami a 
rendhagyó western címében áll: halott emberré.

Nos, az eleddig novellistaként ismert Centauri Jégvágó című 
regényének főszereplője, a San Franciscóban élő Dan Coolbirth 
is egy véletlen gyilkosságot követő irodalmi road movie után, 
jóval a könyv felén túl, valahol a klasszikus aranymetszés kör-
nyékén kerül az addig megszokott világának és életének a pere-
mére, majd azon is túlra. Ugyanis távoli rejtekhelyén, nagyapja 
egykori montanai házában megismerkedik egy elmegyógyinté-
zetbeli indiánlánnyal, a csodálatos Téával, aki szépen-fokoza-
tosan átvezeti őt az amerikai civilizáció hétköznapi valóságából 
az amerikai ősvadon misztikus valóságába, többek között egy 

hatalmas grizzlymedve közvetlen közelébe, és legvégül a jégbe 
fagyott Flathed-tó mélyére. Ami elvileg a halált jelenti. Gya-
korlatilag meg azt a különös(ségében is magától értetődő) be-
szédhelyzetet, az úgynevezett saját halál megtalálásának (fiktív-
misztikus) végpontját, ahonnan a kötet hőse elmeséli nekünk 
az ő saját történetét. A mesemondás habzó keresetlensége meg 
bevallottan (a kolofonban is feltüntetve) a kultikus Salinger-mű, 
a Zabhegyező Holden Caulfieldjének hangját idézi — így példá-
ul a befejező sorokban, amelyek mintegy vitába bocsátkoznak a 
több mint hat évtizeddel korábban megjelent amerikai regény 
záró soraival. Így Salinger Caulfieldje 1951-ből (Gyepes Judit 
fordításában): „Soha senkinek ne mesélj el semmit. Ha elmesé-
led, mindenki hiányozni kezd.” Így meg Centauri Danje 2013-
ból: „…még szerencse, hogy már mindent elmeséltem, mert ha 
minderről hallgatok, most rohadtul nem értenék semmit, és jól 
megnézhetném magam, amikor a világ alapjához érek… Tudod, 
mit? Még ha nincs is kinek, mondj el mindent te is, legalább 
egyszer, addig, amíg megteheted, ember.” (414)

Egyébként a nagyobbrészt San Franciscóban, kisebb részt 
az észak-amerikai Montanában játszódó mű legutolsó szavával, 
az „ember” (man) laza fordulatával indul Dan regényméretű 
beszéde, az önmagában is érdekes, viszont előbb-utóbb óhatat-
lanul kimerülő fecsegésből és anekdotázásból táplálkozó, ám a 
szerzői arány- és minőségérzéknek köszönhetően egyszer csak 
varázslatos történetmondássá kerekedő magánbeszéde: „Ember! 
Ha kíváncsi vagy, elmondom: reménytelenül pocsék minden, de 
erősen érzem, hogy hamarosan valami zsírúj történik; olyasmi, 
amit el sem képzelhetek. Nem titok, mióta az eszemet tudom, 
áll a levegő körülöttem, mégis lefogadom, hogy záros határidőn 
belül tótágast áll velem a világ.” (5) Az olvasónak erre a „tótágas-
ra”, a valóban „zsírúj” eseményre egészen a 253. és 254. oldala-
kon bekövetkező fordulatig kell várnia, amikor Dan a barátnő-
jét, Angelicát megtámadó férfival együtt véletlenül lelövi magát 
Angelicát is, minekutána heves pánikba esik, és elmenekül Kali-
forniából a messzi északra, a korábban többször megidézett Jack 
London történeteinek természeti közegébe — noha továbbra is 
ugyanúgy a Salinger-hős városi nyelvét beszéli. Ami Centauri 
művének egyik tagadhatatlan bája: Jack London világának és 
Salinger látásmódjának találkozása a Jégvágó utolsó százötven 
oldalának boncasztalán. (Némiképpen hasonló, ámde fordított 
sorrendű ritmusváltást érzékelhetünk Kun Árpád közelmúltban 
megjelent, Boldog Észak című regényének első harmada után, 
amikor a csodás eseményektől és szereplőktől nyüzsgő Nyugat-
Afrikában nevelkedett elbeszélő hős, Aimé Bilion nagy hirtelen 
elutazik a jegesen prózai Norvégiába, hogy ott teljességgel más 
körülmények között boldoguljon, Kosztolányi nyelvi lelemé-
nyével: „boldogoljon” — a saját történetében is, és annak elme-
sélésében is.) Ráadásul Centauri regényének első és utolsó szava 
amellett, hogy a(z olvasót mozgósító) megszólítás gesztusával 
keretszerűen önmagába sűríti a teremtett és működtetett nyelv 
közvetlenségét, egyúttal utal — ahogyan arról Reményi József 
Tamás is beszél a litera.hu könyvismertető videójában — az „em-

ber” szó tágabb, mondhatni egzisztenciális, sőt antropológiai je-
lentéstartományára; arra a távlatra tehát, amely a Jarmusch-film 
címében (Halott ember) is benne foglaltatik. A végesség (netán a 
végességen túli végtelenség) vonatkozásába került, annak súlyá-
val számolni kénytelen létezőről van tehát itt szó: az emberről, 
Holden Caulfieldről, Dan Coolbirthről, az olvasóról, bárkiről, 
mindenkiről…

Caulfield a Zabhegyező egyik jelenetében hosszas vívódás 
után végül nem lép be a New York-i Természettörténeti Múze-
um mesterséges örökkévalóságába, ahol a mozdulatlanságba der-
medt viaszfigurák, indiánok, eszkimók, állatok, egyszóval „min-
den mindig ott marad a helyén, ahol van.” Az „indiánteremben” 
kiállított történeti anyag jelképezi Salingernél mindazt, ami szép 
és tökéletes, ámde elérhetetlenül távoli Caulfield számára, aki 
így nem fogadhat el semmiféle múzeumi típusú gyógyjavallatot 
az ő saját „helyén” megnyilvánuló, ráadásul nem csupán élet-
kori, hanem egyúttal — ha szabad így mondani — korszakos 
nyugtalanságára. És ezt a léptékes nyugtalanságot viszi tovább 
a Jégvágó elbeszélő hőse, aki számára szintúgy elfogadhatatlan 
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volna bármiféle múzeumi lényegszemlélet és álmegoldás, ámde 
— egyfajta halálugrással — mégiscsak meglépi a (Salinger-hős 
számára) megléphetetlent. Hiszen Dan nem csupán jó érzékkel 
tartózkodik a Természettudományi Múzeum panoptikumához 
fogható hamis harmóniáktól, hanem a vak véletlen szülte tra-
gédiát (Angelica lelövését) felülíró jó sorsa révén egyenesen visz-
szatér a természetbe, ahol viaszindiánok és viaszállatok helyett 
immár valóságos indiánlánnyal és grizzlymedvével találkozik. 
De nézzük az odavezető utat, a San Franciscóban élő Dan tartós 
(bizonyos olvasókat talán — legalábbis egy idő után — némi-
képpen fárasztó) fecsegését, amelynek egyik legemlékezetesebb 
motívuma, a címbe emelt fogalom jókora metaforikus értelem-
bővülésen esik át, csak hogy végül emlékezetes jelentésfordulat-
ba torkolljon a regény utolsó, költői erejű oldalain.

„Freeman doki pedig belebaszta a csákányt nagyfater har-
madik szemébe” (30) — tudósít minket Dan a maga keresetlen 
metaforikusságával az apai nagyapján jégvágóval kivitelezett, 
agyroncsoló pszichiátriai beavatkozásról, a lobotómiáról, amely-
nek következtében a „tata” elveszítette minden tájékozódási ké-
pességét és emlékét — éppúgy, ahogyan a könyvünkben sűrűn 
emlegetett és szapult (António Moniz Nobel-díjjal jutalmazott 
eljárását az Egyesült Államokban meghonosító) Walter Freeman 
tette például az 1963-ban Dallasban meggyilkolt elnök húgá-
val, Rosemary Kennedyvel. A lobotómia klasszikus(an brutális) 
eszköze Dan szóhasználatában átfogja mindazt, ami veszélyezte-
ti, korlátozza vagy egyenesen felszámolja az ember szabadságát, 
szabadságigényét, azon belül a boldogsághoz való jog gyakorlá-
sának egyéni, akár a közösségi szokásrend megbontásáig egyéni 
formáit. Ebben a tág értelemben, könyvünk lendületes logikája 
és retorikája nyomán nyugodtan nevezhetnénk a társadalom egé-
szét érintő lobotómia-kísérletnek a tényleges lobotómián átesett 
Rosemary bátyja, J. F. Kennedy meggyilkolását. Ahogyan egyéb-
ként a saját családján belüli kölcsönös lelki megnyomorítást sem 
tekinti másnak a regény elbeszélője: „Anyám senkiházinak látta 
apámat, s hogy igaza legyen, biztosan és végleg, valóban senkivé 
formatálta. Amit anyám tett, nem más, mint lobotómia.” (44) A 
fékezhetetlen metaforikusság szövegsodrásában például Melville 
Moby Dickjének bálnavadász-szigonya sem lehet más, mint 
„jégvágó”, különösen a lobotómián átesett nagyapa olvasmány-
élményére vonatkozó látomásban: „Vajon eljutott a fantázia var-
gabetűin át odáig, hogy az elejtett bálna fejét felhúzzák a hajó 
oldalára, ásóval lyukat fúrnak rá, és mint a kútból, Tashtego, az 
indián, vödörrel meri ki belőle a cetolajt? Vajon megtörtént-e 
az ő verziójában is, hogy Tashtego megcsúszik és a lukba esik, 
aztán pedig a bálnafej — ami immár egy embert is tartalmaz — 
megbillen, leszakad a kampóról, és önmagába zárva a szerencsét-
lent, elindul a tengerfenék felé.” (171) A számos párhuzammal, 
alakváltozattal, megannyi prózai vagy költői mutációval mélyí-
tett és nyomatékosított vezérmotívum, a tárgyjelölő fogalomból 
eszmehordozó metaforává stilizált „jégvágó” magában foglalja a 
regény elbeszélőjének teljes világfelfogását, a világban való léte-
zés tetemes, egyszerre egyéni és közösségi kínját, a társadalom, 

a kultúra megoldhatatlannak (vagy legalábbis belülről megold-
hatatlannak) tűnő válságát (vagy legalábbis válságszerűségét). 
És nem véletlenül emelte Centauri a kötet címébe a „jégvágó” 
eszméjét, hiszen az átfogó metafora érvényben, azaz működés-
ben marad az elbeszélt történet fordulata után is, sőt látványosan 
felbukkan a regény legvégén. Az indiánlány Téa az Elemi ösztön 
című film Sharon Stone-jának jégvágójához hasonló eszközzel üt 
léket a Flathead-tó jégpáncélján, ahová azután szerelmesen be-
lecsusszan Dannal — mágikusan beteljesítve így a San Francis-
cóból a nagyapja egykori montanai házába költöző, s így végső 
soron hazakerült hős regényléptékű vízióját: „…tudod, milyen a 
Flathead-tó per pillanat?, nem is hinnéd, akár a meglékelt kopo-
nya, mint a tata szarvasfeje, és tudod, mi a halál?, amikor nincs 
hová hátrálni, már nem tudsz kijönni belőle, kerek lesz a sors…” 
(414) És így a kötet kulcsmotívuma végül a visszájára fordul: 
az emlékfosztó és személyiségromboló lobotómia eszközéből a 
hazatalálás rítusának szimbolikus kelléke lesz. A Jégvágó című re-
gény két nagyon különböző helyszínét, a helyszínekhez köthető 
két nagyon különböző történetet, a történetmondás hasadéksze-
rű fordulatán inneni és túli világokat természetesen nem csupán 
a „jégvágó” metaforája köti össze, hanem a metaforát magában 
foglaló, tajtékosan sodró regénybeszéd gazdája, Dan Coolbirth 
is, aki önmagát (családját, kultúráját, világát) harsányan kutató, 
a kutatás egyéni hangfekvésében létező személyiség: ízig-vérig 
elbeszélő hős.

A kutatásában pedig segítségére van mindaz, aminek törté-
netesen, logikusan, része a kutatását ábrázoló Centauri-regény 
is: tudniillik az irodalom. Hiszen Salinger, Jack London és 
Melville mellett — a Dan-féle regénybeszéd védjegy értékű 
fénytörésében — felbukkan itt például Gogol („Hol van az már, 
amikor a köpenyéből bújtunk elő?” — 7), Shakespeare („Tény, 
hogy Rómeót nem komáltam azután, hogy Mercutiót leszúrta 
Júlia unokabátyja, az a tetű Tybalt. Az Rómeó hibája volt, és 
engem kibaszottul lelomboz, ha kinyírnak valakit, pláne, ha más 
hibájából” — 57), Rimbaud („Sok hülyeséget hordott össze, de 
legalább vagány srác volt” — 73), vagy akár az ironikusan jelölt, 
vagyis nem Dan, hanem az őt beszéltető Centauri elméjében 
létező Nádas Péter („Olvastam már regényben is azt a velőtrázó 
igazságot, hogy a fiúknak bizonyos életkorban meg kell fogniuk 
az apjuk faszát” — 86). Dan Coolbirth igazán lelkes és öntu-
datos irodalomfogyasztó és -értelmező; önmagát nem megha-
zudtoló módon, hangsúlyosan felhasználói érzülettel sajátítja 
el vagy ki az irodalmiság különböző formáit: felidéz, magyaráz, 
összefoglal, általánosít. Levonja az adott irodalmi alkotás már-
már magától értetődő, pofonegyszerűségében megkapó tanulsá-
gát. És ugyanilyen sommás elméletfélesége van a háborúzásról, a 
túlnépesedés és a háború lehetséges kapcsolatáról (61–63), vagy 
éppen, közvetlenül utána, a sci-fiként is értelmezhető ószövet-
ségi eseménysorról, a vérfertőzésbe torkolló teremtéstörténettől 
egészen a csészealjakból lövellő plazmától lángra kapott csipke-
bokor mellett hüledező Mózes alakjáig (63–71). Az irodalmi és 
kulturális javak öntudatosan önfeledt fogyasztója sűrítve és cél-

irányosan tálal nekünk bármit, sőt mindent, amit csak átereszt-
het magán fáradhatatlan fecsegésének szövegvászna. Dan még a 
jelentős regénybeli fordulat után, az észak-amerikai kisvároska, 
Polson antikváriumában is megtalálja a neki való, hozzá szóló 
olvasmányt: a „nagy sötétlő erdő” toposzával indító Isteni szín-
játékot, amelyet ő stílusosan a montanai rengetegben megbúvó 
házában olvas éjszakánként — és születik meg közben a kósza 
(és persze nem megvalósított) ötlet: „Talán át kéne írni, hogy 
ma is könnyen értsék, és ezt akár én is megtehetném.” (280) És 
tulajdonképpen Dan (vagy az őt beszéltető Centauri) éppen ezt 
teszi: „átírja”, „könnyen érthetővé”, használhatóvá, alkalmazha-
tóvá teszi az irodalmi és kulturális hagyományban más szerzők 
által és különböző prózaformák révén felhalmozott értékeket. 
Lefordítja a saját és egyúttal a lehető legszélesebb, legdemokra-
tikusabb értelemben vett olvasóközönség nyelvére az irodalmat, 
az irodalom örök témáit. Mindeközben szerves részévé lesz az 
irodalomnak, párbeszédbe bocsátkozik írói hagyományokkal, 
írókkal (a Bibliától Jack Londonon át Salingerig, és tovább, 
Raymond Carverig vagy Charles Bukowskiig), azaz megteremti 
a maga saját irodalmi nyelvét, a Jégvágó című regény jellegzetes 
irodalmiságát.

Az indián lánnyal, annak világával ismerkedő Dan, mint 
eddig, úgy most is a saját nyelvén próbál boldogulni: „…a csaj 
rám se bagózik, csak a tüzet bámulja. Tyűha, ez jól megzakkant, 
zombi legyek, ha magánál van. Nincs ez rendjén, Dan, meglásd, 
ebből baj lesz!” (285) Az idegenség tapasztalata: körülbeszélhe-
tő, de megfejthetetlen — ami kapóra jön a fecsegés mesterének, 
aki ezúttal ugyan nem hazai pályán mozog, ámde ennek elle-
nére, vagy éppen emiatt, érzékenyen igazodik a körülmények-
hez. Például akkor, amikor egy „spiné”, a „megyei alkalmazott” 
Carolyn hirtelen „csinál a szájával valamit”, azaz Téa nyelvén, 
kootenaiul beszél; ami Dan számára „letaglózó, megszégyenítő”, 
és „a pillanat törtrésze alatt világossá teszi”: „…a valóság, amely-
ben élek — amit látok, hallok, ízlelek, amivel oly sok a gondom 
— csak elhanyagolható darabkája mindannak, ami van.” (315) 
„Mindannak, ami van” abban a mágikusabb amerikai valóság-
ban, amely egyértelműen kívül esik az ő hétköznapi amerikai 
valóságán, de amelyre — a véletlen gyilkosságból fakadó sors- és 
regényfordulat jóvoltából — mégiscsak rálátás adatott neki. Dan 
hirtelen nagyon mást lát, mint eddig, de ugyanazt a sódernyelvet 
használja, mint eddig. Beszéd és tapasztalat itt élesen elválik egy-
mástól. De éppen ebben a nagyon izgalmas nyelvi hasadásban 
létezik a könyv utolsó harmada. És éppen ezt a hasadást készí-
tette elő vagy inkább fedte el a regény megelőző kétharmada.

Merész, szerves, lendületes, fordulatos, nem akármilyen 
nyelv- és ritmuskészségről árulkodó regényt írt Centauri. Üt, 
mint a jégvágó. De nem megfoszt, hanem elhalmoz.

„Lobotomy, lobotomy, the best thing you can have
You’ll never be depressed again you’ll never be sad

All your pain is cleansed, now let’s celebrate
I tell you how you’re gonna feel you’re gonna feel great”

(The Tiger Lillies)

Az eddig két novelláskötettel jelentkező Centauri első regénye, 
a Jégvágó a tavalyi év végi, karácsonyi hullámmal érkezett, s rö-
vid időn belül titkos befutója lett az évértékelő listáknak. Az 
azóta eltelt időben pedig szép számmal jelentek meg a többnyire 
pozitív kritikák, sőt újfent élénk vitákat is generált a közösségi 
oldalakon, amire a szerzővel készített interjúk is ráerősítettek. 
Szerencsére jelen esetben a szerzői rébusz feloldása helyett már 
inkább a szövegről szóltak ezek a párbeszédek.

Nagy érdeklődéssel vettem tehát kézbe a könyvet, ám ezút-
tal jól megtréfált a kiadó által megfogalmazott, kissé félrevezető 
fülszöveg — bár ez tulajdonképpen dicséretnek is lehet venni 
—, ugyanis a kiragadott izgalmas részlet és a road movie műfa-
ji megjelölése miatt egy dinamikusabb történetre számítottam 
Mustanggal, lövöldözéssel, s nagy beszólásokkal. Nos, ebből 
csak az utóbbi valósult meg maradéktalanul. A Jégvágó fősze-
replője és elbeszélője a fiatal amerikai srác, Dan Coolbirth, egy 
igazi 21. századi, problémás családi körülmények között felnö-
vő, magányos kamasz, aki kezdetben a megszokott keresetlen 
stílusban és őszinteséggel beszél teljesen unalmas és haszontalan 
San Fransiscó-i életéről, kissé furcsa családtagjairól és ismerőse-
iről, vagy éppenséggel olvasmányélményeiről (Jack London, J. 
D. Salinger, Joyce Maynard). A nagymamája és apja halála után, 
és egy idősebb nővel, Angelicával folytatott érzéki szexuális kap-
csolat hatására viszont neki akar vágni a nagyvilágnak. Egy aka-
ratlanul elkövetett gyilkosság miatt azonban menekülni kényte-
len, s végül Montanában, az erdő mélyén találja meg önmagát, 
a szerelmet az indián származású Téa személyében, és persze a 
nyugalmat meg a békét. A kiábrándult nagyvárosi tengő-lengő, 
lázadó kamaszának dübörgő története tehát a könyv második fe-
lében átalakul egy lassan kibontakozó, eszképista, neorousseau-
ista fejlődésregénybe, mintha a Zabhegyezőt kevernék az Út a 
vadonba szövegével. 

C E N T A U R i
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L Nyilván nem véletlen  — már az explicit utalások és idé-
zetek miatt is —, hogy a magyar Zabhegyezőként emlegetik a 
könyvet, s hogy rendszerint az amerikai (nagy)regényekhez, il-
letve a beatirodalomhoz hasonlítják. A könyv legnagyobb erős-
sége kétségtelenül a főszereplő, Dan. A szerző nagyon hitelesen 
konstruálja meg a fiatal, igazi nemtörődöm kamasz figuráját és 
annak szabadszájú nyelvezetét. Néha jókat lehet nevetni,  néha 
meg nagyon idegesítő az okoskodó nyavalygása. De hát ettől 
lesz tényleg életszerű. Dan valóban Holden Caulfield kisöccse, 
de legalább unokatestvére lehetne, ahogy erre a kapcsolatra elő-
szeretettel rá is játszik („Ez a tag csak kifiguráz engem. […] Igen, 
azt hiszem, Holden Caulfieldnek semmi köze Salingerhez, csak 
a hangját lopta el, az én hangomat, és kifiguráz minket. Goblin 
szerint nincs benne ilyesmi, csakhogy ezt olyanok mondják, akik 
másként beszélnek, mint mi, vagyis én meg Holden Caulfield — 
128). Másfelől rendkívül hitelesnek tűnik a történet helyszínét 
adó észak-amerikai miliő. Dan visszatekintéseinek, asszociáció-
nak köszönhetően pedig emlékezetes sztorikat olvashatunk a kis-
emberek világából. Bepillanthatunk a San Fransiscó-i földrengés 
idején a könyvtár romjai alá, ott vagyunk a végzetes egyetemi 
előadáson, ahol egy páciense hátba lőtte a lobotómiában elért 
eredményeiért Nobel-díjat kapott António Egas Monizt, eső-
ben és köntösben vásárolhatunk újságot a nagybácsival, Jeffel, és 
megelevenednek az írók (Salinger, Jack London) élettörténetei, 
viharos kapcsolataik részletei. Az említett road movie, ha más-
hogy nem is, végső soron mégiscsak megvalósul az időben.

A Jégvágó egyik legizgalmasabb része a címmel is szoros ösz-
szefüggésben lévő lobotómia megjelenése, s ahogyan az a család-
történetbe és a szövegtestbe egyaránt szervesül, Dan nagyapját 
ugyanis szintén alávetették a műtétnek, aminek következtében 
el is tévedt a montanai erdőkben. Ez a mozzanat egyúttal a nagy 
amerikai álom kudarcának metaforájává válik: „Tudod, mi min-
denben a legjobbak vagyunk. Mi építjük a legmagasabb házakat, 
miénk a legtöbb űreszköz, és ha már egyszer van belőle raktáron, 
le is dobjuk az atomot. Nem csak dumálunk. Pont így voltunk 
a lobotómiával is.” (26) A regény központi motívuma, az agy 
meglékelése mindig a tudat és az emlékezet, következésképp 
az én elvesztésével fenyeget, így az identitását kereső Dan gon-
dolatai is rendszeresen ekörül forognak („mi lenne, ha tényleg 
elhappolnák az emlékeidet” — 196), tehát azért beszél, hogy 
ne jusson az agylékeltek sorsára. Az elbeszélés a felejtés ellen 
dolgozik. Ebből a szempontból fontos lehet összehasonlítani a 
regény elejét és végét, ugyanis két markáns, az embert megcélzó 
aposztrophé keretezi, ami az olvasó megszólításán túl más jelen-
tésekkel is rendelkezhet: „Ember! Ha kíváncsi vagy, elmondom: 
reménytelenül pocsék minden, de erősen érzem, hogy hama-
rosan valami zsírúj történik; olyasmi, amit el sem képzelhetek. 
Nem titok, mióta az eszemet tudom, áll a levegő körülöttem, 
mégis lefogadom, hogy záros határidőn belül tótágast áll velem 
a világ. Ne kérdezd, hogy az jó lesz vagy rossz, gőzöm sincs. 
Egy biztos: per pillanat ultraszar a helyzet.” (5) És: „tudod, mi-
lyen a Flathead-tó per pillanat?, nem is hinnéd, akár a meglékelt 

koponya, mint a tata szarvasfeje, és tudod, mi a halál, amikor 
nincs hová hátrálni, már nem tudsz kijönni belőle, kerek lesz a 
sors […] még szerencse, hogy már mindent elmeséltem, mert ha 
minderről hallgatok, most rohadtul nem értenék semmit, és jól 
megnézhetném magam, amikor a világ alapjához érek… Tudod 
mit? Még ha nincs is kinek, mondj el mindent te is, legalább 
egyszer, addig, amíg megteheted, ember.” (414)

A Jégvágóban az ultraszar helyzettől a sors kiteljesedéséig, 
a halállal bekövetkező önmegértés felé tartó ívet követhetjük 
végig. A lobotómia metaforája kiterjed az elbeszélői szintekre 
is, s az emlékek feltárását és elmesélését, egyúttal az egyén és 
az ember önmagára találását jelenti a koponya alakú jégbe való 
merülés közben. Érdemes egyébként azt is megfigyelni, hogy az 
Elemi ösztönből ismerős jégvágó milyen finoman „helyeződik át” 
Walter Freemantől (26) Téa kezébe (402). 

Megjegyzem, ezek az idézetek a történetmesélés genetikai 
kódoltságára vonatkozó részeket szintén más kontextusba he-
lyezhetik: „Szerintem […] átbaszás, hogy nem számít a sztori. 
Az emlék a fontos, márpedig az emlék általában történet. Mégis 
miről mesél az ember? […] a történetéhség genetikailag kódolt. 
Ezek szerint aki a sztorikról akar leszoktatni minket, nem sokkal 
belátóbb, mint az, aki a légzésről. Nem véletlen, hogy lassan ez 
az átlátszó vaker is kifullad. Páran azért még mindig azt hajto-
gatják: megírtak már mindent. Ugyan, honnan veszik ezt? ” (47)  
Bár ennek kapcsán a szerző és néhány kritikus (Boldog Zoltán, 
Weiner Sennyey Tibor) is előszeretettel melegíti fel a történet-
elvű kontra szövegirodalom problémáját — ami enyhén szólva 
anakronisztikusnak tűnik —, a nagy sztorizásnál fontosabbnak 
gondolom az emlékezés narratív folyamában betöltött szerepét. 
A későbbiek során ugyanis kiderül (53–57), hogy a „mindent 
megírtak már” elve az emberi élettörténetek egyediségét veti el, 
ennek pedig aligha van helye önállóságra törekvő, az identitását 
a családi sztorik darabjaiból építő Dan individuális küzdelmé-
ben. 

A regény zárlata egyben meg is fordítja a Zabhegyező zá-
rómondatait („Soha senkinek ne mesélj el semmit. Ha elme-
séled, mindenki hiányozni fog” — 129), s a hiány ellenében 
a szükségszerű mesélést választja. Holdennel ellentétben tehát 
Dan megtalál valamit a városon kívül és Téa mellett, s éppen azt 
demonstrálja a könyv, hogy elkerülhető az elmegyógyintézet, lé-
tezik kitörési lehetőség, igaz, az meg a halálba vezet. A kezdésben 
kitöltetlen, üres „ember” fogalma tehát ezzel a többlettudással 
mindenképpen feltöltődik a végére, s értelmezésem szerint „az 
emberi feladása a természetiért” (Reményi József Tamás) helyett 
éppen az emberi visszanyerése történik a természeten keresztül. 
Az emlékezés imperatívusza és a fentebb említett humanista 
szemlélet egyébként sokban emlékeztet Grecsó Krisztián köny-
veinek (pl. Tánciskola, Mellettem elférsz) világára.

Minden merészsége és ötletessége ellenére a könyv koránt-
sem hibátlan, s néhány hiba akár könnyen kedvét is szegheti az 
olvasónak. Egyfelől igen problémásnak látom a kötet szerkeze-
tét. Határozottan két részre oszlik (San Fransisco és Montana, 

város és természet, Angelica és Téa), ehhez képest a lendületes 
és pörgős első rész után a természetbe kivonulva lassúvá, olykor 
vontatottá és unalmassá válik a szöveg. Másfelől olyan apró logi-
kai hibákat és következetlenségeket lehet felfedezni, mint példá-
ul Dan a véletlenül lelőtt Angelicát később többször is próbálja 
telefonon sikertelenül elérni, de egyszer sem hajlandó tájéko-
zódni az interneten a balesetről. S egyébként is a lehetséges gyil-
kosság gondolata és az efelett érzett morális megrendülés olyan 
gyorsan elmúlik, hogy ezekben a részekben meglehetősen hitel-
telenné válik a főhős. Vagy hogy nem egészen tisztázott a beszélő 
pozíciója, s összezavarodik a múlt és a jelen idősíkja, hiszen míg 
korábban olyan utalásokat találunk, amelyek a tó melletti házba 
lokalizálják a retrospektív beszélőt, később mintha a helyszínek-
kel együtt akarna változni, a végén viszont mintha mégiscsak a 
halálon túlról szólna hozzánk stb. Ezek persze apróságok, mégis 
zavaróvá tudnak válni egy elmélyültebb olvasás közben, s az ér-
telmezést is nehezítik.  

Mindezek ellenére a Jégvágó alapvetően egy sok kérdést 
felvető, érdekes könyv, s izgalmas eleme a kortárs magyar iro-
dalom legújabb, képzeletbeli emigrációs hálójának. Centauri 
könyve ugyanis nemcsak Oravecz Imre (A kaliforniai fürj) vagy 
Szécsi Noémi (Nyughatatlanok, Gondolatolvasó) emigránstörté-
neteivel mutat rokonságot, hanem eszünkbe juttathatja Bartók 
Imre imaginárius New Yorkját (A patkány éve), Dan családi em-
lékekből építkező narratívája pedig Aimé Bilion meséit (Kun 
Árpád: Boldog Észak) Az ezekben a regényekben megjelenő 
külföldi helyszínek kapcsán ugyanis már nem a távoli világok 
egzotikuma dominál, sokkal inkább az identitáskeresés reális/
utópisztikus helyszínei.

Jászberényi háromféle módon dolgozza fel tapasztalatait — há-
rom fokozaton rendezi a káoszt: napi tudósítások, újságcikkek; 
összefoglaló riportok, beszámolók; novellák formájában.

Tavaly megjelent két karcsú (azonban annál sűrűbb) kötete 
az utóbbi két műfajt prezentálja. A Budapest–Kairó a túlontúl 
szép nevű „arab tavasz” egyiptomi, a fővárosra összpontosuló 
lefolyását foglalja össze. Ezek a leghatározottabban nem polito-
lógusi megfigyelések, nem „elfogulatlan” „szakértői elemzések” 
— mely műfaj igen keresett és jócskán unalmas, de talán kétes 
is (mert ugyan mi a politika? és mi számít annak?) —, Jászberé-
nyit ez a fajta „szakértés” — írói szerencséjére — nem nagyon 
foglalkoztatja. Az ő pozíciója „közönséges” újságírói, és a nyelve 
is az: köznyelv; nem folyamodik a politológia frazeológiájához és 
elméleteihez, közhelyeit, előítéleteit elkerüli, az elkerülhetetlen 
központi, virágos fogalmat, a „demokráciát” s a származékait is 
csak módjával használja. 

Persze sokkal többet tud a közel-keleti helyzetről, mint bár-
melyikünk, mert sokat tartózkodik odaát, kinn van az utcán, 
lévén 2007 óta különféle nyomtatott lapoknak és internetes 
portáloknak dolgozó szabadúszó haditudósító. Műfaja sokat-
mondó angol szóval a conflict journalism, emellett sajtófotós is. 
Én nagyon is honorálom, hogy ezekben az összefoglaló riport-
jaiban, melyeket könyvvé fűzött össze, nem tudálékos, nem is 
analitikus, inkább szintetikus szemléletű, és a kínálkozó magya-
rázatok helyett inkább az intuíciójának enged. Egyszóval vérbeli 
— mi több: véres — publicisztikát művel, s ekként, mivel az 
érzékszerveire és a józan eszére, a common sense-re hagyatkozik, 
közelebb tudja hozni az olvasóhoz azt, amiről én például nem is 
hittem volna, hogy érdekel; azt, hogy mi történik Afrikában, az 
arab távolban. A nyelv által sokkal közelebb, mint bármely tévés 
képsor, mert a nyelv, az ő saját nyelve érintettségről tanúskodik, 
összekapcsolja velünk, magyar olvasókkal (és a fordítások révén, 
gondolom, más anyanyelvűekkel is) az arab idegenséget. 

C E N T A U R i

¬  R a d i c s 
V i k t ó r i a

Kegyetlenség 
és érzelem

(Jászberényi 
Sándor: 
Budapest–
Kairó. 
Egy 
haditudósító 
naplója. 
Libri, 
2013; 
Az ördög 
egy fekete 
kutya 
és más 
tör ténetek. 
Kalligram,
2013)
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Jászberényi sosem tüntet a szakavatottságával, ugyanúgy 
tapogatózik, csak persze sokkal harcedzettebben és beavatot-
tabban, mint mi itt, a túloldalon. Külföldi újságíróként kívül 
marad az egészen, emberként azonban kiszolgáltatott a gyakran 
életveszélyes helyzetekben, tényleg a bőrét viszi vásárra, így az-
tán a narrációja is sérülékeny, de azon is ott a könnygázmaszk 
— indulatilag, érzelmileg nincs úgy belebonyolódva a törté-
nésekbe, mint az arabok, hiszen Egyiptom nem az ő hazája, a 
konfliktusokat kívülről szemrevételezheti. Az idegenség és az 
ismeretekből, tapasztalatokból összeálló részleges bennfentesség 
így együtt olyan pozícióba hozta őt, hogy képes közvetíteni az 
arab világ és az európaiak, amerikaiak között. A riportkönyv 
erényének tartom ezt a kommunikativitást, mely pont annak 
köszönhető, hogy a szerző emberként, hivatásos újságíróként és 
hozzáértőként képes mértéket tartani, azaz bármi szakmai vagy 
hősieskedő képmutatás, holmi kompetenciákra való hivatkozás 
nélkül közölni annyit, amennyit érzékel és tud, és amennyit a 
kaotikus eseményekből megfejteni képes. De azt is elmond-
ja, hisz író, amit nem tud megfejteni. Paradox módon épp e 
nemtudás mezsgyéje nyitja meg számunkra, akik olvassuk, az 
átjárást az ismeretlenbe. 

A közvetítéshez diszkrét, tömör, egyszerű nyelvet választott, 
a cifrázást nem szereti sem mint újságíró, sem mint író, újság-
írói értelmezései sem engednek az ideologizálás kényszerének, 
és nem hirdetik/propagálják a nyugatias felvilágosultságot, sza-
badelvűséget, a „demokrácia terjesztésének” ugyan honnan vett 
jogosultságát. Átüt a beszámolóján a káosz, és pont ezáltal hoz-
za lépésről lépésre közelebb az olvasóhoz a történéseket, sokkal 
közelebbre, mint a külpolitikai elemzések vagy mint a tévés kép-
sorok, melyek érdekes módon épp a néző teljes érintetlenségét 
hagyják jóvá. Így azonban Jászberényi személyes élményein, téb-
lábolásán (vagy épp futásán), kérdésein és válaszadási kísérletein, 
az ő közén keresztül valamelyest, egy kicsit, nekünk is közünk 
lesz a közel-keleti eseményekhez. 

Itt, ezen a „második szinten” nincs metaforizálás, allegorizá-
lás, a sajátosan arabföldi közelmúlt és jelen az, amire ráláthatunk 
az újságíró közvetítése által; éppen az ottaniságnak a mássága 
önt bennünket nyakon. Más ott a diktatúra, más a tüntetés és 
más a forradalmiság, más a vallásosság és más az egész kultúra 
— az ő számára is, csak már nem annyira, mint a mi számunkra. 
Az arab valóságot felfogni és megérte(t)ni neki (magára mért, 
talán sorsszerű) föladata, nekünk pedig „érdek nélkül tetszik” 
vagy sem — egyazon világban és egy korban élünk, ezért jó, 
ha halvány fogalmunk és képzetünk van az arabokról, mielőtt 
gondolataink lennének róluk, vagy mielőtt elítélnénk vallásuk 
kizárólagosságát.

Ha az „iszlám” valaki fülének netán vészjóslóan cseng, itt 
az idő, hogy elolvasson valamit a Közel-Kelet és Afrika jókora 
részén elevenen élő, a konkrét, társadalmi, és kicsit történelmi 
kontextusában is szemlélt iszlámról, mielőtt megsüketítenék az 
elő- és utóítéletek. Jobb, ha nem nagyon, vagy csak óvatosan 
ítél, ahogy azt Jászberényi teszi, miközben a dolgát végezve dif-

ferenciálódnak számára — számunkra — az iszlám különféle 
irányzatai, no nem táblázatszerűen, hanem úgy, ahogy léteznek 
a sivatagban, az isten háta mögötti településeken, kisvárosban, 
külvárosban és a tizenhét milliós nagyvárosban. A szekuláris, 
liberális politika Egyiptomban kudarcot vallott, olvassuk, és va-
lamelyest meg is értjük, hogy miért. „A vallás keresztülszövi a 
társadalom egészét, függetlenül attól, hogy valaki vallásos-e vagy 
sem”, állapítja meg az óvatos tollú szerző, miután többszörösen 
bemutatta, hogy ezen a vallási átitatottságon (vagy épp ittasult-
ságon) mit értsünk.

Biztos, hogy egy odavalósi másként látja az egyiptomi for-
radalmat, mint e könyvből mi, Jászberényi élményalapú interp-
retációja azonban a mi nyelvünkön beszél. A régióban lejárt a 
diktátorok, a „félistenek” kora, mondja, az embereknek elegük 
lett a harminc éve tartó szükségállapotból, a katonaságok és 
titkosszolgálatok, a karhatalom zsarnokságából, és, nem utolsó 
sorban az információs forradalom hatására, spontánul törtek ki 

a tüntetések, lázadások, a forrongások és forradalmak, s lódult 
meg a viharban a demokratizálódás hullámverése.

Ez az interpretáció. Amit bemutat, az azonban törzsi ellen-
ségeskedések és utcai csaták sorozata, polgárháború, könnygáz-
felhők, kőzápor, gumilövedék és éleslövedék, lázadók, sebesültek 
és halottak. A felfordulás káosza, ami azért nevezhető forrada-
lomnak, mert „minden önként szerveződött, abban az eufóri-
ában, ami a forradalmak sajátja. Amikor mindenki, még a leg-
cinikusabb ember is hinni kezd abban — figyeljük meg, ahogy 
az újságíró a saját tapasztalatba mártja tollát —, hogy a fennálló 
társadalmi rendet meg lehet változtatni, hogy győzhet a társadal-
mi igazságosság és az egyenlőség. Ez az érzés mindenkin, még a 
külföldieken is eluralkodott.”

Aztán sor kerül arra is, hogy az újságíró megmutassa a for-
radalom felemás diadalát és a szekuláris ellenzék elbukását. Úgy, 
hogy értsük. Akinek összehasonlításra támad kedve az arab és a 
magyar helyzet között, az megteheti, magam nem vetemedtem 
erre, miután beleszagoltam a puskaporba és rám ragadt egy pici 
a sivatag homokjából. És hallottam harsogni a hangszórókból az 
imámokat. (Mint Boszniában.) Viszont azt sejtettem meg a ri-
portkönyvből, amiről turistaként semmit, de semmit se tudnék. 
(Hogy a turisztikai élmények milyen Patyomkin-falut képeznek, 
mellékesen az is kiderül a könyvből.)

Jászberényi a saját fotókkal is gazdagított publicisztikájával 
(mely a Libri Kiadó gondozásában jelent meg szép külalakban) 
némi rendet vágott a káoszban, ami bizonyára nem kevés mun-
kájába tellett, hiszen a könyv elején ő maga számol be ijedelmé-
ről, hogy vajon sikerül-e összefoglalnia azt, ami megesett vele, és 
ami az országban a szeme láttára megtörtént. Sikerült, mégpedig 
szerintem pont azért, mert egész munkája során kíváncsi és fi-
gyelmes volt, az értelmezésben óvatos, íráskor pedig kerülte a 
stilizálást és a mélyen-szántani-akarást. Mert beismerte azt, amit 
nem tud(hat), és a saját fejével gondolkodott. Miután a saját bő-
rén (és szemén) érezte, hogy milyen égető az „arab tavasz”. Mert 
nem járatta bolondját a demokráciával, elkerülte a publicisztikai 
és politikai közhelyeket. 

Allah nem engedi meg azoknak, akik nem hívei, hogy ennél 
mélyebbre hatoljanak.

A „harmadik fokozaton”, a novellákban a káoszrendezés 
fokozódik, ebben a műfajban már helye van a teljes, akár ma-
kacsul teljes szubjektivitásnak és az etikai elgondolkodásnak, a 
metaforaalkotásnak és az univerzalizálásnak, a maximalista igé-
nyű jelentéssűrítésnek. Ami közös a riportkönyvben és a novel-
láskötetben, az a nyelvi mértékletesség, ami nem puritanizmus, 
de nem is földúsított nyelv; nem kifinomult nyelv, de nem is ot-
romba, hanem hétköznapi hangulatú és tömör, velős. Számom-
ra szimpatikus, ahogy Jászberényi kerüli a blikkfangosságot, az 
alul- vagy felülstilizálást, s ahogy íróként is a saját mértékét, 
mércéjét keresi, és meg is találja. Inkább kevesebbet mond, mint 
többet, inkább szegényesebben, semmint sziporkázva.

A novellák is a közel-keleti élményeket, tapasztalatokat dol-
gozzák fel, igényesen, azzal a szándékkal, hogy leszűrjön belőlük 

valamit. Mindössze néhány darab foglalkozik a személyes ma-
gyarországi élettörténettel, melyeknek jó helyük van a kötetben. 
A gyerekkori légpuskás emléket ábrázoló novella (Profi gyilkosok) 
olvastán felderenghet, hogy majd a húszas évei végén járó fiatal-
ember miért is választ ilyen veszélyes foglalkozást.  A fegyvertől 
sem berzenkedő férfiasság archetípusa/mítosza/képzete — az 
Apa Neve, mondaná Lacan — kiskorában bele lett ültetve a gye-
rekbe, és a felnőtt férfinak már eddig is nem kevés erőfeszítésébe 
tellett, hogy lefegyverezze önmagát. A puskát a törékeny kame-
rával helyettesítette. A macsó beidegződésekkel Jászberényi azért 
tudott ha nem is le-, de legalább számolni, mert írásra adta a 
fejét, ez a munka pedig az önmagával szembeni őszinteség és az 
érzékenység skáláját bízza rá. Nem a puskát, mint az apja. Jász-
berényi pedig nem hazudtolja meg tollforgató és író önmagát. 
Erőteljes érzelmeit — elnézést a közbevetésért, de portréiról egy 
megszeppent kisfiú arca néz ránk — a „jó katona” meglehetős 
keménységével viseli és kezeli. Hogy ez a keményfiús látszat elle-
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nére milyen fájdalmas föladat, arról vall a másik magyar témájú 
novella, A sivatagban reggel hideg van, az apa halálának minden 
bizonnyal egyik legjobb magyar rövidprózai megformálása, 
melyben rejtett drámaisággal megtörténik a szóba nem ölthe-
tő dolgok egész halmazának — sivatagának — a körülrajzolása. 
Lehet, hogy ennek a novellának a zárása (a csattanója) szenti-
mentálisan hat. Ez az utolsó előtti darab a kötetben, és addigra 
már kapiskáljuk, hogy a kegyetlenség tapasztalata és gyakorlata, 
a cinizmus mint a kegyetlenséghez való hozzáedződés mentális 
iskolája és az érzelmesség összetartoznak. A cinizmus és a rette-
netes érzelmesség — rettenetességét Jászberényi jó ízléssel szem-
lélteti — ikertestvérek. 

A kegyetlenség iskolája Jászberényinél nem artaud-i érte-
lemben jelenik meg, hanem társadalmi, közösségi, szociálpszi-
chológiai vetületében. A közösségi élet az, ami kegyetlen, sőt a 
közösségi érzés, az a törzsi kötelék és érzelem, mely Afrikában 
eklatáns, miközben mifelénk is jelen van, csak sokkal burkol-
tabban, és a „politikai korrektség” által kiátkozva. A novellák 
dimenziója már nemcsak megengedi, hanem elő is hívja az ilyen 
összehasonlításokat, eltávolodunk a konkrét-tárgyi szinttől a 
metaforikus-szubjektív és általános-elvont szint felé. A törzsi 
háborúkban tapasztalt feltétel nélküli agresszivitást antropoló-
giailag is ért(elmez)hetjük. Igen erős a Regisztráció című novella, 
mely rájátszik erre az antropológiai áttételre, keményre vert iró-
niával. A posztkolonializmust és a fallo(go)centrizmust egyaránt 
láthatatlan bírálat alá veszi ez a novella, nem ideologikusan, ha-
nem csak úgy, ahogy az élet hozza, kínálja tálcán. Nem ez az 
egyetlen darab, melyben a férfias föllépés ironikus önreflexiója 
formaalakító tényező.

A cigi-alkohol-kurvák típusú férfias „problémamegoldás” 
Jászberényinél szerencsére nem poetizálódik oly módon, mint 
például a züllöttségét fitogtató Bukowskinál; itt a férfi kiszolgál-
tatottsága és esendősége átüt a visszataszító vagánykodáson, lásd 
például a Die Toten Reiten Schnell című novellát. Csak A lebegő 
hordók című kötetzáró darabban veszti el az író az egyensúlyt — 
pont akkor „süllyed”, amikor ennek az ellenkezőjét akarja —, 
de ezt a kudarcot félig-meddig tematizálja is. Nem jól, mert ez 
az életanyag — egy rút véget ért házasság története — egyelőre 
nem áll a kezére, a tudattalan bosszúfantáziák és a kétségbeesés 
rohamai legyőzik az írói résenlétet.

A borzalmas háborús, tipikusan iszlám kegyetlenség-moz-
zanatokkal jobban el tud bánni íróilag, mint evvel a sajátjával. 
Az első és a Bevenni Trinidadot című novellákban oktalannak 
tűnő — vagyis a mi fantáziánkat túlszárnyaló — gyilkosságok 
tanúja az újságíró, az író pedig szépen felmutatja a cinizmus és 
a kényszerű fádság kialakulásának göröngyös processzusát. Ez is 
egyfajta „bőrkeményedés a homlokon” — olyan, mint a legtöb-
bet imádkozó-hajlongó muszlimok stigmája —, melyet a javít-
hatatlan és hozzászólást nem tűrő kegyetlenséggel való folytonos 
szembesülés okoz. Ki tudja, ki kit és miért lő agyon és kit enged 
el, ki tudja, mi minden van a házasságtörő nő halálra kövezése 
mögött; a kegyetlenség nemcsak civilizatórikus szimptómának, 

hanem öncélúnak, sőt antropológiai kéjforrásnak látszik, léte-
zése megkérdőjelezhetetlen és kiküszöbölhetetlen. A kívülálló 
tanú (akinek más típusú kegyetlenség-játszmái vannak egy más-
milyen kultúrában és társadalomban) nem tudja, milyen maga-
tartást alakítson ki ezzel szemben, s tanácstalanságát alkoholba, 
kicsapongásba vagy tompító közönybe fojtja. Nem kell Afrikába 
menni ahhoz, hogy megismerjük ezt a fajta, érzéketlenséget ter-
mő közönyt, mely a demokráciában egyként virágzik, az afrikai 
verőfényben azonban láthatóbbá válik számunkra. Egyébként 
Jászberényi nem játszik rá az egzotikus színekre, ellenkezőleg, 
bevezet minket e színek függönye mögé, ahol nem a humaniz-
musunk különböztet meg bennünket, ellenkezőleg, a könyörte-
lenségünk rokonít az arabokkal s a beduinokkal. A felvilágosult 
könyörtelenségen pedig a cinizmus az a bizonyos „bőrkeménye-
dés a homlokon”. 

A cinizmus fordítottjának — ezáltal testvérpárjának — 
tűnik az az iszlám mártírkultusz, melyről Jászberényi mindkét 
könyvében beszél, és ami csakúgy a könyörtelenséget burkolja 
be. Erről szól az Ikrek című novella, mely élesen és határozot-
tan — feltételezem, szociografikus pontossággal — rajzolja meg, 
hogy mit is jelent ez. A riportkönyvben így magyarázza el a szer-
ző: „sehol a világon nem erősebb a mártírkultusz, mint a Közel-
Keleten. A vallás keresztülszövi a társadalom egészét, függetlenül 
attól, hogy valaki vallásos-e vagy sem, a mártíromság gondolata 
mindenkinek kedves”. A novella ennek a fenoménnek az érzelmi 
gazdagságát is szemléltetni tudja, úgy, hogy azt egy európai is 
megértse valamelyest.

Az európai újságíró és fotós, ahogy ez a riportkönyvben áll, 
a „balhéra” megy a Közel-Keletre, és meglehet, a halálösztön 
hajtja. Jászberényi Sándor, mint írja, Európa „üvegburájából” 
menekült ki, amikor ezt a szakmát választotta, saját itthoni ma-
gától és Magyarországtól is el akart távolodni, nyilván próbára 
is akarta tenni önmagát, a férfiasságát, a tollát, erős kontrasz-
tokra volt szüksége és pénzt kellett keresnie. Pályaválasztása 
morális igazolásra szorul, hiszen úgy is fogalmazhat, hogy „az 
ő szenvedésük egy árucikk, amit te árulsz a piacon” (részlet egy 
interjúból); az ezzel járó morális kérdéseket és kétségeket kerte-
lés nélkül fel is teszi novelláiban (Láz; Valamit a szakmáról; Az 
első; Bevenni Trinidadot; Valahol a határon). Messze attól, hogy 
morálisan kifogástalannak akarna látszani — azonban pont a 
probléma irodalmilag érvényes föltárása bánik el a megveszte-
gethetőséggel. Szépirodalom szemlátomást nem kompenzáció-
képpen születik a „piszkos” munkából: benső, bensőséges eti-
kai igény erezi a novellákat. Fölold(oz)ás nincs, konfliktus van, 
ami máris sokkal több, mint az amoralitás vagy az immoralitás. 
(Ami egyébként megannyi értelmiségi munkának magától érte-
tődőként vett „velejárója”.) Ezek vizsgálat tárgyává vannak téve 
a novellákban, nem afféle „hitvita” formájában, hanem, mint 
mondtam, az etikai kérdések alkotják a novellák erezetét. 

Jászberényi sajtósként a mindent megszálló, mindenre rá-
települő médiatársadalom része, aki kiszolgálja az információ-
zabáló gépezetet, íróként azonban rálát saját pozíciójára, és nem 

rejti véka alá morális, etikai kétségeit. Mondhatni a tényfeltárás 
tényfeltárására vetemedik (lásd: Valami a szakmáról), erre pedig 
éppen a novella képes, ez a műfaj kiugrasztja a nyulat a bokor-
ból. Többnyire egyes szám első személyben ír, újságírók, fotósok 
szerepelnek a novellákban — ő maga, így vagy úgy elrajzolva, s 
a kollégák —, akik nem tudnak és/vagy nem is akarnak segíteni 
az embereken, hanem végzik a munkájukat, vagy nem csinálnak 
semmit, várakoznak a megfelelő pillanatra, és azon izgulnak, 
hogy el ne szalasszák. Jászberényi föltárja ennek a munkának a 
materiális, pszichés, erkölcsi és mentális hátterét és előterét, leg-
alábbis fölhasítja a novellaműfaj vágásaival. A hazugságföltárás 
nem kis dolog, erre alighanem rá vagyunk szorulva mindannyi-
an, a kegyes és kegyetlen hazugságokéira egyaránt.

A káosz rendezésében a novelláival valóban egy fokozattal 
mélyebbre jutott, mint a riportkönyvével. A káosz azt jelenti, 
hogy nem tudjuk, a valóságban mi van, a fejben és az érzelmek-
ben viszont ott a zavar. Az iszlám vallási megnyilvánulásokkal 
találkozva pláne. A Blake-szabály, az Ahmed Szalem elhagyja 
Istent és Az ördög egy fekete kutya című novellák, de a már em-
lített Ikrek is, és tulajdonképpen minden Közel-Keleten játszó-
dó darab kijelzi a vallási és politikai iszlámmal való találkozás 
„Unheimlichkeit”-ját, hátborzongató idegenségét, ami a tájé-
kozódással, megismeréssel arányosan és a megszokással együtt 
csökken ugyan, ámde mindazonáltal épp a nyomatékos jelenléte 
az egyik rém fontos jelensége ennek a mi világunknak. A kü-
lönbség szervesen hozzánk kell, hogy tartozzon. Azt hiszem, a 
nyugati ember egyik nagy mulasztása, hogy nem képes ezen a 
téren előrehaladni a megismerésben és a megértésben. A tévé 
ebben nem segít. Magam ezért örültem, hogy — nem első ol-
vasásra! — fölfogtam Jászberényi Sándor két könyvének világát. 
Egyik sem ismeretterjesztő jellegű, mindkettő a differenciák és 
hasadások szemléltetésére törekszik az újságírás és a szépiroda-
lom két különböző útján-módján. A metafizikai dimenzióba 
is vezetnek utak. A halál véletlenszerűsége és értelmetlensége, 
meg a halál vallási értelmezése is köztük van. „Okos halált sem 
akartam soha” — szólal az első novella, A láz figyelemre méltó 
utolsó mondata, mely máris épp elég gondolkodnivalót hagy 
maga után.

Ne hagyjuk említés nélkül azt sem, hogy az író-újságíró 
mindebben nagyon konkrétan vesz részt, a testi jelenléte és a 
percepciója, mindaz, amit a test eltűr az afrikai kalandok során, 
átjárja a novellákat, de a riportkönyvet is, és ez a hitelesség javára 
válik; a csattanók jobbára nem keltik írói fifika érzését. Pedig 
nehéz ma, a disszemináció korában — amikor, az a gyanúm, 
nincsenek olyan „tiszta helyzetek”, amilyenekre Jászberényi vá-
gyik — igazi novellát írni, túl a rövidtörténeten, s az elbeszélé-
sen innen. Jászberényinél mindegyik novella más; nem dolgozik 
sablon szerint. Novellisztikája remélhetőleg még sok árnyalatot 
kibont annak ellenére, hogy ő maga egyértelműséget óhajt. „Sok 
történet van még ebben a revolverben, és az ujjam a ravaszon 
van”, mondta egy interjúban. Én nem kedvelem ezt a rögtönzött 
metaforát, és abban bízom, hogy továbbra is reflektáltan, a „dur-

ranásokat” inkább mellőzve dolgozza majd fel súlyos tapasztalati 
anyagát és a férfiassági komplexusait — sőt líraian, az érzelmek-
kel csínján bánva, indulatait megfékezve. 

Ezek a novellák az ábrázolt kegyetlenségek és a hősök — 
az újságíró alakmások — cinizmusa vagy fásultsága ellenére — 
nem is ellenére, hanem azzal együtt — érzelmekben gazdagok. 
Hogy a szerző ezt az ellentétességet: a tűrőképességet, bizonyos 
szikárságot, szikkadtságot és a szenzibilitását össze tudta hangol-
ni, az megbecsülendő írói munkára, szöveggondozásra és nem 
kevésbé benső, pszichés és szellemi munkára vall. Ami az eg-
zisztencia csendjében zajlik, úgy, hogy magunk is csak keveset 
tudunk róla, és nem parancsolhatunk neki. „Soha senki sem ért 
meg semmit — panaszolta az író egy interjúban —, mindenki 
magával van elfoglalva. Réges-régen feladtam, hogy megpróbál-
hassak megértetni bármit is ezekből a dolgokban bárkivel, mert 
úgysem megy.” Ez az értetlenség alighanem saját magunkra is 
vonatkozik. Akárcsak Afrika és az arabok esetében — az írás-
munka segíthet, s a figyelem, mely az olvasóra is bőven ráfér. 
„Ott, egy háború közepén volt igazán felszabadult” — írja Jász-
berényi az egyik fotós hőséről. Biztosan olvasni enged még erről 
a paradox állapotról és a „konfliktuszónákról”, hogy értőbb em-
berekké váljunk.
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1.
Első olvasásra úgy tűnhet, hogy Csehy Zoltán új verseskötete, 
a Nincs hová visszamennem naplószerűen egymás után szerkesz-
tett, illetve naplószerűen lejegyzett szövegekből áll (amelyek 
narratív keretét egy németországi ösztöndíjas tartózkodás adja). 
A könyv teljes első ciklusa (Idegen anyag) a Stuttgart melletti al-
kotóház művész-bentlakóihoz, a költő-bentlakó privát tépelődé-
seihez, és a városi környezethez köthető motívumokból épül fel, 
míg a második és harmadik ciklusban elszórtan találunk olyan 
szövegeket, amelyek a tágan értelmezett al-
kotóházi tematikához köthetőek — így egy-
fajta összetartó vázként működtetik tovább 
az említett narratív keretet. E két ciklusban 
(Nehéz kotta, illetve A szerelmesek elszakítá-
sa) a kötőanyag jelentős részt a Csehy előző 
kötetében már alaposan szétírt témához, 
(nagy általánosságban) a zenéhez kapcso-
lódik: (komoly)zenei felvételekbe írja bele 
magát a lírai beszélő, ezeket kommentálja, 
vagy az operai műfaj születésének mitológi-
ai gyökereire reflektál szabadverses áriákkal 
és az antik szereplőgárda és kelléktár maga-
biztos rendezésével. De találunk itt remek 
ekphrasziszokat (Egy kiállítás képei; Egy 
Caravaggio-kép előtt) és irodalmi jegyzeteket 
is (Egy W. S. Burroughs-regényt kezdtem ol-
vasni; Timothy Liu Kemény bizonyság című 
versét fordítom). Ezeket a szövegeket ter-
mészetesen az alkotóház interdiszciplináris 
üvegházi légkörében született jegyzetlapok-
ként is lehet olvasni. A kötet alcíme versek, 
pletykák, futamok. A versek naplószerű ívét 
és az egyes költemények időnkénti rögtön-
zöttségét, vagy legalábbis ennek látszatát (a 
Körvonal című versben konkrét utalás tör-
ténik az egy versre kiszabott, nyilvánvalóan 
jelképes tizenöt percre) alátámasztani lát-
szik a szabadverses, azon belül is (többnyire) 

kevéssé excentrikus, gyakorta azonos sorhosszakra tördelt forma 
(találunk a könyvben néhány szabad szonettet is), valamint a 
lírai beszélő keresetlen, köznapi, sokszor ironikus, néhol vulgáris 
ízű hangütése. Az egyes szövegek kétségtelen líraisága leginkább 
a tárgyias és tárgyi motívumok gesztus erejű fölmutatásából, 
azok ütköztetéséből, elhallgatásokból és a határozott drama-
turgiai vágásokból táplálkozik, nem a beszédmód költői artiku-
láltságából; bár alulretorizáltnak sem mondhatóak a Nincs hová 
visszamennem költeményei. Sok a parabolaszerű vers a három 
ciklusban. A Kalligram Kiadó négyzetes alakú költészeti soroza-
tában megjelent kötet meglehetősen hosszú, mintegy másfélszáz 
oldalra rúg, ami a narratív napló-vonulat nagy lélegzetétének 
igényét mutatja.

E sorok írója számára többszöri olvasás után a kötetkom-
pozíció, illetve maga a verseskönyv talán legizgalmasabb dilem-
mája, és így versei érvényességének fokmérője a kortárs magyar 
költészet egyik makacsul vissza-visszatérő, jóllehet torz dichotó-
miája maradt: alanyiság versus — versus micsoda? Jelen olvasat 
szempontjából a kötet egyik kulcsszövege az említett körmön-
font Körvonal. Amint fentebb már lejegyeztem, a költeményben 
vázolt élethelyzet szerint az egy versszakra kiszabott idő tizenöt 
perc (a szöveg egyetlen szakaszból áll), nem több, nem kevesebb; 
ennyi idő múlva indul a busz, eddig kell befejezni a művet, vagy 

annak adott részét. A cím, a körvonal motívuma azonban mini-
mum kettős jelentésű: „és felkapom a táskám, bele egy / eső el-
leni kabát, térkép, pár lap, / és egy ceruza, hogy amíg jön a busz, 
/ vagy a buszban, felírhassam legalább a lényegét / annak, ami 
tulajdonképpen itt és most / körvonalazódik” — szól a zárlat. A 
cím így egyrészt a megverselendő motívum bizonytalanságára, 
a vers bizonytalan beteljesülésére utal, másrészt a körvonal mint 
zárómotívum ravasz visszacsatolásként is működik. A nyitány 
szerint a lírai én rövid monológja azonos (lehet) a versbeli költő 
tételezett versével, mégpedig oly módon, hogy a kézirat időköz-
ben kiegészült a tizenöt perc letelte után készült jegyzetekkel, így 
keletkezett a kötetben közölt szöveg; vagyis a lírai én monológja 
a nyitánynak ellentmondva mégsem azonos a versbeli poéta köl-
teményével.

Ugyanez az explicitté tett, finom játék a kötetkompozíción 
belül is tetten érhető: hasonló ellenhatást fejtenek ki az operai-
mitológiai szerepversek, illetve mindazok (a kötetben kisebbség-
ben lévő) szövegek, amelyeknek beszélője nem azonosítható a 
Németországban tartózkodó ösztöndíjas költőről alkotott kép-
pel, vagyis amelyeknél elvileg sem lehetséges egy (feltételes) refe-
renciális olvasat. Az alanyi szerzőség úgy esik csapdába Csehynél, 
akár egy elejtett nemes fenevad; hiába suhog körülötte fenyege-
tően a dzsungel, az állat jelenlétének hatályát feltételessé teszi 
az oldalán tátongó lőtt seb. A nyilvánvaló szerepverseken túl az 
egyetlen bonyolult(abb) poétikai-esztétikai modell, amit a di-
chotómia kiegyensúlyozásaként a tárgyias költészet gyűjtőcím-
kéje mögé képzelhetnénk, lényegében láthatatlan; ő a vadász, 
vele suhog fenyegetően a dzsungel.

Talán a közvetlen, egységes hang is teszi, hogy a hosz-
szú könyv (néhány mellőzhető darabot leszámítva) meglepően 
egyenletesnek tűnik. Ezen a ponton mégis szeretnék kiemelni 
belőle néhány különösen jól sikerült verset (a teljesség bármily 
igénye nélkül), amelyek azon túl, hogy a nagykompozíción be-
lül statikailag szilárd és emlékezetes ornamentikájú pillérekként 
működnek, a költészet ama rejtett rózsavonalán helyezkednek 
el, amely Catullus költeményeitől tart Kavafisz poétikájának 
irányába, és tovább; a keresetlennek tetsző, egyetlen levegővel 
(vagy körkörös légzéssel) előadott, finom arányérzékkel kom-
ponált magánjegyzetektől a sajátos történeti (történelmi) pers-
pektíva felé. A Kopás című szöveg kortárs design és maradandó 
műalkotás kapcsolatára kérdez rá alig érezhető, leheletfinom iró-
niával; a Mint a nyugdíjasok az idegenek közötti szemkontaktus 
természetét boncolgatja hasonló érzékenységgel; a Vízi nimfák 
egy közfürdőben zajló esti parti mitológiáját ragadja meg; a Gö-
rögök jegyzet a bizonytalan kontúrú görög diaszpóráról. A Ko-
valik Balázsnak ajánlott Margit, Heléna kortárs operarendezési 
kommentár; Az egyetemi docens otthon a felsőoktatásban tanító 
középkorú férfiak nehézségeit verseli meg. A kötet záróversében, 
A körvonalon címűben annak az igénynek az egzakt megvallása 
tűnik föl, amely az egész könyvben ott kísért: „Végül is arra vá-
gyunk, hogy eddig ismeretlen történésekbe / lépjünk be. Hogy 
belefeledkezzünk, aztán egyetlen pillanatra / kijózanodva ki-

lépjünk belőlük és otthagyjuk, mint eb a szarát. / Csak azt a 
pillanatot kutya nehéz megtalálni.” Nincs hová visszamennem, 
ez a könyv címe, és ha ideolvassuk a kötet első motivikus kör-
vonal-versének, az első ciklusban szereplő Izzó körvonalnak a 
pornográfiával bélelt évszakképzetét, miszerint az örök szerelem 
jelentősebb része takarásban van, ebből ugyancsak a körvonal il-
lúzió volta sejlik föl: az (alanyi) költészet, mint egy DNS-spirál, 
„föntről tart lefelé” (Margit, Heléna).

2.
Csehynek, aki a magyar irodalom jelenlegi legjobb latin–ógörög 
fordítója, mindenképp újra kellene fordítania a teljes Catullust.

3.
Kicsoda Rosmer János?

Egy nagyon fiatal prózaíró esetében talán nem kötelező elvárni a 
kritikustól, hogy a novellakötete kapcsán az egész, háromszor öt 
darabból álló elbeszélésfüzért egyforma szigorúsággal ítélje meg. 
Különösen, ha már az első novella is (Csendélet a bányatónál) 
az egyik leghibátlanabb, legtökéletesebb mesterségbeli tudással 
megalkotott kortárs írásnak tetszik. Ebben az életképben, ahol 
az emberi létezés végső abszurduma tisztára csiszolt gyémánt-
ként ragyog föl minden mondatban, a legközönségesebb, a mű-
vészetet ma is eleven forrásként tápláló közvetlenség és egyszerű-
ség, a tragédia kínálja magát. 

Egy fiatal házaspár a nyári szünidőt egy végtelenül sivár, 
már címében is Bodor Ádám novelláira emlékeztető bányatónál 
szándékozik eltölteni. A nyár végtelen hosszúnak és elfogyha-
tatlannak tetszik, a körülmények pedig, ormótlanságuk, a pusz-
tulásra érett vajúdásuk szerint pontosan ezt az időt szabják ki a 
bennük időzőkre. A történet huszonéves női hőse egy utolsó stá-
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K diumát élő, sokszoros kezelésen átesett daganatos beteg, akinek 
már a roskadozó, világvégi nyaralóhelyre való érkeztekor sincsen 
egy lélegzetnyi vágya sem a testi szerelemre. Az érzékiség egy 
lezárult, előző stádium volt az életükben, ma már elegendőnek 
tartják, ha a legnagyobb kímélettel érzékelik egymás lelki és szel-
lemi közelségét. A júniustól szeptemberig játszódó történetben 
nem a körülmények pusztító ereje fog ki rajtuk, hanem ők élnek 
fel minden emberileg még hasznosíthatót a szűkösnek és lélekte-
lenül csupasznak ábrázolt tájból.

A beteg fiatalasszony a számára elérhető dolgok szűkös le-
hetőségei között válogat még a halála előtt. Fürdenek, moto-
roznak, egy tutajt is szerkeszt a tökéletesen a lénye szolgájául 
szegődött férfi. Ám lassan már csak elhullott levélként pihen a 
kert egy-egy rejtett szögletében, minden létező, a ház polcain pe-
nészedő könyvet elolvas. Valóságosan is közeleg az ősz, éjjel-nap-
pal szakad az eső, a bányató vize eléri a terasz szintjét, a lakóház 
bomló faanyagát fokozatosan elégetik a kandallóban. Az eddig 
múlt időben megtartott elbeszélés az utolsó előtti mondatban 
örök-jelenre vált: „Állok és bámulom a tavat, ami nemsokára 
kihízza bányamedrét. Mert a víz csak áradni tud, leapadni sosem 
fog.” (20)

Hasonlóan tökéletes, de másképpen fondorlatos a Csomag a 
nadrágban történet lelkileg elsivárodott világa. Újra csak Bodor 
Ádám novelláinak abszurd mód csonkolt brutalitása idéződik 
meg az olvasóban. Albert testvérére vár a Trabantjában valame-
lyik romániai kisváros börtöne előtt. Marcell politikai elítélt, a 
testvérek közül az életesebb, a tehetségesebb, kettőjük beszélge-
tése a hangosan pöfögő autóban már-már barbár lassúsággal és 
érdektelenséggel személytelen. Olyan a takart éveket tényfeltáró 
párbeszéd, mintha ez is börtönőrök előtt zajlana. Az egymást 
Öcsiként szólító testvérek jellemükben végletesen különböznek, 
ám éppen ez a különbség teszi most őket egyívásúakká. Az öcs-
csét a saját lakásába fuvarozó Albert a roppant szolid vacsora 
végeztével további szolgálatát is felkínálja a börtönben szexuális 
ínségtől szenvedő testvérének. Mintegy desszertként a felesége 
mellé ágyaz neki, míg ő a nappali kanapéján tölti az éjszakát. 
A nadrágban duzzadó csomagtól így egy rövid időre vélhetően 
megszabadul a felelőtlen tettéért már megbűnhődött öcs. 

Az első ciklus további három elbeszélése is hasonlóképpen 
triviális és brutális. Az emberi kegyetlenség, a kiszolgáltatottság, 
a romániai diktatúra kisembereinek Tamási Áront is megidéző 
világa annyira különböző elbeszélői nézőpontokat és témákat 
érintenek, hogy mindegyikről egyenként is hosszan lehetne írni. 
Potozky fiatal kora ellenére igazi nagymestere a kisprózának, 
szinte eszköztelenül teremt drámai feszültséget, olyan szituáció-
kat és figurákat ábrázol, ahol a szereplők nincsenek igazából tisz-
tában a társadalmat szervező törvényekkel, kilógnak belőle, és 
ezáltal végletesen szabadok és végtelenül bűnösök is lehetnek. A 
Gátépítők balladája három állami gondozott cigány kamasz ide-
gen faluban töltött „nyaralásáról” szól. Egy putri, egy korukbeli 
lány, rasszista környezet, és az önszerveződést, önvédelmet ki-
kényszerítő helyzetek alattomos sokasága várja őket. Nem nya-

ralás ez, valójában a létezésük igazolásáért kezdett, a törvényes-
séget túllépő küzdelem, amelyhez a sem családi háttérrel, sem 
szociális támasszal nem segített fiatalok gyorsan a horda törvé-
nyei szerint alkalmazkodnak. Kikerülik a számukra legyőzhetet-
leneket, ugyanakkor egy semleges helyet próbálnak kiszakítani 
maguknak a patakbéli fürdőzésre. Napokig tartó szorgalommal 
gátat építenek a nyári hőségben, ahol némileg elmerülhetnek a 
saját strandjukon. A már többször megvert és a falu társadalmá-
ból durván kiközösített nyaralók itt remélnek megbújni a szá-
mukra agresszív világ elől. Amikor ezt a búvóhelyet is felfedezik 
és lerombolják, a velük egyedül tisztességes patrónusuk, a fiatal 
lány ellen fordulnak. Szexuális túlfűtöttségükben az egyetlen, 
számukra kiszolgáltatott lányon állnak bosszút, a megerőszakolt, 
meggyalázott testet beleépítik az újonnan felhúzott gátba.

Potozky fiatalságának tudhatjuk be, hogy a kötet középső 
ciklusa (Nappá lett lámpafény) nem csupán gyenge, de tökélete-
sen az írói erényeinek ellentmondó, groteszk, naivan szimboli-
kus képekkel dolgozó elbeszéléseket is beenged a kötetébe. Ezek 
közös jellemzője, hogy mindegyik hőse valamely üres és tartal-
matlan, értelmezhetetlen mániájának rendeli alá az életét. Az 
apa akvárium-szenvedélye fokozatosan egyetlen medencévé építi 
át a lakását, a letört égdarab félelmet és abszurd tetteket követel, 
a hős létrát szeretne építeni a megnyíló résig; a kötet címadó 
novellájában színházi előadásra látogató házaspár férfitagja be-
oson a színpadra, és eddigi életét a művi történet logikája szerint 
éli tovább. Nagyon nehéz disztingválni, de úgy gondolom, egy 
írói életmű legfontosabb kritériuma, hogy a szerző megalapozott 
esztétikai érzékkel bírjon, hogy a fantasztikumba hajló, hirtelen 
ötleteit ne építse be megfelelő önkritika nélkül a kötetének hi-
ányzó, meg nem írt darabjai helyére. 

Szerencsére a záró ciklus (Indiánok tankok ellen) újabb ho-
zadékkal gazdagítja az eddig már megcsodált elbeszélői mikro-
világot. A Kiképzés egy klasszikus emberi kapcsolat, a mester és 
tanítvány lehetséges árnyoldalait mutatja be. Az öreg író figurája 
szokványosan kiégett, alkoholban szétázott, igazi teremtésre már 
nem, csak implicite tárgyfelmutatásra szolgál: milyen ne legyél, 
milyen utat ne kövess! A volt felesége kitömött macskájával élő 
öregember önzésének és hajdani dicsőségének a rabja. Ugyan-
akkor ráérez a hozzá közeledő nebulóban az igazi tehetségre, 
így mintegy a maga életének igazolásaként próbálja oktatgatni. 
Minden ellehetetlenedett kifejezési vágy még holtában is elég 
meggyőző tud lenni, hogy a létezés, az emberi tévedések hal-
mazait megmutassa. Ez az öregember a maga torzójában is elég 
vonzó és nagy csáberővel bíró Mester, aki a benne felhalmozó-
dott, kiíratlan mondanivalót a közvetlenség erejével sugározza 
magából. Ahogy az írói nagyravágyás telíti a szellemet, úgy az 
öregkori bölcsesség is tele van szánalmas, emészthetetlen világ-
undorral, kicsinyes önsajnálattal. A készülődő unokája kapcsán 
így fakad ki a Mester: „Ezen kívül semmi sem számít, kit érde-
kel, mekkora birodalmat építettél magadnak, úgyis szarból van 
az egész, és szarból van a trónusod is, és szarból formázták a ko-
ronát is a fejedre, egy nap pedig, meglásd, a szádba folyik a leve, 

és megértesz majd mindent.” (175)  A történet vége, amikor is a 
tenger homokjára íratja a tanítvánnyal a legfontosabb gondola-
tait, az örökösen támadó hullámokkal szemben, mondván, újra 
és újra le kell írni mindent, ami nem állja ki a maradandóság 
próbáját, megint egy kissé naiv esztétikai szemléletre, olcsóságra 
vall.

Egy másik, az első ciklus elbeszéléseivel egyenrangú darab 
viszont a Repülés hazafelé. Ez újra csak tökéletesnek tűnik, bár-
ha a belső súlya el is marad azokétól. Itt szerencsére nem az ég 
szakad le, hanem a tehetséges fiatal író kerül az élet egy másik 
szegmensében megoldhatatlan helyzetbe. Üdvözölhető, hogy 
az események menetének nem sok köze van az irodalomhoz. 
A hős beleszeret egy az életritmusát, munkamorálját maximáli-
san toleráló lányba, idilli kettősük szinte zavartalannak tetszik, 
mindaddig, amíg a lány is építgetni kezdi a saját egzisztenciáját, 
valamiképpen kitör ápolónőként az eddig a társa által uralt vi-
lágból, önálló élethez kezd, s ennek következményeit, a rá nézve 
akár tragédiával is fenyegető változást a fiú csak későn ismeri 
fel. Unalmában, hiszen egy író sem képes az életét a papírra ve-
tett malaszttal tökéletesen organikussá tenni, az egeket ostromló 
sárkányrepülés szenvedélyébe temetkezik. Öntudatlanul is arra 
törekszik, hogy a földi határokat átlépve uralja az ismeretlent. 
Ez az ismeretlen pedig, mint hamarosan kiderül, éppen a lány 
titkos, számára láthatatlan élete. A repülés felszabadítja eddig is 
érzett korlátait, kitágítja a fizikai törvények megszabta hétközna-
piságot, de — rejtett céljaként be is tekinthet az éjszakai ügyelet 
után a nappalait alvással töltő lány titkos életébe. Amikor a saját 
tizedik emeleti lakásába benéz, tisztán látja a madárlelkűvé lett 
író, hogy hölgye testét idegen kezek simogatják. Éppen a mindig 
önzésre és a másikat elfogadásra kényszerítő elhivatottság hazug 
burkából menekülő lány lesz egy számára idegen színjáték hős-
nőjévé. Senki sem hazudhatja magát többnek, semmiféle előjo-
gokra hivatkozva, az érzelmileg neki kiszolgáltatottnál, vagy aki 
ezek szerint a normák szerint akarja berendezni az életét, annak 
számolnia kell a boldogságot nem nyújtó, de törvényeit az ér-
zelmei szerint követő, az övénél egyetemesebb igazsággal. Csak 
elkövetett arcok vannak, és csak a hétköznapi tapasztalat által 
lefedett, bomló erkölcsi normák.

A kötet záródarabja talán rejtetten kulcsnovellának készült 
(Indiánok tankok ellen). Itt a történet virtuális hőse egy félig 
megírt novella. Visszájáról látunk mindent, elhisszük, hogy a 
műveknek is megvan a saját élete, az irodalom, maga az írásmű 
sem mentes bizonyos fajta hiúságtól. Az elbeszélésnek rosszul 
esik, hogy félbehagyja a szerző, egy fiókba kerül, ott raboskodik 
éveken keresztül, miközben a belé rejtett szituációk mintha csak 
a mappában is tovább szőnék napvilágra sosem kerülő belső bo-
nyodalmaikat. A novella újra csak egy külvárosi történet, ahol 
a panel-Don Giovanni mindennapi rutinnal megment a saját 
bandája karmaiból egy hazafelé igyekvő lányt. A kapcsolat há-
zassággal végződik, a férj azonban képtelen lemondani az olcsó 
vegyszerek nyújtotta kábulatról. Amikor börtönbe kerül, öreg 
anyját és tehetetlen feleségét teszi egymásnak kiszolgáltatottá.

A történet azonban külön életet kezdett a szerző halála 
után, és így az írásba rekedt szereplők is tovább menetelnek. 
A hagyatékból származó lapok végül is egy kötet végére kerül-
nek. Elértéktelenedésük ellenében nyilvánvaló, hogy a hősök 
már nem lehetnek saját sorsuk gazdái. Az elhagyott, kurvaságra 
kényszerített hősnő nemcsak a megjelent írásban, de azon belül 
is egzisztenciális lehetőségekkel rendelkező áldozat. Mintha nem 
is az író, hanem ő döntené el, miként is fejeződik be ez az átko-
zott történet, hogy a lehetséges megoldások közül melyiket vá-
lassza, milyen fordulatot kell elszenvednie a virtuális valóságban. 
Vagy a méhében növekvő, a létfenntartásáért folytatott szexuális 
kapcsolata terhével lesz magányos, vagy pedig az élete csődjét 
dokumentáló öngyilkosságot választja. A kissé posztmodern ku-
szaság mélyén mégis adódik egy hiteles pillanat. Lehet az ember 
egy novella hőse, lehet azonban a sors kiismerhetetlen szeszélye 
folytán életének egyedüli bírája is. Ami kint megtörténhet, az 
bent is folytonos lehetőségként kínálja magát egyre.

Potozky prózája ma még markánsan kétarcúnak tűnik. 
Erőssége egyértelműen a valósághoz közeli helyzetek, konflik-
tusok nagyon eleven, plasztikus ábrázolása, a figurák belső hi-
telessége, a történetek eredetisége, ami sokszor szinte életrajzi 
vonatkozásokat sejtet. Az abszurd, a valóságtól elrugaszkodó no-
vellák ezzel szemben tucatárunak tűnnek, amelyekből hiányzik 
az ötletek elemi ereje, kissé erőltetettek és szárnyaszegettek, a 
szereplők pedig egysíkúak. Nem kérdés ezek után, hogy a kriti-
kus mit kíván, a fiatal író melyik utat válassza, hogy a tehetsége 
ne csak ígéret maradjon.
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Vida Gábor konokul hisz az elbeszélt, az elbeszélhető és az el-
beszélendő történetekben. Ennek a kijelentésnek még akkor 
is van relevanciája, ha mostanában szinte már nem is értjük a 
posztmodern sokszor és leginkább politikai-ideológiai okokból 
szándékosan félremagyarázott „történetellenességét”. Nem segíti 
a könnyed eligazodást az sem, hogy a „rendes” történetmesé-
lés mellett oly kitartóan érvelő Vida sajátos prózastílusa éppen 
olyan töredékes és önreflexív, mint legjobb posztmodernjeinké. 
Talán amiatt van ez, hogy a marosvásárhelyi Látó szerkesztő-
jeként is működő Vida Gábor láthatóan más elbeszélői hagyo-
mányban áll benne, mint például legtöbb magyarországi kol-
légája: számára a táj — és igen, vele együtt a térkép — lényegi 
összetevője, érzéki hozzávalója az elbeszélésnek, nélküle el sem 
képzelhető történet. 

Ha ránézésre nem is tűnik feltétlenül egyértelműnek, Vida 
Gábor tavaly megjelent történelmi regénye mindenképpen nagy 
igényekkel lép föl: szintetizálja az eddig megjelent szövegeit, és 
egy olyan átfogó igényű mű akar lenni, amely a Trianon-mítosz-
ról szóló diskurzusban magának a mítosznak az eredetét vizs-
gálja. A kaleidoszkópszerűen ábrázolt rezdülésekből összefont 
történetszálak sosem mutattak még ennyire határozott irányba 
nála: úgy is mondhatnánk, eddig az elbeszélés, a történet vissza-
szerzése volt a tét, most pedig a nemzeti identitás narratívájának 
invenciózus korrekciója. Így, mielőtt közelítenénk a regényhez, 
rögtön egy rövid kitérőt kell tennünk.

Az utóbbi időben két fontos könyv is megjelent, amelyek 
az Erdély-mítoszainkkal birkóznak. Az esszé kutakodó módsze-
rével György Péter igyekezett címében is programadó könyvé-
ben (Állatkert Kolozsváron — Képzelt Erdély, Magvető, 2013) 
meggyőzni olvasóit arról, hogy egyes majdnem feledésbe merült 
életutak (Bretter Györgyé, Szabédi Lászlóé, Szilágyi Domoko-
sé), vagy természetesnek tetsző jelenségek (túramozgalom) törté-
neti-kritikai elemzésével a bennünk élő Erdély-képet árnyaltab-
bá, viszonyunkat hozzá (ha van) elmélyültebbé tehetjük. Igaz, az 
Állatkert Kolozsváron… jobbára marginális figurákat mutat be 
szimptomatikusként, célkitűzése szerint nem szentel kitüntetett 
figyelmet a nacionalista szubkultúrák Trianonnal kapcsolatos 
sajátos jelhasználatának, történelemhamisítási gyakorlatának. 
A fikció, a szépirodalom eszközeivel Tompa Andrea gyönyörű 

regénye, a Fejtől s lábtól (Kalligram, 2013) mutatta meg tavaly, 
hogy a kolozsvári mindennapok, szerelmek és álmok nézőpont-
jából mit jelentett a vesztes háború és a román hatalom. 

Külön aktualitást ad az első világháborúnak a századik év-
forduló: sajnos a tágabb közbeszédben alig van tere a nyitott és 
befogadó diskurzusnak erről a számunkra alapvető, traumákkal 
terhes történelmi eseményről. Itt az ideje hát, hogy ne csak a kor-
társ irodalom legfrissebb termését tekintsük át, de újraolvassuk 
némelyik nagy huszadik századi szövegünket erről az időszak-
ról — némelyiket a legjobbak közül. Ezek most a Vida-regény 
pretextusaként is fontosak lesznek: Sinkó Ervin Optimistákja 
a tanácsköztársaságról, Kuncz Aladár Fekete kolostora a francia 
fogságról, Bánffy Miklós Erdélyi történet-trilógiájának kötetei a 
világháború kitöréséhez vezető útról, az arisztokrata társadalmi 
réteg nézőpontjából.

Ez a gazdag szöveghagyomány nélkülözhetetlen, ha a kol-
lektív nemzeti identitást akarjuk szóra bírni. Hogyan gondolták 
el a nemzet fogalmát? Mit jelentett az ország, a haza, a közösség? 

Ezek a remekművek olyan fogódzók a közös emlékezetünkben, 
amelyek esztétikai-poétikai karakterüknek köszönhetően akár 
egymással radikálisan ellentétes nézőpontokat is képesek úgy 
ábrázolni, hogy abból — az esztétikai élvezettől természetes mó-
don nem leválaszthatóan — egyfajta etikai hajtóerő, állásfoglalás 
szülessen. Az a már-már meggyalázott illyési mondat, mely sze-
rint Trianon „fáj”, csakis a kollektív emlékezet háttere előtt kap 
értelmet, mérlegelve, töprengve, átélve mindazt, amit az iroda-
lom ajándékának köszönhetően átélhet az ember. 

Vida Gábor könyve elején, külön el nem választott, csak 
tipográfiailag elkülönített előszószerű szövegben, a szerzői és 
az elbeszélői megszólalás határvidékén egyértelműen fogalmaz: 
„bár nem feladatom választ adni a kérdésre, hogy […] miért 
hagytuk elveszni Erdélyt, a félreértések elkerülése végett röviden 
kijelentem, hogy nem volt rá szükségünk, és azért nem kaptuk 
vissza soha többé, mert úgysem tudnánk mihez kezdeni vele. Mi 
magyarok, így, többes szám első személyben.” (5) Ez ugyanaz az 
állítás, amit Tompa Andrea regénye is többször megfogalmaz: 
a Budapestről a politikai elit által mindig lenézett Erdély nem 
találta meg a helyét a nemzet önmagáról, saját jövőjéről szóló ví-
ziójában, ezért — teszem hozzá most már én — paradox módon 
éppen a trianoni határ realitása kellett ahhoz, hogy egyértelmű 
értékként tudjon Erdély megjelenni a szimbólumok világában. 

Az „előszó” aztán a minden politikai rendszeren átívelő túl-
élés fontossága, semleges pragmatizmusa mellett teszi le a garast, 
amivel egyszerre teremti meg a heroikus kitartás és az Erdélyben 
maradtak deheroizálásának légkörét. Egy utolsó visszatekintés 
az idézett mondatra: a „nem kaptuk vissza” megfogalmazás egy 
mindenek (legalábbis regnáló politikai berendezkedések) felett 
álló ágenst sugall, amely ágens (sors? Isten?) a magyarok viselke-
désmintázata miatt nem érdemesít minket Erdély birtoklására. 
Maga a regény sokkal inkább egy rezignált viszonyt tükröz em-
ber és történelem között, mely viszonyban a beletörődés, az okos 
mérlegelés a legfontosabb, noha sokszor a legőrültebb ötletek 
(1919 őszén Uganda felől Kolozsvárra tartani) is működőképe-
sek lehetnek.

Ha a felhasznált és parafrazeált irodalmi mintákból indu-
lunk ki, Vida Gábor regénye egy emlékirat kudarcából kinövő 
történet, melyet Werner Sándor kezd írni, de már egy oldal 
után bevégzi, hogy az elbeszélőnek adhassa át a szót. („Ezzel 
a mondattal kezdődik Werner Sándor emlékirata, véget is ér, 
nem akar, nem is tud effélét írni…” — 7) Sándor és fia, Lukács 
a két főszereplő, hosszú utazások és akciófilmbe illő jelenetek 
résztvevői. Ha csak felsoroljuk ezeket, olcsó irodalmi kirakodó-
vásáron érezzük magunkat: Sándor szerelmét (Kladovka Mária 
színésznőt) elviszi egy báró (Karl Friedrich Engelstett-Wörnitz), 
aki gavallérosan viselkedik, támogatja Sándor és Mária „tör-
vénytelen, de igazi” fiának, Lukácsnak tanulmányait, majd egy 
véletlen, mégis sorsszerű fiumei találkozás (Sándor Amerikába 
indul, hogy meggazdagodjon a mammutfenyőkből, de fia visz-
szaindul Kolozsvárra) folyományaként Afrikába invitálja, ahol 
egy komoly vadászbalesetet túlélve formálisan hadifogolyként 

várja ki a háború végét. Az ugandai „lógás” közben elefántot lő 
és szokja a forróságot, majd az afrikai kitérőt követően Kolozs-
várra utazik a románok által megszállt Budapesten keresztül: itt 
anyját keresi de csak furcsa szerzeteket talál. Kolozsváron várat-
lanul összetalálkozik apjával, aki Amerikából gyorsan kiábrán-
dulva hazatért, és a székely hadosztály megszervezése miatt élete 
veszélyben forog. 

Mindezek a meglepő fordulatok, az izgalmas cselekmény 
azért is férhet el ebben a rövid regényben, mert az elbeszélés 
nyelve sűrű. Külön tanulmányt érdemelne a regény szereplői 
beszédaktusainak elemzése: „Közben valami egészen más járt 
az eszében, ez afféle családi vonás is lehet, hogy egy kicsit, egy 
árnyalattal mindig másra gondolnak, mint amiről beszélnek.” 
(13) Az elbeszélőnél is gyakran előfordul, hogy az az olvasó be-
nyomása, a komoly, a végső mondanivaló valahol máshol van, a 
beszéd nem éri el célját, elvéti azt. A sok közbeszólás, kijavítás, 
megtorpanás miatt is élőbeszédre hasonlít a szöveg. A regény-
szerűség éppen az elbeszéltség személyes intenzitásából ered, a 
történetet valaki mondja, és halljuk a hangját: számomra ez az 
epikai hitelesség minden kétséget kizáró érzéki bizonyítéka és 
biztosítéka. Az elbeszélő nincs tekintettel az olvasóra, néha kap-
kod, szinte vágtat, sokszorosan összetett mondatok kígyóznak, 
nézőpontok változnak, a szereplők gondolatai közt cikázunk, 
miközben mindezek nemcsak egymásra vonatkoztatva nyerik el 
jelentésüket, de az előszóban megfogalmazott és az egész szöve-
get belengő szomorú, bölcs belátás is végig a mondatokban vib-
rál: jól követhető Erdély sorsa, az erdélyi emberek sorsa, viszo-
nyuk a történelem többféle perspektívából és kulturális helyről 
szemlélhető alakulásához. 

A szerelem — ami ebben a könyvben a legyőzhetetlen tá-
volság, a folytonos elválás és alig remélt viszontlátás koordináta-
rendszerében rajzolódik ki — apa és fiú számára hasonló módon 
mutatkozik meg. Werner Sándor „átengedi” világszép szerelmét 
csábítójának, tudva, hogy nem állhat a sors útjába, majd egye-
dül neveli fel fiát; Lukács pedig abba a Daniel Klaudiába sze-
ret bele, aki voltaképpen festő barátjának, Bartha Kálmánnak 
nagy szerelme. Klaudiát a kolozsvári Mátyás-szobrot festő Kál-
mán veszi észre, amint a Fő tér padján csak erkölcstelen nőknek 
megengedhető testhelyzetben napozik. Nem csak a saját életével 
és művészlétével viaskodó figura miatt válik jelentésessé a fény 
metaforája: a látvány, a kép, képiség, vagyis a reprezentáció és 
az emlékezés összefüggései gyakran felbukkannak a szövegben. 
A szerelmes férfiak itt leginkább vesztesek, de a nők sem nyerik 
meg a harcot, legfeljebb győznek: e finom nyelvi különbségek 
nemcsak az országok közti háborúról való beszédben döntenek 
el mindent, de a szerelemben is, ami Vida könyvében a háború 
metaforája is. 

A sokszor meghökkentő gyorsasággal alakuló események 
természetesen nem leválaszthatók magáról a regényben felépített 
elbeszélői szerkezetről, sőt nagyon is szorosan tartoznak egybe, 
de indokolt felhívni rá a figyelmet, hogy az elbeszélő pozíció-
ja — morális alapvetése, átgondolt, de mégis zaklatott dikciója 
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a lineáris olvasás során nehezen követhető ritmusváltás, az az 
élőszóban természetes ingadozás. A szövegben szinte elveszik az 
olvasó a féloldalnyi hasonlatokban, a megtorpanások és újból-
nekilódulások közt, és azt érzi, mindez felolvasva, fennhangon 
nyeri el az értelmét. 

Vida Gábor összetettségében páratlan műve fontos olvas-
mány. Nem lehet nacionalista diskurzusuktól és a huszadik 
századi magyar történelem alakulásától függetleníteni. Hoz-
zánk szól — ami talán már közhely a történelmi regényekkel 
kapcsolatosan. Úgy számol le a Trianon-mítosszal, annak köz-
keletű és hamis történelemmagyarázataival, hogy nem tagadja 
Erdély értékeit és csodáját. Amiben mindig a másik, az idegen 
jelenik meg: amibe szabadon belevetíthetünk bármit, nemzeti 
feltámadást, szebb jövőt, igaz, autentikus magyar múltat és ha-
gyományt. Pedig elég volna csak magát a dolgot nézni, vagy leg-
alább megpróbálni, ha úgysem lehet. Abból meríteni lelkierőt, 
ami nem puszta kitaláció és mese. Abból, hogy „a nagy hegyek 
lábánál más súlyuk van a tévhiteknek” (44).

A genfi születésű bölcselő életútja épp oly kanyargós, kitérők-
kel tarkított, mint írásainak szövevénye. Rousseau-t olvasni és 
értelmezni nagy kihívás, ugyanakkor rendkívül szórakoztató a 
szerző írásmódja, heves őszintesége. A recenzens osztja Marsó 
Paula lelkesedését, akinek könyve — pontosan a hozzáértő rá-
hangolódásnak és az alapos filológiai háttérmunkának köszön-
hetően — igazi intellektuális élvezetet kínál. A szerző nemcsak 
tanulmányait fűzi egybe, hanem saját fordításában Rousseau-tól 
magyarul eddig meg nem jelent rövid írásokat (Az ékesszólásról), 
töredékeket (Portrém; Botanikai töredékek), valamint jegyzeteket 
is közöl (A Sétákhoz készített jegyzetek). 

Marsó Paula a bevezetőt követően hét fejezetben járja körül 
a rousseau-i hang stílusát, az életírás kérdését, szem előtt tartva 
a főbb motívumokat: a nevelés, a lelkiismeret, az önismeret, a 
nyelv és az igazmondás (konfesszió) kérdéseit. Kitüntetett szerep 
jut az „intranzitív írásfogalom” feltárásának, mely önmegismerő 
írásmódként értelmeződik, ahol az alany tárggyá válik, ahol — 
idézve a szerzőt — „az író önmagát írja meg” (9). A szövegekben 
dokumentált (és megköltött) életút egyedi, megélt és emberi, 
„fikcióvá tétele [pedig] példaadás kíván lenni” (16). A morális 
intención túl van valami köztes vagy éppen kettős és nyugtala-
nító jelleg az elemzett művekben, ahogy azok szerzője az iroda-
lom és filozófia határvidékein barangol. A Canzonetta, avagy egy 
hitvallás szövegkönyve című fejezetben arról olvashatunk, hogy a 
Társadalmi szerződés társadalmi embert, polgárt formáló kudar-
ca után hogyan fordul Rousseau a gyermeknevelés kérdései felé. 
Az Emil forradalmi és botrányos pedagógiájának bemutatásakor 
— például „sosem jutsz el odáig, hogy bölcseket faragj, ha nem 
faragsz előbb vásott gyereket” (idézve 45) — különös hangsúly 
kerül az egyedi életrajzok tanulmányozására, illetve a részvét, az 
együttérzés képességének fejlesztésére. Az Emil-elemzés közpon-
ti része a Szavojai káplán hitvallásának magyarázata. A szöveg 
környezetének természeti kontextusa, a káplán által használt 
szenvedélyes retorika — mely mintegy a jóra „csábítja” a gyer-
meket (54) és melodikus, már-már érzéki voltával Orpheuszt 
idézi (71) —, az isteni beszéd közvetlenségének hangsúlyozása 
(párhuzamosan az egyház kritikájával), valamint a „lelkiismereti 
ösztön” univerzalitása mind-mind remek észrevétel. 

A rousseau-i szövegekben a beszéd és a hang (súlya) mel-
lett a nevelő szándékkal együtt előkerül a nyelv kérdése. Szinte 
az összes tanulmányban kulcsfontosságú, hogy Rousseau hol a 
mindannyiunk számára alapot adó, a praxis előtti tiszta nyel-
vet kutatja, hol a fogalomalkotás — Nietzschét megelőlegező 
— metaforikusságát taglalja (pl. 35–36). Az „egyetemes nyelv” 
és annak érzéki természete olyan rousseau-i vezérfonál, melyre 
később a nevelő szándék, az együttérzés vagy éppen a közösség-
formálódás motívumai felfűződnek (42). Már a Társadalmi szer-
ződés elemzésekor is összekapcsolódik a nyelv emotív eredete, 
a moralitás alapjaként megjelenő részvét érzése és a társadalom 
létrejötte (vö. Az „őszinte beszéd” példája). A Forrásvidék című 
fejezetben az Esszé a nyelvek eredetéről, amelyben a dallamról és a 
zenei utánzásról is szó esik vizsgálatával a szerző azt kutatja, mi is 
ez az eredet. A forrásnak tekintett töredékes esszé húsz fejezeté-
ből a kilencedikre, „a kút körüli ünnep” értelmezésére fókuszál 
(169–174), és a könyv fejezete mise an abyme-szerűen a nyelv 
és a társadalmi fejlődés érzéki kibomlását járja, illetve táncolja 
körül, miközben zenei aláfestésként Hölderlinnek Rousseau-t 
megemlítő A Rajna költeménye is megidéződik.         

Marsó Paula interpretációit és értelmezői nyelvét tekintve 
hangsúlyosan épít a híres Rousseau-magyarázatokra: Starobinski, 
Blanchot, Foucault, Derrida vagy éppen Paul de Man írásaira. 
Ám a kötelező szakirodalmi köröket mintegy letudva a fiatal 
szerző élményszerű, meglepően őszinte elemzésekkel gazdagítja a 

Rousseau-kánont. Igazán élvezetesek szövegközpontú olvasatai, 
és az a mód, ahogy a jelentéktelennek tűnő kiszólásokra is felfi-
gyel. Ezekben a finom hangoltságú észrevételekben látszik, hogy 
a francia dekonstrukció — főként Derrida Grammatológiájának 
Rousseau-val foglalkozó része — meghatározó a szerző elemzé-
seiben, elfogadva, hogy „vele [ti. Rousseau-val] és általa nyílik 
meg a metafizika különös korszaka, amely egyben az írás kor-
szaka.” (29) Írhatnám, hogy a francia filozófia nagyjai összeta-
lálkoznak a könyvben; Derrida, Foucault és Blanchot állandó 
jelenléte mellett óhatatlanul felvillannak montaigne-i párhu-
zamok, majd pascali reminiszcenciák is (l. a botanikáról szóló 
Flora petrinsularis fejezetet). Tanulságos, hogy a szerző az annyi-
ra eltérő szekunder szövegekben is a közös elemekre figyel, még 
a belga Paul de Man „olvashatatlanságát” is hozzáfűzi a korábbi-
akhoz. Ezen a ponton egyetlen kiegészítéssel, némi korrekcióval 
élnék: a rousseau-i írások közvetlen közléseinél inkább „buzdító 
performatívumokkal” találkozunk de Mannál, ha alapul vesszük 
az eredeti angol exhortative performatives kifejezést (a magyar 
fordítás „intelmező  performatívuma” tényleg félrevezető — 82).

A rousseau-i őszinteség mibenlétét több tanulmány is tag-
lalja. Az „őszinte beszéd” példája című a dijoni akadémia pályá-
zati kiírására 1754-ben beadott ún. Második Értekezést elemzi 
(Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjai-
ról). Marsó Paula — igaz, szövegcentrikus olvasatokat ígér — 
többször kitér Rousseau filozófiatörténeti helyére, itt például a 
„szókratészi parrhészia”, a bátor kimondás (esetleg odamondás) 
lovagjaként lépteti fel a bölcselőt. Ugyanakkor a szövegek feltár-
ják a Rousseau-kánon félreértéseit, és lehetőséget teremtenek a 
szlogenek (például „vissza a természetbe”, „nemes vadember”) 
árnyalására vagy éppen cáfolatára. Lenyűgöző a szerző érvelése, 
ahogyan követi a rousseau-i „gondolatkísérlet” logikai parado-
xonjait és provokatív visszacsatolásait (94), miközben magyará-
zataiban végig működteti saját értelmezésének lényegi mozza-
natait. Csak egy idézet a részvét fontosságáról a stílus bevonzó 
retorikájának érzékeltetésére: „A hangnak meg kell szólalnia. A 
lelkiismeret apoteózisa [isteni ösztön, halhatatlan égi hang] így 
követeli meg a tanítás és a csábítás összekapcsolását, paradox 
módon éppen a csábítás és a tanítás ellenében Rousseau írás-
rendszerében.” (98)

Az igazmondás problematikája központivá válik a Vallo-
másokról szóló Pénzhamisítás, valamint az életrajzi töredékeket 
tárgyaló Bátorságlecke fejezetekben is. Az előbbi címe telitalálat, 
mivel a pénzhamisítás mozzanata Rousseau-t a cinikus görög 
filozófus, Diogenész alakjához kapcsolja, aki az „ismerd meg ön-
magad” szellemében értelmezte a Delphoiban kapott „hamisíts 
pénzt” jóslatot. A pénzérmék hamisítása felfogható az értékek 
átértékeléseként is (vö. görög nomismata szó), és a két filozófus 
életútjában vannak közös elemek: a radikális szabadságvágy, az 
igazság keresése és a kegyetlen őszinteség (121–123). A Vallo-
mások szerzője nyíltan vállalja, hogy lopott, csalt, hazudott, és 
könyvének hangvétele a korabeli pikareszk regények kalandora-
inak történeteit, vagy éppen visszaemlékezéseit idézi. Ám Rous-

seau hőse mintegy meggyónja bűneit, felvállalva azoknak min-
den következményét. Ez a botrányos memoár az életmű szerves 
része, hiszen az emberiséget megérteni és a részvétet felkelteni 
leginkább az egyes ember életútján keresztül lehet. „Korai szö-
vegeiben — írja Marsó Paula — Rousseau mindenkihez kíván 
szólni, a nevelő és a gyógyító nevében. Miután ez a vállalkozás 
kudarcba fullad, játékba hozza az önmagunk gondozása [lásd a 
foucault-i aszkézist — A. É.], azaz az önmagára való visszaté-
rés sztoikus gondolatát és cinikus gyakorlatát.” (108) Írásaiban 
a társadalmi ember (ki)nevelésétől a gyermek okításán át eljut 
az önformálás praxisáig. A Bátorságleckében a töredékek mellett 
a Vallomások Előszaváról is szó esik, ahol az önéletrajz mint ön-
arckép, portré lepleződik le; a szerzőről minden maszk lehull és 
előttünk áll írásjeleinek, szöveg-arcának gazdag mimikája (145). 
Pontosabban rendkívüli érzékkel a szerző a „beszédhang tiszta-
ságát” emeli ki, hiszen a maszk elrejtheti az arcvonásokat, de a 
saját hang megmarad. 

A létezésre irányuló vágy megírása és a múltbeli boldogság 
imaginárius átélésének  ígérete átvezet minket az utolsó két tanul-
mány elemzéseihez. Az utolsó fejezetekben — Flora petrinsularis; 
Rousseau költői emlékműve — a kései írások interioritásának, a 
magányos sétálásnak és az álmodozásnak (rêverie) értelmezése 
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szolgál az életírás kibomlásának és az életmű lebontásának fő-
motívumaként. Ahogy maga Rousseau írja: „Egész életem talán 
nem volt más, mint egy hosszú álmodozás, melyet napi sétáim 
tagoltak fejezetekre” (idézve, 195). Míg a Vallomásokban élete 
történéseit idézi fel, addig öncélúan kóborló és a növényi termé-
szetre rácsodálkozó botanikusként feljegyez, pontosabban emlé-
keket gyűjt, miközben elmereng egy-egy virág ősi, metaforikus 
elnevezésén. A természet nyelvét tanulmányozva és a természet 
könyvét lapozgatva Rousseau megtalálta a neki megfelelő írás-
formát — milyen érdekes, hogy a görög antológia szó eredetileg 
virággyűjteményt jelent (antho-logos). Ám a Péter-szigeten töl-
tött idő nem csak annak növényvilága miatt nyújt maradandó 
élményt. Az Ötödik sétában írja, hogy sétáló álmodozásaiban tud 
leginkább önmagára figyelni, leginkább képes megtapasztalni „a 
tiszta önérzékelést”. A szerző olvasatában a Séták Rousseau leg-
őszintébb írásai, melyekben az emlékezés és feledés kitüntetett 
időpillanataiban a lét, „a létezés tiszta és esszenciális állapota az 
énben” megnyílhat. (201) Így lesz a víz mosta sziget képe meg-
nyugtató elkülönülésében és szétmálló elmúlásában a rousseau-i 
emlékmű szimbóluma, a de man-i prosopopeia felfedésben elrej-
tőző megjelenése (vö. Az önéletrajz mint arcrongálás). Poétikus 
esszéjében pedig Marsó Paula állít emléket a bolyongó, írásaiban 
önmagát, önmaga figuráját építgető és leromboló szubjektum-
ról — legyen az akár Jean-Jacques vagy éppen Rousseau —, aki 
„önnön létére vonatkozó vágyát […] egy eltűnésben lévő sziget 
látomásaként jelenti be.” (206)        

Recenziómban próbáltam érzékeltetni, hogy a zene látha-
tatlan szálként húzódik végig — mintegy rezonál — nemcsak a 
rousseau-i életműben, hanem a kötet írásaiban is. A Vallomások 
olvasatakor külön alfejezet foglalkozik azzal, hogyan vált a si-
keres komponista botrányos műveinek üldözése hatására szám-
űzött filozófussá (A „sötétség műve”, 133–137). Ezen felül a kö-
tetben közölt Életrajzi adatokból az is kiderül, hogy Rousseau, 
ha rosszra fordultak a dolgok, kottamásolásból tartotta fenn 
magát; sőt külön módszert dolgozott ki a kottaírás egyszerűsí-
tésére, mikor számokkal helyettesítette a hangjegyeket (210). 
Marsó Paula érzékenyen reagál a zenei félre- vagy kiszólásokra a 
politikai, társadalomfilozófiai, irodalmi és életrajzi szövegekben, 
hiszen a zene a hangok művészete, a tiszta nyelvé, mely legin-
kább képes az érzelmi intenzitás kifejezésére, a szenvedély és az 
együttérzés felkeltésére. A festővel összehasonlítva a zenész „köz-
vetlenül hat az érzelmekre, és nagyobb teret enged a képzelet-
nek. A hang megelevenítése kizárja a reprezentáció lehetőségét, 
a dal nem mimetikus.” (78) Recenzióm címében ezért szerepel 
a zenére — és az életmű kötelező darabjaira — utaló kánon szó, 
bár a polifon Rousseau-fúga találóbb lett volna, hogy kifejezze a 
könyvben végigkövetett gondolati mozgást, ahogyan a fődallam 
és annak motívumai (leitmotif) menekülnek egyik szólamból, 
szövegből a másikba.

Hiányosságként elmondható, hogy a kötetnek vannak szer-
kesztési pontatlanságai, apróbb gépelési és központozási hibák, 
néhol a források nem azonosíthatók (az I. m. nem minden eset-

ben informatív), illetve van egy elismételt bekezdés (23 és 87). 
Ez utóbbi mintha tesztelné az olvasót, hogy valóban figyel-e; 
amolyan interaktív momentumként működik, mely oly jel-
lemző volt a korszak szépirodalmában Diderot-nál vagy éppen 
Sterne-nél. A rousseau-i életmű egyik fő kérdése, az irodalom 
és bölcselet egymásba fonódása és a megélt tapasztalatok írásba 
foglalása a kötet jellemzője is. Hangsúlyosan őszinte a hang, bár 
— és a recenzens itt érzi a legnagyobb kihívást — talán kissé 
kockázatos Rousseau-t komolyan venni. A de man-i és derridai 
olvasatok igen sokat foglalkoznak az öncsalás és a fikció „valós” 
megélésének lehetőségeivel, valamint az őszinteség/hazugság, 
emlékezés/feledés kiazmusainak felforgatásával (lásd Paul de 
Mantól Az olvasás allegóriáiban az Ígéretek, Mentegetőzések feje-
zeteket vagy Derridát: Le ruban de machine à écrire (Limited Ink 
II); La parjure, peut-être; Mémoires, pour Paul de Man). Az bizto-
san kijelenthető, ha már a vallomásoknál tartunk, hogy maga a 
recenzens is különös élvezettel olvasná a szerző következő esszé-
füzérét akár a rousseau-i drámák hangjairól (Pygmalion; Narcisse 
ou l’Amant de lui-même) vagy éppen a retorika, a nyelv zeneisé-
géről. Nagyon várjuk nemcsak a következő Rousseau-könyvet, 
hanem a szerző fordításában készülő Grammatológia második, 
Rousseau-val foglalkozó és magyarul eddig még meg nem jelent 
részét, mely nagy érdeklődésre tarthat számot az irodalommal, 
filozófiával és a nyelvelmélettel foglalkozók körében.

A Más apától Alan Hollinghurst második magyarul megjelent 
regénye, mely A szépség vonala (2011) után ismét az angolság jól 
ismert kulturális mítoszainak és a homoszexualitás gyakran el-
mondatlan történelmének finom lenyomatát adja, ezúttal azon-
ban nem a thatcheri 80-as évek és az AIDS felbukkanása, hanem 
az életrajz- és irodalomtörténet-írás kerülnek a középpontba két 
angol család 20. századon átívelő történetén keresztül. A regény 
azért is gazdagítja jelentősen a magyar fordításirodalmat, mert 
a hazai olvasók tulajdonképpen most találkozhatnak először ér-
demben az író világával: A szépség vonala nagyszerű regény, ám 
ahogy azt már több kritikus kifejtette, a meglehetősen egyenet-
len fordítás miatt nehezen érthető és élvezhető olvasmány. Más 
a helyzet Csordás Gábor műfordításával, aki színvonalasan köz-
vetíti a szöveg indázó mondatait, stilisztikai bravúrjait, keserédes 
nosztalgiáját, legfőképpen pedig az immár Hollinghurst védje-
gyének számító, Henry Jamest idéző melankóliát. 

A Más apától a szerző ötödik regénye, amely korábbi kö-
teteivel összevetve egyrészt a melegíróként számon tartott 
Hollinghurst újabb homoszexualitást (is) tárgyaló könyve, 
ugyanakkor ismét sikerült eddig ismeretlen szemszögből, gaz-
dag társadalmi-kulturális kontextusba illesztve szólnia a témáról. 
Az író szövegeinek másik jellemzője kiterjedt irodalmi utalás-
rendszerük, mely oxfordi éveiben gyökerezik, ahol éveken át 
tanult és tanított angol irodalmat, első regénye pedig az E. M. 
Forster regényeiben ábrázolt homoszexualitásról írott szakdol-
gozatából nőtt ki. Eddigi legsikeresebb műve, A szépség vonala 
2011-ben elnyerte a rangos Man Booker-díjat, amelyből annak 
brit rendje és módja szerint minőségi BBC-sorozat is készült, 
s egyaránt olvasható meleg nevelődési regényként, valamint a 
„nyolcvanas évek Angliájának A nagy Gatsbyje”-ként (Dömötör 
Ági, Kötve-fűzve blog), melyben egy lézengő bölcsész megtűrt 
házibarátként kerül be egy elit konzervatív politikuscsalád éle-
tébe. Hollinghurst idővel azonban ráunt a melegíró címkéjére, s 
legújabb regényében talán ezért is választott női szereplőt törté-
nete egyik központi alakjául. A Más apától ugyanis egy közép- és 
egy felsőbb osztálybeli család, a Sawle és a Valence klánok sorsát 
követi nyomon 1913-tól egészen 2008-ig, s Daphne Sawle az 

egyetlen szereplő, aki az egész történetet végigéli, s akinek nagy-
jából az egész életét a halála után nemzeti kultusszá avanzsáló, 
valójában meglehetősen közepes és titokban homoszexuális első 
világháborús költőhöz, Cecil Valence-hez fűződő hajdani ro-
mánca határozta meg. 

A személyes, nemzeti és irodalmi-kulturális múlttal való 
párbeszéd jelentőségét maga a vendégszöveg-cím is érzékelteti, 
hisz a Más apától (The Stranger’s Child) Lord Alfred Tennyson 
viktoriánus költő In Memoriam A. H. H. című költeményéből 
származó idézet. A Más apától témája és stílusa nyomán az angol 
regény számos műfaji hagyományába illeszkedik, valószínűleg 
túlontúl pedánsan is. A szöveg erős nosztalgiája és arisztokra-
tikus miliője felidézheti Ian McEwan Vágy és vezeklését, Kazuo 
Ishiguro A napok romjai című remekművét, természetesen E. M. 
Forstert; főként pedig Evelyn Waugh 1945-ös Az utolsó látoga-
tását (Tukacs Tamás már A szépség vonala kapcsán is említi ezt a 
regényt A Vörös Postakocsin), s voltaképpen utóbbi kifordítása-
ként is olvasható, hisz Waugh esetében egy arisztokrata család (s 
annak fia) nyűgözik le a látogatóba érkező, alsóbb osztálybeli fia-
talembert, a Más apátólban viszont egy arisztokrata karakter lesz 
a kúria vendége és a család „elcsábítója”. Annak ellenére, hogy ez 
a cselekményváz hamisítatlan posztmodern textuális zsonglőr-
ködést sejtethet, a szerző kifejezetten nem követi a kortárs brit 
irodalom ezen hagyományát, sőt: „Sosem végzek számottevő 
kutatást a regényeimhez. Tényleg nem kedvelem az ilyesmit, és 
alapvetően bizalmatlan vagyok a kortárs prózában való terjedé-
sével kapcsolatban.” (The Paris Review).

Legközvetlenebbül azonban Rupert Brooke első világhábo-
rús költő alakja ihlethette a regény központi költőfiguráját, aki-
nek szállóigévé vált első világháborús verse, A katona szentimen-
tális patriotizmusa ellenére (vagy talán épp ezért) az angol nem-
zeti éthosz, az elvesztett ártatlanság elégikus emblémájává vált: 
„If I should die, think only this of me: / That there’s some corner 
of a foreign field / That is for ever England.” Noha Hollinghurst 
a fent idézett interjúban úgy nyilatkozott: „Nem akartam egy 
első világháborús könyvet írni”, a Nagy Háború mítosza — 
ahogy az első világháborúra a britek utalnak — mégiscsak köz-
ponti mozgatórugója a regény eseményeinek, amely ugyanak-
kor a történelem e nagy elbeszélésének bomlását is szemlélte-
ti; Daphne Sawle szarkasztikus szavaival: „Az az igazság, hogy 
nehéz szüntelenül fejben tartani mások traumáit.” (194) Az 
újabb nemzedékek számára azután egyre nyilvánvalóbbá válik, 
hogy Cecil Valence egyértelműen csak azért válhatott generációs 
szimbólummá, mert elesett a háborúban: „Szerintem Cecil bácsi 
versei rémesen imperialisták, Nagyi” — mondja Daphne uno-
kája, az idős hölgy pedig erre angolosan „úgy tett, mint aki nem 
hallja.” Már Csuhai István is rámutatott A szépség vonala kap-
csán (Élet és Irodalom, 2011. április 15.), hogy a mű nem szoros 
értelemben vett történelmi regény, s ez igaz a Más apátólra is. 
Hollinghurst korántsem arra törekszik, amit például Pat Barker 
Felépülés-trilógiája (melynek első kötete magyarul is olvasható) 
már színvonalasan véghezvitt az első világháború örökségének 
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radikális újraértelmezésével kapcsolatban, ahol a harctéri sokk, 
a hőskultusz és a hagyományos nemi szerepek diszkreditálódása 
jelentik a regény fő témáját.

A férfiasság fogalmának átértelmezése sokkal inkább a 
homoszexualitás camp (tágabb értelemben frivol, túlzó stílus, 
szűkebb értelemben a meleg viselkedésminták nőies típusa) áb-
rázolásában jelenik meg, mely szorosan összefonódik az angol 
osztályrendszer végtelenül kifinomult rejtjeleinek működésével. 
A regény generációkon átívelő jellege pontosan kirajzolja a sze-
xuális kódok 20. századi változásait: az első világháború nem-
zedéke számára még kizárólag a titkok és az ún. „oxfordozás” 
világa létezett, hisz a nem koedukált elitegyetemeken bevett, 
ám elhallgatott gyakorlat volt a homoszexualitás, miközben a 
közvélekedés szerint „Ha Cecil életben marad, megnősült volna, 
és szüntelenül gyerekeket nemzett volna.” (144) Mindeközben 
viszont teljesen normálisnak tűnik, hogy a kisfiú rajtakapja apját 
a nevelőnővel, a cselédek pedig ágyazás közben arról értekeznek, 
hogy „A fiataluradnak magömlése volt” (50). A század második 
felében aztán fokozatosan lehetővé vált a homoszexualitás nyílt 
megélése, különösen az 1967-es törvénymódosítások után, me-
lyek dekriminalizálták a „szodómiát”; a jelenkori jelenetekben 
pedig már például egy gyászmegemlékezés természetes részeként 
tűnnek fel a halott és a vendégek homoszexuális kapcsolataira 
utaló társalgási fordulatok (Hollinghurstnél jobb szalonjelene-
teket valószínűleg egyetlen kortárs brit szerző sem ír). A regény 
azonban összességében sokkal visszafogottabban ábrázolja a 
melegtémát, mint az író bármelyik korábbi regénye (az angol 
kritikusok egyébként hol azért kritizálják, mert túl explicitek a 
szexjelenetei, hol meg azért, mert túl perifrasztikusak, ami ön-
magában is jelzi, mennyire neuralgikus pontot találnak el művei 
a kulturális tudatban). A Más apátólban inkább a heteroszexu-
ális célzásokat hajtja túl néhol, a regény elején szereplő fallikus 
motivikával telített jelenetben például már inkább önmaga pa-
ródiájává válik a szöveg, amikor is Cecil és partnere, Daphne 
bátyja szivarral kínálják a lányt, aki kissé vonakodva közelít „a 
tabu kissé már gusztustalan tárgyához”, majd „Az arca közelé-
ben érezte a dolog szagát, majdnem köhögött, mielőtt kipró-
bálta volna, aztán gyorsan rácsücsörítette a száját, szégyenkezve, 
kötelességtudóan és bűntudatosan.” (38) 

A világháború, a homoszexualitás és az osztályrendszer áb-
rázolása valójában mind egyetlen átfogóbb téma részei, amely 
egyben a szerző valamennyi kötetének központi kérdése is, s ez 
maga az angolság mint kulturális identitás. E téma kezelése pedig 
legalább ennyire angol, hisz sohasem direkt módon tematizálja, 
hanem társalgási fordulatok, kertleírások vagy családi anekdoták 
összjátékából bontakozik ki e szövevényes jelrendszer, melynek 
kulisszái mögé egyfajta áhítatos, félig beavatott kívülállóként 
leshet be az olvasó. Mindez jellegzetes jegye a regénnyel kapcso-
latban felmerülő műfaji kategóriáknak, legyen az a country house 
novel (kúriaregény), a state-of-England novel (nemzetdiagnosz-
tikai regény) vagy a novel of manners (etikettregény); hiszen A 
Nagy Ház, Oxbridge, a szalon, a magániskola mind egyfajta elit-

izmus, az Establishment (a társadalmi felépítmény) közismert je-
lölői. A legfőbb jelkép, sőt bizonyos tekintetben a regény valódi 
főszereplője azonban maga Corley Court, a későviktoriánus vi-
déki kúria, melynek sorsa tükrözi a 20. századi brit társadalom-
történet mérföldköveit. Már-már a kultúrörökség-ipar idealisz-
tikus nosztalgiáját idézik az itt játszódó századelős jelenetek („A 
gyerekek rohangáltak körülötte, a kutya alája bújt, a szobalányok 
egy kultusz híve gyanánt fényesítettek és fényesítettek” — 107), 
ám Hollinghurstnél mindig ironizálódik is ez a hagyomány, il-
letve maga a viktoriánus kor: „— Ez a ház viktoriánus. — Én 
is az vagyok, kedvesem” (112), zajlik a látogatóba érkező idős 
hölgy és az őt üdvözlő tudálékos kislány beszélgetése, Daphne 
férje pedig viccből a házban található valamennyi műtárgy aljára 
rávéseti, hogy „Courly Courtból loptam”. A jelenkori fejezetek-
ben aztán az immár lakatlan és romos udvarház maradványait 
az „Albion Security” kamerái óvják — ennyi maradt csupán a 
fényes-mitikus múltból. A regény jellegzetesen hollinghursti 
„ariszto-elégikus stílusa” (Telegraph) azonban nem csak az elit 

réteg életét mutatja be. Cecil fiatal és alsóbb származású élet-
rajzírója például egy Proustot idéző sütemény-jelenetben ismeri 
fel nemcsak saját, hanem egész nemzete múltjának esszenciáját: 
„Egy asztalkendővel letakart tálkán öt darab teasütemény volt, 
és jóllehet az imént reggelizett, megette mindet, olyan ismerősek 
voltak — a Bourbon, a cukrozott Nice, az undorító, teljesen 
szétdurrant gyömbéres puszedli —, hogy egy pillanatra megha-
tódott az angol élet szétválaszthatatlan szegényességétől és követ-
kezetességétől.” (456) Mindez persze fájdalmas ellentétben áll a 
valaha oly evidensnek hitt birodalmi dicsfénnyel, amikor példá-
ul a kis Wilfie valamikor a két világháború között „a nagy színes 
földgömböt forgatta, a jól ismert rózsaszínű brit foltokkal hol 
az egyik oldalon, hol a másikon.” (211) Megkapják azért a ma-
gukét az „idegenek” is, az örökké feketében járó, tenyeres-talpas 
német Kalbeckné például megvetett és kinézett vendég a ház-
ban, mindazonáltal angol hidegvérrel tolerált memento moriként 
emlékeztet az első világháború viszontagságaira, hovatovább 
nem átall Corley Courtban, vendégségben meghalni, míg a késő 
20. századi homoszexuális francia irodalomelmélet-író (azaz leg-
alább háromszorosan Másik) esetében a „gall arrogancia és teó-
riaszomj” (363) válnak az angolság poentírozott ellenpontjává. 

Noha a nemi, nemzeti és osztálybeli másság az egyik kulcs-
témája, a regény mégsem nevezhető feminista szövegnek, ahogy 
Bartók Imre már kiemelte az előző regény kapcsán (Műút, 
2011027), hogy az semmiképp sem redukálható a melegjogi 
polémia emancipatorikus retorikájára, a Más apától sem akar a 
szexuális orientációk egyenrangúságáról érvelni. Hollinghurst 
mégis a Nobel-díjas és feministaként is számon tartott ameri-
kai író, Alice Munro ihlető hatásáról beszél a regény kapcsán: 
„Ha A szépség vonala James előtti főhajtás, akkor a Más apától 
Munro előtti tisztelgés.” (The Paris Review) A regény erősen 
problematizálja ugyanis az elmondatlan női történetek szerepét 
az egyén, a család és a nemzet nagy narratíváiban, különös tekin-
tettel az (ön)életrajz műfajára. A fiatal Daphne Cecil verseiben 
és az irodalomtörténetben is csak „te” vagy „S. kisasszony” néven 
bukkan fel (436); később pedig nem a saját, hanem híres ex-ud-
varlója életét írja meg memoárként. Éppen az ilyen szövegekre 
alkalmazza Menyhért Anna az írófeleségek életrajzai kapcsán 
a férfi Másik kanonikus pozícióját megerősítő a tükör-biográ-
fia fogalmát (Elmondani az elmondhatatlant, Anonymus–Rá-
ció, 2008), de erre utalt már Virginia Woolf is, amikor a Saját 
szobában „homályban maradt életekként” (obscure lives) utal a 
történelem nagy elbeszéléseinek sorai között olvasható női sor-
sokra. Daphne talán épp marginalizáltsága miatt lehet a regény 
egyik legönreflexívebb szereplője, idős asszonyként például így 
idézi fel saját szerepét a legendás költő életrajza kapcsán: „Na-
gyon is abban a tudatban nőttem fel, hogy a fontos dolgokat 
a környeztemben lévő férfiak művelik.” (435), s rámutat, hogy 
fiatalkorában a férfiak többsége „éppúgy nem értette a nőket, 
mint a személyzetet” (416). Ez a mondat ráadásul megidézheti 
az 1959-es Chatterley-per hírhedt mondatát (D. H. Lawrence 
regényét obszcenitása miatt betiltották), ahol a vád képviselője 

azzal érvelt, mégis „Ki akarná, hogy a felesége vagy a cselédjei 
ilyesmit olvassanak?” Daphne tehát egyszerre tűnik fel naiv és 
bölcs alakként, s ellentmondásos szerepére Hollighurst is utalt 
már a fenti interjúban: „az eredeti tervem az volt, hogy minden 
fejezetet más szereplő nézőpontjából beszélek majd el, de aztán 
rájöttem, hogy Daphne tapasztalatát ironizálnom kell.”

Talán már a fenti példák is érzékeltetik, hogy a regény 
része a brit posztmodern második hullámát meghatározó 
neoviktoriánus és életrajzi tendenciának, amit Cora Caplan 
Victoriana című monográfiájában találóan a „biographilia” 
terminussal illet. Bár a Más apától elsődlegesen nem sorolha-
tó ebbe a műfaji kategóriába, explicit, de ironikus kapcsolatot 
létesít a viktoriánus kor örökségével, s ezt alapvetően az iroda-
lomtörténet-írás mítoszai, valamint a kánonképzés dinamikájá-
nak kritikus bemutatásán keresztül teszi. Az irodalom(történet) 
anyagiságnak való kiszolgáltatottsága (elveszett levelek, megsem-
misült magnószalagok, elégett fényképek), a könyv-a-könyvben 
jelensége (leveleskönyvbe írott versek, széljegyzetek, ajánlások) 
szintén jellegzetes posztmodern elemek, melyeknek irodalmi 
és piaci értéke számos egyéni érdek függvénye, mégis belőlük 
alakul ki végül a múlt egyre hivatalosabb és közben egyre ha-
misabb elbeszélése. E folyamat iparosai pedig természetesen a 
filológusok, életrajzírók és kritikusok — a regény e tekintetben 
rokonítható A. S. Byatt Mindenem című (magyarul is olvasható) 
kivételesen élvezetes és összetett regényével, mely szintén író és 
irodalmár-szereplőket mozgat korokon, nemzedékeken és szöve-
geken keresztül. Betekinthetünk tehát az irodalomtörténet-csi-
nálás gyakran kacagtató vagy éppenséggel gyomorforgató műfo-
gásaiba. Szöveg, olvasó és szerző örök textuális háromszögéből 
kiemelkedik azonban a napjainkban egyre inkább a feltámadás 
jeleit mutató Szerző, ahogy azt Cecil alakja mellett egy a regény 
vége felé található mise en abyme-szerű epizód is szemlélteti: egy 
filológus épp híres szerzők fényképeinek animálásával szerkeszt 
élő szavalatként ható, az interneten terjeszthető rövid videókat: 
„Aztán hirtelen vége lett, és Tennyson megdermedt arcán ke-
resztben megjelent a Raymond szerzői jogát hirdető felirat — 
nem a hangfelvételt vagy a fényképet, hanem a belőlük gyártott 
bábjátékot illetően.” (500) 

A Más apától esetében azonban négyszögesíteni szüksé-
ges a fenti alakzatot, hiszen a regény lefordítása terjedelme, 
stilisztikuma és intellektualizmusa miatt is igazi kihívás, és bár 
akad néhány mondat, ahol megbicsaklik az olvasás („Odakint 
a délután merülni kezdett” — 442, feltehetően alkonyodott; 
illetve „Megint maga előtt látta, életnagyságnál nagyobb mére-
tekben, amikor röviden leereszkedik az ő alacsony mennyezetű 
életükhöz” — 156, valószínűleg a szereplő kisszerű életére tett 
utalás); Csordás Gábornak mégis sikerül végig fenntartania azt 
a sajátos atmoszférát, melytől az egész szöveget belengi valami-
féle viktoriánus patina, por és kortárs irónia különös kevercse. 
Külön említést érdemel továbbá a Máthé Hanga tervezte borí-
tó, mely e hangulat tekintetében szintén telitalálat: egy vidéki 
kúria képének klisészerű megoldása helyett üres, fehér alapon 
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egy pillangó színes közelijét látjuk, szárnyába pedig szinte az 
észrevétlenségig beleolvad néhány fekete-fehér fotóportré, ízlé-
sesen és kifejezőn ragadva meg a múltat fedő hímpor láthatatlan, 
mégis meghatározó jelenlétét, a pszichoanalitikus konnotációk 
mellett azonban felidézheti a viktoriánus korban oly népszerű 
lepkegyűjtési mániát is, hisz mindennek pontosan felcímkézett, 
megnyugtató helye volt a nagy rendszerben, mely valójában leg-
alább annyira illékony és önkényes, mint maguk a gombostűre 
tűzve tanulmányozott, rég halott példányok.

Ami pedig mindezekből a kis és nagy elbeszélésekből vé-
gül mégis kimarad, az a történet végére immár nemcsak néma 
csend, de még csak nem is történelem: „A többi meg életrajz” 
(498), mondja fanyarul az egyik kritikus karakter. A zárlat is ezt 
a kevéssé grandiózus, ám annál életszerűbb belátást sejteti, ami-
kor az immár üresen álló Corley Court udvarán épp a szemetet 
— a múlt hordalékát — égetik, és nincs semmiféle csattanó, 
sem filológiai vagy morális reveláció, miközben a házat kiürítő 
régiségkereskedő kisfia „Időnként, a végzetre jellemző önkényes-
séggel, áttett egy darabot az egyik kupacból a másikba.” (511)
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