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Fejbenjárás
(Lábass Endre: Házszínház)

No,	no!	Mondhatná	valaki.	A	Házszínház narrátora nem 
fejbenjár,	 nagyon	 is	 két	 lábbal,	 sokat	 a	 bús	 Budapesten.	
Vagy	hogy	értsük?	Igen,	a	nagy	töprengve	sétálók	rokona,	a	
peripatetikusoké,	a	magányosan	álmodozó	Jean-Jacques-é,	
az	 utazó	 Alvinczié,	 a	 legyintő,	 mozirajongó	 Zsámbokié,	
és	–	bizony	Sehrezádéé	és	a	felnőtt	D’Oré	szenvedéseié.	A	
morálfilozófiai	esszéregényről	(Miért élnél örökké?)	Balas-
sa Péter A felnőtt Werther szenvedései	címmel	írt	elismerő	
kritikát	harmincnyolc	éve.	Nem	indokolatlan	a	wertherezés	
most	 itt	 sem.	 Egy	 emberöltőnyi	 tartamon	 belül	 különféle	
időkben	játszódnak	a	történetek,	és	nyilván	nem	egy	szusz-
ra	 íródtak.	 Az	 eredményt	 bátran	 regénynek	 tekinthetjük,	
sok	 szereplője	 van,	 ezek	 számos	 színtéren	mozognak,	 vi-
lágmegragadásában	 extenzív	 is,	 kétszáznegyven	 oldal	 stb.	
A	korszak	levegőjében	van,	hogy	nem	tudjuk	s	már	nem	is	
akarjuk	megkülönböztetni	az	úgynevezett	valóságot	és	fik-
ciót.	Dokumentum,	önéletrajz,	költői	futamok,	művészetel-
vi	reflexiók,	néhol	akár	szociografikus	ambíció	elegyedik	itt	
is.	Lábass	–	pesti	Ludwig	–	 a	nyelv	utcácskáin	ugyanúgy	
jár-kel,	mint	a	régi	városban.

Az	elbeszélő	Én	történetének	elején	azon	aggódik,	hogy	
„nincsenek	már	látható	helyükön	a	régi	emberek”,	„minden-
nek	vége”.	És	sorolja	azokat,	akik	eszébe	jutnak.	Aztán	ezt	
olvassuk:	 „Elég	 jól	 elfogadtam,	 hogy	 nincs	 miért	 élnem,	
már	csak	a	tévépaprikát	bámulom.	Ekkor	félelmetesre	nyúlt	
szünet	 után	megint	 szállingózni	 kezdenek	 a	 csodák.”	Ké-
sőbb	azt	állapítja	meg,	hogy	 lehet	visszamenni	az	 időben,	
visszatalálni	 valamihez,	 a	 valamikor	 volthoz,	 történthez,	
megérzetthez.	Tehát	nem	csak	a	Proust-i	visszagondolásról,	
felidézésről	van	itt	szó,	hanem	a	dolgokhoz,	tárgyakhoz,	él-
ményekhez	fizikai	értelemben	vett	visszatérés	vágyáról	 is.	
„…Elvarázsolta	gyermekkorában	a	mesebeli	 lehetőség,	ál-
landóan	úton	lenni	egy	[…]	város	házai	között”.	Arról	szól,	
hogy	élete	„mentségét”	az	adta,	hogy	„a	labirintusban	való	
vándorlás	 iránti	 ösztönben	 a	 végtelenségig	 kitartó”,	 „illat	
és	 emlékszigeteken	boldogabb”.	Kisgyerek	kora	óta	 fény-
képez,	néha	 sokat	 egy	helyen,	kis	különbségekkel,	de	mi-
vel	„nem	hisz	az	érzések	tökéletes	megragadásában”,	nincs	
kedve	egyet	kiválasztani,	és	attól	is	fél,	ha	a	nagy	létszámú	
sorozatból	mégis	megmaradna	egynél,	másnap	az	már	nem	
lenne	érvényes.	Amikor	gyerekeket	tanít	fotografálni,	letéte-
ti	velük	a	gépet	és	felgyalogolnak	a	várba,	ahol	lényegében	
azt	 mutatja	 be,	 hogy	 különféle	 nézőpontokból	 lehet	 látni	
a	világot.	 (A	kicsik	persze	már	 azért	 is	 lelkesednek,	hogy	
fényképezőgép	nélkül	mehetnek	fotózni.)	Azt	mondja	a	ma-
sináról,	hogy	jó,	ha	nála	van,	ürügy	lehet,	hogy	ismerkedjék,	
hogy	valahol	megállhasson	stb.,	de	elég	a	tudat,	hogy	„ott	
van	veled	a	lehetőség,	az	életed”.	

Van	ebben	valami	játékosság	is,	persze.	Idézem	egyik	kis	
rigmusát:	 „akik	 játszanak,	 talán	 nem	 látszanak”.	 Egyrészt	
tehát	nem	akar	látszani,	ez	valamiféle	esély	a	menekülésre.	
Másrészt,	talán	nem	ismerik	fel,	nem	becsülik	értékén	azt,	
aki	 játszik.	Nem	veszik	komolyan.	Ez	 a	 játékban	való	 el-
bújás,	vagy	a	játék	által	való	elfedettség	gondolata	át-	meg	
átszövi	az	egész	regényt.	Ahogy	a	fotósorozatból	nem	mer,	
nem	akar	egyetlen	érvényesnek	tűnőt	kiválasztani	az	alkotó,	
úgy	a	sokoldalú	ember,	e	mű	tétovának	tűnő	hőse	sem	szíve-
sen	maradna	egyszersmindenkorra	egyetlen	foglalkozásnál	
vagy	 hivatásnál.	Arról	 beszél,	 hogy	 keleten,	 de	máshol	 is	
gyakran	a	foglalkozással	nevezik	meg	az	embert,	a hajós,	a 
kalmár	vagy	az	apja	foglalkozásával,	az ács fia stb. És hogy 
így	egyértelmű	és	tartós	az	önazonosság,	a	felismerhetőség.	
De	hogyan	ismerjék	fel	azt,	aki	sokféle	foglalkozást	űz,	egy-
szerre	vagy	különféle	időkben,	aki	festőművész	(most	nyílt	
kiállítása	a	Műcsarnokban),	fotográfus,	író,	rendező,	tudós,	
mediátor,	 műsorszervező	 –	 hirtelen	 ennyi	 jut	 eszembe	 a	
könyv	szerzőjéről,	akit	tétován	értékel	a	művészeti,	irodalmi	
kritika.	Az	elbeszélő	a	gyerekmondókából	kiindulva,	hogy	
nem ér a nevem…,	egyszer	csak	ezt	böki	ki:	„semmit	nem	ér	
a	nevem”,	és	abban	látja	az	okot,	hogy	nem	tart	ki	egyetlen	

névnél,	ahogy	az	előbb	értettük:	foglalkozásnál,	hivatásnál	–	
és	az	ilyen	ember	„ott	marad	valahol	egyedül,	sokoldalúan”.	
„Egy	név	–	egy	hivatás,	több	hivatás	–	senki	nem	ismeri	a	
helyét	az	illetőnek.”	

A	 könyv	 borítójának	 első	 oldalán	 (a	 szerző	 fotója)	 két	
hajléktalan.	(?)	Meglehetősen	esetlegesnek	tűnik	az	ottléte-
zésük,	lehet,	hogy	eredetileg	nem	is	egymás	mellett	álltak,	
össze	lettek	vágva,	viszont	a	regényből	is	ismerősnek	tűn-
nek,	és	össze	is	tartoznak.	A	Teleki-téren	egy	szakállas	ku-
kázót	lát	az	elbeszélő,	akivel	beszédbe	elegyedvén	megtud-
ja,	hogy	a	szemétben	talált	könyveket,	újságokat	elolvassa.	
Ismeri	a	Védákat,	Lábasst	is.	Látva,	hogy	művelt	emberről	
van	szó,	javasolja,	hogy	talán	taníthatna.	„Mire	azt	válaszol-
ja,	hogy	na	de	a	fiatalok	azt	mondanák,	hogy	mire	vitte.”	A	
másik	figura	a	képen	jellemzően	szintén	szemüveges,	sváj-
cisapkás,	maszatos	kezű,	hajlott	hátú,	leszegett	fejű	öreg.	(?)	
Valami	zsebkönyvfélét	süllyeszt	épp	gyűrött	kabátja	alá	és	
készül	továbblépni.	A	könyvben	van	szó	ilyen	alakról	is,	aki,	
miután	megtalált	egy	naplót,	és	kelletlenül	tudomásul	vette,	
hogy	mi	 az,	 kitépte	belőle	 a	 teleírt	 oldalakat	 és	 az	üresen	
maradt	lapokkal	a	könyvecskét	eltette,	jó	lesz	még	az	vala-
mire…	Önironikus	grimasz:	az	író	és	az	olvasó.	

A	naplót	zsebrevágó	görbe	figura	kifelé	oson	a	képből,	a	
másik	szálfaegyenesen	áll,	megcsillanó	sokdioptriás	szem-
üvegén	keresztül	kinéz	rám,	majdnem	elmosolyodik.	A	kép	
puritán,	sugallatában	szánalomkeltő	és	szelíden	provokatív.	
„Élete	 egyik	 legszebb	meséjében”	a	 régi	hangszerjavítóba	
valamikor	 kicsi	 emberke	 apró	 hegedűt	 hozott.	 Ez	maradt,	
mert	a	többit	a	gonosz,	nagy	bohóc	sorra	elvette.	„A	muzsika	
a	cigányok	utolsó	menedéke”	–	rögzíti	önkritikusan	„gyere-
kes,	túl	érzelmes”	reflexióját.	Az	érzelmesség	végigvonul	a	
műben,	kiragadva	a	szövegkörnyezetből	bizonyos	helyeket,	
itt-ott	lehet,	hogy	kissé	túlzónak	éreznénk,	de	a	történet	egé-
szének	dallamába	harmonikusan	 illeszkednek.	Ezt	mondja	
erről	máshol	Szindbád:	 „…dögnehéz	úgy	megfogalmazni,	
hogy	összes	érzéseim	benne	legyenek,	de	túl	érzelmes	azért	
mégse;	azaz	giccses	érzésekkel	telt	hajós-szívemmel	tenge-
részgyalogosként	írjak	szerelmeslevelet…”	

Az	egyik	epizódban	Golyó,	a	„halálosan	részeg”	házta-
karító	 élettörténetével	mentegeti	magát,	 vagy	 csak	 próbál	
kapcsolatot	 teremteni.	Megmutatja	 egy	 farkaskutya	 képét,	
mondván,	hogy	az	övé	volt,	már	nem	él,	beszél	arról,	hogy	
minden	körülmények	között	meg	tudja	védeni	magát,	mert	
volt	 idegenlégiós,	 ismeri	 a	 dzsiudzsicufogásokat,	 karatét,	
csak	hát	egyedül	maradt	és	bizonyítékul,	hogy	minden	hite-
les,	nem	csak	„dumál”,	előkotor	egy	gyűrött	levelet:	„Drá-
gáim! Már csak pár napom van, rettenetesen szenvedek, po-
koli az életem, de tudom, hogy már csak pár nap van hátra, 
akkor megszabadulok. Csak egyetlen egy dolog fáj, amin 
nem tudok javítani, hogy itt hagyom egyedül Lacit, szegény, 
egyedül nem tud megállni a lábán, egyedül az ember család 
nélkül semmi, elveszik és ő egyedül marad, ha meghalok, 
nagyon szeretném, hogyha már nem leszek, támaszra leljen 
szegény. 2008. május 5. Panni”.	Ebben	a	miniatűr	becketti	
monodrámában	(Vö.:	Utolsó tekercs)	a	szósúly	az	egyedül,	
ahogy	a	következő	történetben	is.	Az	elbeszélő	egyszer	csak	
ott	áll	a	Csengery	utcában.	Az	egyik	különös,	keleties	be-
járatnál	 a	kapu	 fölött	növő	 tüskés	növénybozót	és	az	osz-
lopdísz,	 a	mállott	 kő	 vagy	malter	 kutya-	 és	 gyerekszobor	
ismerős.	Rádöbben,	hogy	hisz	a	költő	lakott	itt,	aki	már	nem	
él.	 Fölmegy	 a	 lépcsőházba,	 és	 elgondolja,	 hogyha	 kérdik,	
azt	hazudhatja,	hogy	a	barátját	keresi,	 és	ekkor	megszólal	
a	feje	fölött	a	hang:	„A	lányom	férje	volt.	Huszonnyolc	év-
vel	ezelőtt	költözött	ide,	én	hatvannyolc	éve	lakom	ebben	a	
házban.	Most	nem	látogat	senki.	Ő	mindig	benézett	hozzám,	
amikor	hazajött.	Most	senki.	Meghalt	a	felesége.	Aztán	ő.	A	
fia	még	ott	lakik	szemben,	a	sarokban.	Egyedül	van.	Senkije	
sem	maradt.	Az	 írók	nem	 jönnek	 többet	 ide.”	Sokunkban,	
akik	ismertük	a	szereplőket,	mardosó	lelkiismeret-furdalás	
támadhat	–	miközben	eltűnődünk	az	élet	és	fikció	egymásba	
lényegüléséről.	

Fontos	motívum	a	halál.	Akár	az	öregasszonyról	mesél,	
aki	nyitva	hagyja	 résnyire	az	ajtaját,	hogy	mégis	 idejében	
rátaláljanak,	 ha	 öngyilkos	 lenne,	 akár	 saját	 magáról,	 szá-
razan	megjegyezve,	hogyha	egyszer	 leugrik	a	 függőfolyo-
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sóról,	 vajon	mi	 lesz?	Tényszerűen	 említi	 szívműtétét,	mi-
nek	előtte	 testét	 leborotválták,	 és	 a	 történetet	úgy	 foglalja	
össze,	 hogy	 „másnap	meghaltam”,	 „hónapokig	 kórházban	
voltam”.	 A	 szorongás,	 az	 elmúlás	 érzete	 a	 gyerekkorra	
megy	 vissza.	 Most	 „bevásárolok,	 élek,	 ilyesmikkel	 ütöm	
el	 az	 időt”,	mondja,	 és	 aztán	megemlíti,	 hogy	apjától,	 aki	
„oly	 korban	 élt”,	 „avítt	 fotómasinát	 és	 félelmet”	 örökölt.	
A	könyvben	emlékfoszlányok,	mesék,	mesetorzók,	álmok,	
rejtélyes	esetek,	melyekben	a	szerző	gyerekkori	 spiritiszta	
vonzalmai,	 olvasmányai	 is	 hatnak.	 Az	 élettörténet	 folya-
mából	„mesének	kiválasztott”	darabok	között	egy	komplex	
sortsztori	–	a	regény	közepe	táján	található.	Hét	oldal,	szinte	
eszenciája	a	műegész	témáinak,	figuráinak,	gondolatainak,	
kompozíciós	megoldásainak.	A	bölcs,	 sok	mindent	megélt	
felnőtt	nézőpontjából	vetődnek	föl	a	régi	élmények,	de	meg-
indító	atmoszféra-érzékeltetéssel.	

„Úgy	alakult,	hogy	a	gyerekkorában	egyedül	élt.	Szülei	
persze	voltak,	katonásan	szigorú	apja,	és	finoman	nőies,	tö-
rékeny	kis	édesanyja	–	akit	el	is	tört	a	papa.	De	naphosszat	
egyedül	ült	az	ablaknál	[…]	Számára	tényleg	mennyország-
nak	tűnt	az	óvoda,	ahol	együtt	játszanak	az	emberek.	–	És	
most	üljetek	körbe,	és	fogjátok	meg	egymás	kezét	–	búgta	
délelőttönként	 a	 macskaszemes	 rádió	 egy	 fiatal	 nő	 igéző	
hangján,	de	Szindbád	képtelen	volt	egyedül	körbeülni,	csak	
törökülésbe	ült	hát,	és	jobb	kezével	mesére	várakozva	meg-
fogta	a	bal	kezét.”	A	kisfiúnak	„titkos	kedvence”	volt	Anni,	
akit	hazakísért,	és	akinek	a	hangját	nem	felejti.	„A	kislány-
nak	éppen	olyan	varázslatos,	asszonyos	hangja	lehet,	mint	
amilyen	majd	felnőtt	nő	korában	lesz,	amikor	ezzel	a	hang-
árnyalattal	már	majd	az	igazit	bűvöli	el,	azt	az	embert,	aki	
mellett,	mint	mondani	szokták,	végül	kiköt.”	Ezzel	az	An-
nival	találkozik	ki	tudja	hány	évtized	után	–	„eltelt	az	élet”.	
És	 a	 „régi	 lány”	 egyszer	 csak	 így:	 „El	 akarom	mondani,	
hogy…	tudom,	mit	tettek	veled”.	Ötödikes	gyerekek	torna-
órán,	„a	hajós”	nem	tudott	fejen	állni	és	ezzel	felidegesítette	
a	tanárt,	aki	tett	a	fejformájáról	valami	bántó	megjegyzést.	
Nem	emlékszik	Szindbád,	hogy	mit,	de	az	utolsó	mondatára,	
amit	már	az	öltözőbe	lépve	a	többiekhez	intézett,	arra	igen.	
„Puhítsátok	meg	a	libást!”	Iskola	után	„Szindbád”	is	elindul	
hazafelé,	hatalmas	a	hó,	 „szinte	éjszakai	 csönd”,	 és	 akkor	
meglátta:	„Vagy	tízen	voltak,	az	összes	fiú,	tán	csak	Balázs	
hiányzott…	és	Gyuri.”	Félelmetesen	erős	hely,	prózánk	leg-
javát	 juttatja	 eszünkbe,	 Kosztolányi-novellákat,	 a	 Budát. 
Jönnek	nevetve	az	osztálytársak,	és	a	kisfiú	„nem	gondolta,	
hogy	 el	 kellene	 futnia”.	Utolérték	 és	 kilökték	 az	 útra,	 „át	
a	vastag	hófalon,	nem	ütötték	el	az	autók,	 talán	a	parkoló	
kocsik	közé	esett	be”,	kezét,	lábát	törte	és	aztán	véresen	„va-
lahogy	hazamászott”.	Az	apjától	kapott	egy	„egetverő	po-
font,	édesapa	megijedhetett”.	Az	eset	folytatása,	hogy	nem	
kellett	egy	darabig	„a	ronda	iskolába	mennie”,	és	a	betegség	
„otthonos,	körülölelő”	érzését	tapasztalhatta	meg.	A	novella	
utolsó	bekezdésének	jellemző	szavai:	mesék, betegség, régi, 
Anni hangja, szerelem.	Elegyedik	a	védtelen	gyermek	fáj-
dalma	és	az	örök	vágyakozás	valami	jó,	szép	után.	

A	 kis	 epizódok	 csillaggal	 vannak	 elkülönítve,	 át-	 meg	
átfolynak	egymásba,	egyes	motívumok,	történetek	búvópa-
takként	újra	 és	újra	 felbukkannak.	Többnyire	 rövidek,	né-
hány	oldalasak.	Formálisan	kétféleképp	jelenik	meg	a	hős:	
egyes	 szám	 első	 személyű	 emlékezőként,	 és	 mint	 Szind-
bád.	Megjegyzem,	 valóban	 posztmodern	 bátorsággal	 nyúl	
Lábass	 jócskán	megterhelt	 irodalmi	 toposzokhoz.	Azt	 írja,	
két	mentőkörülménye	 is	 van	 arra,	 hogy	 a	 Szindbád	 nevet	
használja.	Egyszer,	ahogy	ment	hazafelé	az	iskolából,	nagy	
fényességet	 látott.	 Jupiterlámpák	világították	meg	 a	havas	
utcát,	ahol	egy	„ezüsthajú	férfi”	ezüstfogantyús	botjával	egy	
„virágoskosárral	vacakolt”,	amit	nemrég	dobtak	le	az	egyik	
erkélyről.	Valaki	megfogja	 a	 kisfiú	 iskolatáskáját	 és	 tartja	
mindaddig,	amíg	az	ámulva	nézi	a	jelenetet.	Sok	év	múlva	
tudja	csak	meg,	hogy	Huszárik	Zoltán	 tartotta	a	 táskáját	a	
Szindbád forgatásán. A másik „mentsége”: csavargásai so-
rán	elvetődik	egy	házba,	áttetsző	üvegablakok	közé	„a	város	
legszebb	lakásába”.	Az	ajtón	a	Róth	Amália	név	áll.	A	„na-
gyon	szép	szemű	nénitől”	megkérdezi,	hogy	nem	rokona-e	
a	híres	üvegművésznek,	Róth	Miksának,	mire	 a	 hölgy	 ra-
vaszkásan	mosolyogva	azt	mondja,	hogy	hát	az	bizonyára	

„a	 papa	 lesz”.	 Barátság	 szövődik	 közöttük	 és	 mikor	 első	
könyve,	Az ünnep	megjelent,	vitt	egy	példányt	a	Nefelejcs	
utcába,	 Lilikének,	 aki	 megköszönte	 azzal,	 hogy	 „majd	 a	
másik	mellé”	teszi.	Ettől	kétségbe	esik	a	szerző,	hogy	talán	
már	hozott	egyet.	„Nem	édesem	[…]	nem,	dehogy,	csak	hát	
nekem	már	dedikált	egy	másik	író	is	könyvet,	a	Krúdy	Gyu-
la,	 a	magáét	majd	melléteszem.”	Valóban	erős	érvek	ezek	
amellett,	hogy	merje	valaki	magát	Szindbádként	aposztro-
fálni.	Én	hozzáteszem,	hogy	van	itt	egy	harmadik	mentség. 
Az	 író	megismerte	Edward	W.	Lane	 viktoriánus	Ezeregy-
éjszaka-kutató	munkáit,	melyek	között	újabb	gyűjtéseket	is	
talált.	Ezeket	a	kairói meséket	lefordította,	és	beleszőtte	pes-
ti	vándorszínházai	előadásaiba,	egyet	jelen	könyve	lapjain	is	
felidéz.	(Vö.:	Lábjegyzet	158.	o.,	Madárfészekárus.)

Az Ezeregyéjszaka	meséinek	számos	formai	sajátossága	
megfigyelhető	a	Házszínházban.	A	rejtvényszerű	mozzana-
tok,	a	bölcsességek,	szentenciák	kedvelése,	az	úgynevezett	
sulykoló	szó,	amely	összeköti	az	egyes	szakaszokat,	a	do-
bozos	szerkezet	–	amikor	egy	mesén	belül	egy	másik	mese,	
majd	újabb	ágazik	el	–	az	egész	könyvet	átszövő	bolyongás.	
Nem	 egy	 epizódja	 kezdődik	 ilyesfélén:	 „…Elhatározom,	
hogy	világgá	megyek	megint.	Reggel	tíz	körül	indulok,	úgy	
fél	egyre	már	Káposztásmegyeren	vagyok	gyalog	[…]	Átke-
lek	az	Óceán-árkon	–	imádom	ezt	a	nevet,	olyan	világutazós	
volt	 ilyen	nevek	közt	örökre	 itthon	maradni”.	Nem	akarja	
a	 szerző	 elválasztani	 a	 hajós Szindbádot a mesélő Szind-
bádtól.	Ugyanaz	élvezi	vagy	szenvedi	el	a	kalandokat,	aki	
elbeszéli:	„elárasztom	szegény	beszélgetőtársamat”,	„vette	
vissza	a	fonalat	saját	magától”.	Az	elágazások,	önmegsza-
kítások,	dialogizált	monológok	 látszólag	ötletszerűen,	ara-
beszkesen,	 az	 asszociációk	 szeszélyeinek	 engedve	 burján-
zanak	a	szövegben.	A	laza	szövedéket	valójában	nagyon	is	
megtervezett	kompozíció	tartja,	mely	az	autobiográfia	tény-
szerűségeire	 épül,	 és	 a	 rövidebb	 repetitív	 és	 koncentrikus	
menetek	éppúgy	a	 felütés–zárlat–visszatérés	hatásos	zenei	
felépítését	követik,	mint	a	regényegész:	„A	Népszínház	ut-
cán	felmennek	a	függönyök”	(7.	o.)	–	„Napház	a	hely	neve,	
ahol	élünk”	(253.	o.).	

Lábass	kedveli	a	nyelvjátékokat,	maga	a	cím	is	 ilyen	–	
szimmetrikus	 szóalkotás.	Az	 elején	 és	 a	 végén	 a	 ház	 szó-
val	nyomatékosítja	a	regénybéli	helyszíneket,	ahol	ismerős	
hangulatokat	 talál	meg	vagy	új	városrészeket,	belső	udva-
rokat	fedez	föl,	beszél	ezek	történeti,	kulturális	aspektusai-
ról,	tárgyairól,	embereiről.	A	házszínház	fogalom	egyébként	
korábbról	 származik,	valóban	 rendezett	 a	barátaival	buda-
pesti	 lakásokban,	 házak	 udvarán	 afféle	 „vándorszínházi”	
előadásokat.	Némelyikük	dokumentált,	 adatokkal,	 felvéte-
lekkel,	 többük	 az	 előadás	megvalósulásával	 elmúlott.	Af-
féle	 performanszok,	 melyeket	 kedvvel	 nevezett	 a	 szerző	
főpróbáknak.	 Akkor	 ugye,	 még	 lehet	 változtatni	 elvileg,	
valójában,	mint	 olvassuk	 a	 könyvben,	 esetleg	 nem	 is	 volt	
előadás,	 csak	 főpróba.	Nyelvjátékai	 lebegtetik	 a	 jelentést:	
megteremtik	 a	 többféle	 értelem	 lehetőségét	 és	 elbizonyta-
lanítanak,	 gyakran	 tematizálnak.	Általában	 gyermekiek	 és	
bölcsek,	ártatlannak	tűnők,	de	rafináltak.	Például	amikor	a	
szomszéd	kínai	ezt	mondja:	„Utazz	nyugodtan	Endle,	addig	
majd	locsolom	neked	a	világot”.	Az	első	pillantásra	csupán	
bájos	mondat	a	virág-világ	variációval	a	városából	el	nem	
utazó	 csavargó	 életéhez	 kapcsolódik.	Keserűen:	 „nevetsé-
ges	vagyok,	és	ez	most	 jól	esik,	hisz	voltam	már	siralmas	
is”.	A	gúny	mögött	történeti	tragédia	húzódik	meg	itt:	A	va-
lamikori	csillagos házat	Napháznak	nevezték	el	„a	költészet	
szerelmesei”.	Az	alatta	lévő	lakásból	éjjelente	kétségbeesett	
üvöltés	hallatszik	éveken	át.	Kommentár.	„Láttam	már	őket	
[…]	éppen	elégszer.	Ketten	voltak.	Ez	remek.”	Milyen	re-
mek	 lehet	ez	a	kettős,	ahol	a	két	öreg	úgy	marja	egymást,	
mint Bernhard Szénégetőjének	 rémes	 házaspárja.	 Rezig-
nált	életrajzi:	„régebben	sokkal	messzebb	mentem	[…]	de	
ez	a	kis	körút	 is	…	elbűvöli	a	nagykorút”.	Vagy:	„szépen,	
nem	 szépen	 megöregedtem”.	 Egyszerű	 szójáték	 a	 „légy	
hű”?	Hisz	eszünkbe	juttatja	Tandori	egyik	viccét:	„Légy,	ne	
légy”,	a	hatvanas	évek	nagyon	népszerű	regényét:	Légy hű 
magadhoz	–	és	akkor	már	a	Hamletet:	„Mindenekfelett	légy	
hű	magadhoz…”.	A	szövegköziségben	a	 legjobb	mintákra	
asszociálhatunk.	 Például	 azt	 olvasva,	 hogy	 a	 szekrényben	



62

„szégyenlősen,	mégis	büszkén	öt-hat	üres	üveg	–	de	mi	még	
azért	érünk	valamit…!”	–,	bizonyára	eszünkbe	jut	Mándy.	
Vagy	ennél	a	résznél:	„látogatás	a	pulóvernél,	egy	röpke	vi-
zit”!	Nagyon	érzéki,	képszerű	ez	a	nyelv,	akár	a	nyomasztó-
an	zsúfolt	kínai	lakást	írja	le,	akár	az	udvarokat,	ahol	„csak	
a	szomorúság	tanyázott	és	a	csend”,	akár	a	kerítés	nyílhe-
gyére	zuhanó	macska	fájdalmát.	Néha	egy-egy	régi	szóval,	
elhomályosult	 jelentéssel	 idéz	 fel	 hangulatot,	 ki	 tudja	ma	
már,	hogy	mit	jelent	a	prakker,	hogyan	játsszuk	a	marokkót 
vagy	miért	szárnyas	az	a	pénzecske	a	szólásban:	„csak	egy	
év	múlva	esett le a tantusz,	amikor	már	azt	se	tudták,	hogy	
mi	volt	az	a	szárnyas	érme”.	

A	könyv	legemlékezetesebb	lapjai	közé	tartozik	az	epi-
zód	a	nagy	barangolások	kezdetéről,	a	félelemről.	„Életem	
majdnem	felét	apám	mellett	éltem	le	[…]	tizenhat	év	bol-
dogság	elrepül,	de	tizenhat	év	félelem	egy	gyilkosság	ellen-
tétele.	Ennyit	ülnek	a	gyilkosok.	Érthető,	hogy	mikor	ennyi	
idő	múltán	végre	elmenekültem,	már	másnap	reggel	rögtön	
világgá	mentem	[…]	így	szoktattam	magam	fokozatosan	az	
emberekhez.	Lassacskán	megtanultam	társalogni	ezzel,	az-
zal.	Ezért	tűnhetett	úgy,	hogy	laza,	könnyen	kapcsolatot	épí-
tő	ember	vagyok.	Sok	ezer	szürke	házfényképet	készítettem,	
de	a	lényeg	a	csavargás	maradt...”.	

(Napkút Kiadó, 2015)
Doboss Gyula

„Ördögbe is, vége”
(Balázs Attila: Szép kis történetek)

Be	kell	valljam,	először	megijedtem.	A	Szép kis történe-
tek	című	novelláskötet	első	szövegeit	olvasva	a	2013-ban,	
Magyarországon	 megjelent	 Pokol mélyén rózsakert	 című	
Balázs	Attila-kötetről	írt	kritikám	mondatai	kísértettek.	Ak-
kor	azt	írtam,	a	szerző	„a	korábbi	művek	fogásait	igyekszik	
tartalom	és	írói	megformálás	nélkül	működtetni,	ez	azonban	
az	eddigi	erények	kopásához	és	klisék	kialakulásához	vezet.	
[…]	[L]ehet	bízni	abban,	hogy	[…]	ahelyett,	hogy	a	korábbi	
sikeres	művek	megkövesedett	megoldásaira	 támaszkodna,	
Balázs	Attila	képes	lesz	még	íróilag	is	valami	újat	alkotni.”	
(„…csak a találgatás maradt…”,	 Kalligram,	 2014/11.)	A	
Szép kis történetek	igazolta	ezt	a	bizalmat.

A	 kötet	 első,	 Bolygó Kerényi	 című	 szövege	 mintha	 a	 
2008-as	Kinek Észak, kinek Dél	 című	Balázs	Attila-regény	
egy	„kimaradt	 jelenete”	 lenne.	A	kapcsolatot,	noha	az	 írás-
mód	is	nyilvánvalóvá	teszi,	a	szerző	is	jelzi,	mikor	arra	hívja	
fel	a	figyelmet,	hogy	a	novellában	olvashatók	bizonyos	rész-
letei	„a	több	helyzetben	és	esetben	stabil	hivatkozási	alapun-
kul	szolgáló	Kinek	Észak,	kinek	Dél	című	vaskos	munkában”	
(5.)	 találhatók.	Csakhogy	a	kimaradt	 jeleneteket	nem	vélet-
lenül	vágják	ki	a	végül	bemutatott	filmből.	A	kötet	második,	
Karácsonyfa, dzsörzé, tengerimalac	 című	 novellája,	 amely	
némileg	 ugyan	 jobb,	mint	 az	 első,	 szintén	 erősen	 kötött	 az	
említett	 regényhez:	 „hosszabban,	 vastagabban,	 kacskarin-
gósabban	és	vérbővebben	lásd	a	Kinek	Észak,	kinek	Dél	c.	
könyvben,	ugyanettől	a	szerzőtől,	Palatinus	Könyvkiadó,	Bp.,	
2008.	–	a	megj.	részünkről!”	(28.)	Természetesen	nem	azt	ki-
fogásolom,	hogy	Balázs	Attila	kötetei	egymáshoz	kapcsolód-
va	az	egy	életműhöz	tartozást	is	erősítik.	A	borító	hátsó	felén	
az	olvasható,	hogy	a	Szép kis történeteket	„lehet	úgy	is	felfog-
ni,	mint	a	Világsarok	szépirodalomba	átbillenő	folytatása”.	Ez	
a	kapcsolódás	már	biztatóbb.	Míg	egy	regényben	Balázs	ked-
velt	szerepe-szereplője,	a	„szerény	krónikás”	(30.)	elegendő	
térrel	rendelkezik	ahhoz,	hogy	témája	mint	„ijesztőn	kígyózó,	
villás	végével	sziszegve	tapogatózó	sztoriszál”	(6.)	haladjon,	
addig	egy	novella	keretei	szűkek	ehhez.	Bár	még	a	Pokol mé-
lyén rózsakertben	is	olvasható	a	Balázs	Attila	első	és	jelentős	
művéből,	a	Cuniculusból	származtatható	„non	finito”	jelzés,	
ezzel	–	legnagyobb	örömömre	–	a	Szép kis történetek	című	
kötetben	már	nem	 találkozni.	Épp	 ellenkezőleg:	 a	 novellák	
különféleképpen,	paradox	módon	épp	legfeljebb	a	végek	so-

rozataként	értett	végtelenséget	jelenítik	meg.	Halvány	utalá-
sok,	persze,	találhatók	a	szövegben,	de	csak	olyan	formában,	
amelyek	a	novellák	izgalmas	és	szórakoztató	humorát	tükrö-
zik,	mint	például	itt:	„Bem	apó	is	felhúzta	a	nyúlcipőt”.	(13.)	
A Szép kis történetek	„non	finito”-t	leváltó	mondata,	beisme-
rése:	„Ördögbe	is,	vége.”	(165.)

Ugyanakkor	Balázs	Attila	különféle	írói	megoldások	ré-
vén	több	alkalommal	is	érdekesen	kísérletezik	azzal,	hogy	
egy	 novella	 keretein	 belül	 is	 megvalósítsa	 a	 végtelenített	
történetmondást,	 a	 végeláthatatlan	mondatok	 erőltetésénél	
ezúttal	 kreatívabb	 módokat	 keresve.	 Két	 novella	 is	 teljes	
terjedelemben	 ennek	 a	 kísérletnek	 az	 eredménye.	A titok-
zatos Afrika	című	már	alcímében	is	jelzi	az	említett	törek-
vést:	 egy	 „pigmeus	 csalimeséről”	 van	 ugyanis	 szó.	 Ez	 az	
a	szöveg,	ami	talán	legexplicitebb	formában	valósítja	meg	
az	 éppenséggel	 véget	 érő	 történetek	 végtelenített	 sorozata	
révén	létrejövő	„neverending	story”	formulát.	Az	első	kép-
ben	 egy	 gazellát	mutat	 az	 elbeszélő,	 amit	 egy	 lesben	 álló	
párduc	figyel.	Először	a	vadászni	készülő	állatot	lövi	le	egy	
fehér	vadász,	akit	aztán	egy	mérgezett	nyilacskával	megöl	
egy	pigmeus	férfi,	akit	hazaérve,	„a	kis	pigmeus	férj	kima-
radásait	végképp	megelégelve”	(174.)	agyonver	a	felesége,	
akit	 eltapos	 egy	 elefánt,	mely	 állat	 ijedtében	 szívrohamot	
kap	stb.	stb.	Emellett	a	Pokol mélyén rózsakert „maradvány-
szövegének”	tűnő	Amerikai történet	a	másik	olyan	novella	
a	kötetben,	amely	hasonló	szerkezettel	bír.	Már	a	2013-as	
regényben	is	azt	lehetett	olvasni,	hogy	annak	történetszála,	
részben	Balázs	írásmódjának,	részben	annak	köszönhetően,	
hogy	a	választott	téma	a	dél-amerikai	Santa	Cruzból	indult,	
„egy	 latin-amerikai	 tévésorozat	 észveszejtő	 dömpingjével	
vetekszik”. (119.) A Szép kis történetek	 említett	 novellája	
szintén	 a	 szappanopera	műfajának	 egy	 tipikus	 jellemzőjét	
eleveníti	meg.	A	bekezdések	–	szám	szerint	három	–	a	kö-
vetkezőképpen	kezdődnek:	„Az	előző	rész	tartalmából”.	„A	
mai	rész	tartalmából”,	„A	holnapi	rész	tartalmából”.	A	no-
vella	eme	sorozata	a	következőképpen	„zárul”:	„A	holnap-
utáni	rész	tartalmából:	(…)”.	(56.)

Balázs	Attila	 szövegeire	 kezdetektől	 fogva	 igaz	 az	 is,	
hogy	bennük	a	 szerző	 reflektál	 a	megírás	módjára	 és	mű-
veletére.	 Csak	 egy	 példa:	 „laza	 jó	 ízlés	 szerint	 is	minden	
kb.	30	 ezer	 leütésnyi	 írásban	 legalább	3	direkt	 előrejelzés	
kockáztatható	meg”.	(134.)	A	nyolcvanas	években	épp	ezek	
a	 jegyek	kötötték	az	újvidéki	 szerzőt	 a	hagyományos	 rea-
lizmussal	és	írásmóddal	szakító	vajdasági	neoavantgárdhoz	
és	 –	 a	 kötetnek	 a	 határon	 történő	 nehézkes	 átjutása	miatt	
némi	 késéssel	 –	 a	 magyarországi	 posztmodernhez.	 Ötle-
tesség	nemcsak	az	egyes	novellák,	de	a	Szép kis történetek 
egész	szerkezetét	is	jellemzi.	A művész halála	című	novel-
la	egy	Király	utcai	 lakásban	elpusztult	 tücsökről	 szól.	Ezt	
a	szöveget	követi	a	Király tükröcskék	című	 írás.	Az	előző	
története	és	utóbbi	címe	izgalmas	módon,	szó	szerint	rímel	
egymással.	A művész halála	másvalami	miatt	 is	kiemelke-
dő	és	jellemző	novella,	ez	pedig	a	kötet	nagy	részét	átjáró,	
kimondottan	szórakoztató	humor.	Balázs	egymástól	merő-
ben	eltérő	világokat	játszat	egybe,	s	különböző	nézőpontok,	
hangulatok	ütköztetése	 révén	ér	el	abszurd	hatást.	Az	em-
lített	novellában	például	 így:	„netán	még	megmenthetné	a	
művészt,	de	konkrétan	semmi	nem	jutott	eszébe.	Végül	 is	
rápöcögtette	egy	illatos	papírzsebkendőre,	hogy	kényelme-
sebben	heverjen,	feltette	neki	Albinoni	elhíresült	adagióját,	
majd	magára	hagyta,	és	nem	látta	többé.	–	Az	a	döglött	csó-
tány?	–	kérdezte	az	író	feleségének	sugárzástól	beteg	keze	
miatt	felfogadott	takarítónő.	–	Ja?	Azt	lehúztam	a	klozeton.”	
(80.)	A	kötetben	egy	másik	művészről	is	szól	írás:	ez	a	Paga-
nini és a márkiné című,	amelyben	elmesélt	történet	szerint	a	
világhírű	hegedűs	olyan	hévvel	játszott	közönségének,	hogy	
kigyulladt	 először	 a	 vonó,	majd	 pedig	 az	 egész	 hangszer.	
A Szép kis történetek szövegeiben	nem	ritka,	hogy	Balázs	
Attila	képtelen	túlzásig	fokozza	a	reális	világ	legtermésze-
tesebb	 jelenségeit.	Az	ókor	 legmagasabb	 szobrát	 elkészítő	
művésznek	„öregkorára	úgy	maradt	a	nyaka,	mintha	örök-
kön	a	vándormadarak	röptét	szemlélné,	s	mire	újra	le	tudott	
nézni,	abban	a	pillanatban	meg	is	halt”.	(93.)	A	novelláskö-
tet	sokrétűségét	mutatja,	hogy	a	benne	megjelenített	humor	
mellett,	 ahhoz	 szorosan	kötődve	Balázs	Attilától	 talán	 rit-


