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SZÉNÁSI ZOLTÁN

Elhalasztott apokalipszis
VÉGIDÔVÍZIÓ ÉS EMLÉKEZET VASADI PÉTER HA AZ ÁLDOZAT ELSZABADUL
CÍMÛ MÛVÉBEN

„A Biblia két nagy minta szerint szervezôdik, miként általában a képzeleti iroda-
lom is. Az egyik a természeti ciklus mintája, az utóbbit apokaliptikusnak nevez-
tük.” – állítja Biblia és irodalom kapcsolatát vizsgáló alapmûvének második köte-
tében Northrop Frye. S habár az idézett szövegrész „képzeleti irodalom” (imagina-
tive literature) alatt vélhetôen a költôi, írói fantázia mûködése révén létrehozott
szép irodalmat érti, nem indokolatlan a mûvekben megjelenô apokaliptikus ele-
mek vizsgálata során a valósághoz, a mû saját jelenéhez és elképzelt jövôjéhez
való viszony kérdését alaposabban körüljárni. A képzelet szabad mûködése legin-
kább a jövendôbeli pusztulást leíró látomások fantasztikus alakjaiban ragadható
meg, s aligha szükséges hosszan bizonyítani, hogy az egyébként az ószövetségi
apo kalipszis történetekhez s azokon keresztül a közel-keleti pusztulásmítoszokhoz
szorosan kötôdô újszövetségi Jelenések könyve mennyire meghatározó forrásszö -
vege a természetfeletti erôk mûködését leíró fantasztikus irodalomnak. Az apoka-
lipszis mint a végidô leírása azonban nem elsôsorban a világ pusztulásának nyo-
masztó látomását jelenti, ami véget ér, az pusztán esendô világunk immanens tör-
ténelmi ideje, mely átadja helyét az égbôl alászálló új és örök Jeruzsálemnek, ahol
a megigazultak együtt élnek majd Istennel. Frank Kermode feltételezése szint a
mûvészetekrôl való radikális gondolkodás a modernizmus különbözô változatai-
ban jórészt apokaliptikus hangnemben zajlik,1 melynek alapja, hogy saját modern
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korunkat átmeneti válságkorszakként tapasztaljuk meg. Nem csak a Kermode által
említett „hagyományellenes” („anti-traditionalist”) és „hagyománytisztelô” moder-
nizmus („traditionalist modernism”) képviselôinek (Yeats-nek, Eliotnak, Poundnak
és másoknak) a mûvei támaszthatják alá ezt az irodalomban is megfigyelhetô (bár
talán nem annyira korszakspecifikus) válságélményt, hanem egyes mûfajok 20.
századi változatai is. A modern utópiák például igen erôteljesen reagáltak a múlt
század társadalmi és politikai tapasztalataira, Orwell vagy Huxley állama azonban
közel sem nevezhetô ideális államnak, csakúgy, mint a jövôvíziójuk kiindulópont-
jául vagy sajátos mintájául szolgáló korabeli keleti és nyugati államberendezkedé-
sek.2 Jellegzetesen modern mûfaj a science-fiction, mely szintén kötôdik az apoka-
lipszis hagyományához, s nem is elsôsorban a sci-fiben esetlegesen megjelenített
földöntúli lények miatt, hanem annak jellegzetes tematikája, világunk jövendô
pusztulásának látomása okán. De nem kizárólag ez az elôre tekintô idôperspektí-
va köti a tudományos fantasztikus mûveket a bibliai apokalipszisekhez, hanem
saját jelenükhöz való viszonyuk is rokonítja ôket. A távoli (vagy nem is olyan távo-
li) jövôben játszódó tudományos-fantasztikus mûvek lehetséges világa a mai kor
tech nológiai fejlettségébôl indul ki, s a bennük megfogalmazott társadalomkritikai
mozzanat is jelenkorunk társadalmi tapasztalatára vonatkozik, amennyiben azt
mutatja be, mivé válhat jelenkori világunk egy lehetséges jövôben. A science-fiction
ennek révén szorosan kapcsolódik nemcsak a modern utópiákhoz, hanem az apo-
kaliptikus irodalom hagyományához is. A bibliai és az apokrif apokalipsziseknek
is megvolt ugyanis a saját jelenkoruk társadalmi-politikai berendezkedésére adott
kritikai aspektusa, a Jelenések könyve kortársi befogadói, azok a korai kereszté-
nyek, akik a János-apokalipszisben leírt világvége-látomás bekövetkeztét s Jézus
má sodik eljövetelét a közeli jövôbe várták, alighanem pontosan értették a szerzô
eredeti intencióját, amikor Babilon pusztulásáról olvastak.

Vasadi Péter 2004-ben megjelent, saját paratextuális jelzése szerint egyszerûen
„Prózá”-nak minôsített Ha az áldozat elszabadul címû kisregénye eltérô mélység-
ben ugyan, de mindhárom említett irodalmi hagyományhoz kötôdik. A történet
egy csodás eseménnyel indul: a Risol völgyében található, emlékmûként gondo-
zott háborús tömegsír meggyilkolt áldozatai világító csontú, köd testû lényekként
támadnak fel. A mû epikus kerete röviden összefoglalható: a tömegsírból feltá-
madt áldozatok fehér ködszerû lényként megtámadják a Birodalmat, háború kez -
dô dik köztük és az emberek között. Az emberek szempontjából reménytelen küz-
delem („megölhetetlenek vagyunk, mert már megöltek minket – ne lôjetek, mert
elpusztultok”) egy pontján a lények visszahúzódnak, eltûnnek, majd amikor a Bi -
rodalom a gyôzelmet ünnepli, megszállják a fôvárost. Ezután párbeszéd kezdôdik
köztük és az emberek között, akik végre megértik a lények küldetésének célját.
Fel építik az Állami Zúzda és Cementmûvet, melyben a fehér lényeket korszerû
tech nológiával megsemmisítik, ezüstös porrá ôrlik csontjaikat, melybôl megépítik
a „szenvedés emlékmûvét”, a Csönd Házát. A kisregény földrajzi és személynévi
uta lásai révén kirajzolódó fiktív tér-idô koordináták a történetet anélkül, hogy a
szöveg konkrétan megnevezné, a közelmúlt, a második világháború alatti és utáni
Né metországba helyezik, melynek történelmi és (Vasadi szempontjából) életrajzi
háttere a második világháború, vagy általában a totális diktatúrák embertelenségé-
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nek tapasztalata, beleértve ebbe a szovjet típusú kommunista diktatúrát is. Hozzá -
te hetjük ehhez Halmai Tamás megállapítását: „[c]sak közvetlen tárgy, de nem vég -
sô téma a háború. Tematizálása csupán lehetôség egyetemesebben emberi kérdé-
sek: halál, erôszak, bûn, bûnhôdés, emlékezet (és feltámadás) kérdése fölötti tû -
nô déshez.”3 Ennek az egyetemes reflexiónak a lehetôségét úgy teremtik meg a
Hit lerre s a hitleri német birodalomra történô, könnyen feloldható utalások, hogy
egyben fenntartják a referenciális olvasat lehetôségét is, melynek az utolsó fejezet-
ben a Csönd Házának falára írt egykori koncentrációs és munkatáborok helynevei -
nek említésekor lesz kiemelt, a mû befogadói applikációját is döntôen meghatáro-
zó funkciója.

S habár a kisregény azonosíthatóan 20. századi európai környezetben játszódik,
cselekménye – legalábbis részben – a bibliai intertextualitás összefüggésben s kife -
je zetten teológiai háttérrel érthetô meg. Az elsô, Magja van a csöndnek címû feje-
zet, s valójában az egész kötet mottója Ezékiel próféta könyvébôl származik: „Ezt
mondja az Úr, az Isten: Gyere elô a négy szél hazájából, és fújj ezekre a halottak-
ra, hogy megelevenedjenek… Ekkor jövendöltem, amint parancsolta nekem, és él -
tetô lehelet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak, ez a nagy sereg.” (Ez 37,9-10)
A mottónak hármas funkciója van: egyrészt elôre vetíti a könyvben leírt apokalip-
tikus eseménysort, mely a második fejezetben a tömegsírba temetett ártatlan áldo-
zatok világító csontú „lépegetô s lebegô lényekként” való feltámadásával indul;
másrészt – amirôl a mûben egyébként csak utalásszerûen esik szó – megjelöli a
csodás történet isteni eredôjét; mindezt (harmadrészt) a regény narrációjára vonat -
koz tatva az elbeszélôi nyelv transzcendens eredetének kijelöléseként is érthetjük.4

A kisregényben elbeszélt történet szempontjából releváns pretextusként határoz-
ható meg továbbá a Jelenések könyve és a Minden Jeremiás siralma címû fejezet-
ben a fehér lények hangjához rendelt, s a címben is jelölt, a régi Jeruzsálem pusz-
tulásakor született Jeremiás siralmai. A Jelenések könyvére történô utalást erôsíti a
feltámadott áldozatok konkrét számának meghatározása (tizenegyezer-kettôszáz-
ötven) is, ami azonban eltér a János-apokalipszisben leírt megjelöltek számától
(száz negyvennégyezer). A világító csontú fehér lények száma azonban a Vasadi-
mû ben folyamatosan növekszik, a 12. fejezetben azt olvassuk: „a lények száma
elérte a tízmilliót”. A narrációból nem derül ki világosan, csak feltételezni lehet,
hogy a gyarapodás annak tudható be, hogy a „második teremtés” nem csak a Risol
völ gyi tömegsír áldozatait érinti, hanem minden ártatlan áldozatra kiterjed. Útjuk
során a feltámadtak az embereket a homlokukon fehér jellel jelölik meg, mely
szintén a Jelenések könyvére utalhat, vagy – miként Halmai Tamás feltételezi – Káin
bé lyegével jelölik meg az élôk homlokát.5 Az ô értelmezését erôsíti a 7. fejezetben,
a lények monológjában megfogalmazott küldetés: „Parancsunk van. Ez a parancs
nem bosszúállásra serkent, hanem megidézteti a könyörtelenséget. Megjelölteti
hû vös tenyerünkkel az elszánt gyilkosokat. Céltalan halálunk most teljesedik be.
Meg kell jelölnünk az elbujdosott bûnösöket, és föl kell építenünk a szenvedés
emlékmûvét, a Csönd Házát”. A korai Vasadi-lírából a 2004-es prózába átemelt
vers sor szintén Halmait igazolja: „Káiné a Föld legnépesebb családja”. A 15. feje-
zet, melynek beszélôje ugyancsak a fehér lények kollektív kórusával azonosítható,
azonban tartalmaz olyan részletet, mely ezzel ellentétes értelmezést is megenged:

97



„Hom lokotok érintése nevet ad nektek. Eljöttünk, hogy megszabadítsunk titeket. A
szenvedés a ti szabadságotok.” Ennek alapján a lények fehér jele a Jelenések köny-
vének vonatkozó részletével (Jel 7.3) lesz értelmezhetô, s ily módon jeleníti meg
az apo kalipszis elválasztás eseményét.

A hivatkozott szentírási részlet tágabb szövegkörnyezete a lények (a színszim-
bolika révén eleve az ártatlanság jelzéseként érthetô) fehérségére s transzcendens
eredetére is magyarázatot ad: „Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehe-
tett számolni. Minden nemzetbôl, törzsbôl, népbôl és nyelvbôl álltak a trón és a
Bá rány elôtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. Nagy szóval kiáltották és
mondták: »Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!« Az angyalok mind a
trón, a vének és a négy élôlény körül álltak, arcra borultak a trón elôtt, és imádták
az Istent, mondván: »Amen, áldás, dicsôség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és
erô a mi Istenünknek örökkön-örökké! Amen.« Ekkor a vének közül az egyik meg -
szólított. Azt kérdezte tôlem: »Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöt-
tek?« Így válaszoltam: »Te tudod, uram.« »Ezek a nagy szorongatásból jöttek, ru -
hájukat fehérre mosták a Bárány vérében. Ezért állnak Isten trónja elôtt, s éjjel-
nappal szolgálnak neki a templomában. A trónon ülô közöttük lakozik. Nem éhez-
nek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti ôket, sem másfajta hôség, mert a
Bá rány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élô vizek forrásához tereli ôket, az Is -
ten pedig letöröl a szemükrôl minden könnyet.«” (Jel 7.9-17) A fehérség azonban
ép pen a lények inváziója miatt más, ezzel éppen ellentétes jelentésvonatkozásban
is megjelenik a kisregényben. A Birodalom válságos helyzete címû fejezetben a
„fehér lett a rettegés és a gyanakvás színe”, s miniszteri rendeletekben tiltották be
a fehér színû dolgok használatát. A lények inváziója, az ellenük vívott háború
okozta politikai-társadalmi deformáció ábrázolásmódja az örkényi groteszket idézi,
s a groteszk beszédmód esetenként ironikus megjegyzésekkel társul, ahogy példá-
ul A fôváros megszállása címû fejezetben olvashatjuk: „A képzettebb fôtisztek tuk-
málták rá a hálót a bevonuló osztagokra, mert úgy tudták, hogy a lélek hasonlít a
pillangóhoz.”

Bár nem tartozik szorosan az elôadás témájához, de érdemes kitérni a mû nar-
rációjának sajátosságaira is. A Ha az áldozat elszabadul címû kisregény újdonsága
a Vasadi-életmûvön belül ugyanis nem a bibliai intertextusokhoz való összetett vi -
szonyban keresendô, hanem a szerzô korábbi szépprózai mûveinek hagyományos
elbeszélésmódjához képest mutatható ki. A 2004-es kisregény megbontja a szö-
vegnek a korábbi mûvekben megfigyelhetô koherenciáját, az eseményeket elbe-
szélô, a történéseken kívül álló elsô számú narrátor nézôpontját és szerepét egy-
egy részben valamelyik szereplô, néhány esetben a világító csontú fehér lények
kollektív kórusa veszi át. A narrátor, aki múlt idôben beszéli el a történéseket,
önmagát nem jeleníti meg az apokalipszis világában oly módon, mint a Jelenések
könyvének lejegyzôje, mégis tanúként számol be az eseményekrôl. A narráció
hangneme érzelemmentes, az elbeszélésmód azonban esetenként sokkal inkább
lí rai, mint epikus. A „tizennyolcadik rész, amely a hírszerzés által elfogott szavakat
közli szaggatottan ritmizált rendben, szabadverses hatást kelt” – jegyzi meg kriti-
kájában Halmai Tamás,6 ennél azonban többrôl van szó: a 2004-es prózai mûbe a
korai Vasadi-líra egyes részletei íródnak be, különösen erôs az elsô verseskötet
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címadó hosszúversének, a Jelentés Babylonbólnak a jelenléte, a kisregény történe-
tének alapstruktúrája, s különösen A fôváros megszállása címû fejezete egyér -
telmûen a korai darab újraírásának tekinthetô. A fehér lények dekódolt beszédé-
nek líraisága, s a narráció kötôdése a korai Vasadi-versekhez lényeges nyelvszem-
léleti konzekvenciákhoz vezethet. „Örökre elveszítettük a szavakat, de megôriztük
a gondolatot.” – olvashatjuk a 7. fejezetben a lények önértelmezô monológjában,
ez a kijelentés azonban nem a szenvedés nyelvnélküliségére vonatkozik, hisz ôk a
ha láluk révén már túl vannak ennek tapasztalatán. A feltámadott lények egy olyan
emberi nyelven túli valóságból térnek vissza, ahol az emberi szavak sokasága
helyett a Logosz uralkodik. Az a Logosz, mely a János-evangélium prológusa sze-
rint testté lett, s aki/ami a Jelenések könyvében „Isten Igéjeként” neveztetik meg.
„utunk végéhez értünk, hiszen igákkal… nem igékkel kezdôdik az új áldozat –
kimondhatatlan igék ezek, s csak akkor hallhatók, ha összpontosított sugárzásként
átütik a csöndet” – olvashatjuk a dekódolt üzenetet.

Az ártatlanul elpusztult áldozatok „második teremtése” Krisztus feltámadásának
antitípusa, de nem azonosítható a parúziával, Jézus második eljövetelével, az apo-
kaliptikus hagyomány nézôpontjából legfeljebb annak elôjeleként értelmezhetjük.
Az apokalipszis tehát abban az értelemben, ahogy a Jelenések könyve a világ egye-
temes pusztulásaként és az égbôl alászálló új Jeruzsálemként leírja, Vasadi mû -
vében valóban elhalasztódik. Viszont az ott leírt végidôvízió lezár egy korszakot, a
fe lejtés idejét, s ezt a lezárást a narrátor a profetikus beszédmód személytelensé-
gével apokaliptikus eseményként beszéli el, egy olyan pozícióból, mely nem része
az elbeszélt eseménynek, kívül és túl van rajta. A pusztulás tehát – csakúgy, mint
a korai Jelentés Babylonból címû hosszúversében – nem végleges, a lények felada-
ta itt sem az emberiség elpusztítása, hanem az egykor elkövetett könyörtelenségek
felidézése. A Vasadi-mûben nem a pusztítás leírása áll a középpontban, hanem a
lények valódi kilétének, megölhetetlenségének a fel nem ismerése, az el lenük
vívott háború és a háború révén átalakuló világ abszurditása. A társadalmi káosz
megszüntetéséhez, s a lényekben megtestesülô idegen megértéséhez a párbeszé-
den keresztül vezet az út. Így tudatosulhat az emberi egzisztenciát meghatározó
igazság, mely szerint minden (túl)élô az ártatlan áldozatok halála miatti egyetemes
felelôsséggel tartozik:

„– Értem, 51-es vagyok, utasítok: – arra válaszoljanak, miért szálltak meg min-
ket, mire volt jó ez az átkozott cirkusz, akik ma élnek, ártatlanok. 

– Figyelem, veszem: – senki sem ártatlan, csak az áldozat – a szemek látták, a
fülek hallották, a levegôt dörgés tépte, halál és sikoltások – a levegô sem ártatlan
– soha többé, soha töb…”

Az idézett részlet felveti az áldozatokkal szemben elkövetett bûntettek miatti
kollektív bûnösség lehetôségét is. A lények által kinyilatkoztatott bûnösség abszur-
ditásig fokozása („a levegô sem ártatlan”) s a történet kimenetele mutatja, hogy
jelen esetben nem ebben a (jogi) értelemben vett kollektív bûnösségrôl van szó. A
Vasadi-mû intenciója és teológiai szemléletmódja ugyanis sokkal közelebb áll az új
politikai teológiához, mely – mint egyik értelmezôje megjegyezte – nem él ugyan
apokaliptikus szimbólumokkal, retorikája mégis apokaliptikusnak tekinthetô.7 A
Ha az áldozat elszabadul címû Vasadi-próza interpretációjának talán legfontosabb
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teológiai implikációkat is magában rejtô hozadéka ugyanis megerôsíthetô az új
politikai teológia egyik alapítójának, Johann Baptiz Metznek a keresztény tradíció-
értelmezésével: „A bibliai hagyományokban megjelenik az egyetemes felelôsség
egy sajátos formája. E felelôsség univerzalizmusa mindamellett (és erre behatóbb
figyelmet kellene fordítanunk) elsôdlegesen nem a bûn és a kudarc egyetemessé-
gére, hanem a világban megvalósuló szenvedés univerzalizmusára van tekintettel.
Jézus elsôdlegesen nem a másik bûnét, hanem a másik szenvedését tekintette. Jé -
zus szemében a bûn elsôsorban a másik szenvedésében való részesedés elutasítá-
sát jelentette, olyan szûkösséget, amelyben az ember nem képes túllépni saját
szenvedéstörténete horizontján, azt, amit Ágoston késôbb a »szív önmagába fordu-
lásának«, a teremtmény rejtett nárcizmusának kiszolgáltatott létállapotnak nevezett.
És ennek nyomán megjelenésekor a kereszténység az emlékezés és az elbeszélés
közössége volt, amely Jézust, az elsôsorban az idegen szenvedést tekintô Jézust
követte.”8 A „memoria passionis” megvalósíthatóságába vetett eszkatologikus re -
mény miatt nem lehet végeleges az emberiség pusztulása Vasadi apokalipszisei-
ben. Ez a jövôbe vetett optimizmus azonban nem jelenti, hogy a jelen válságtuda-
ta ne fejezôdne ki igen erôteljesen Vasadi prózájában. A cselekmény a Risol völ-
gyének leírásával indul, itt található a tömegsír, s az egykori mészárlás emlékét ôr -
zô márványoszlop. Nem a teljes felejtés kultúrája, hanem az ártatlan áldozatokért
vállalt egyetemes felelôsség nélküli emlékezés üres gesztusa leplezôdik le. S ép -
pen ezáltal Vasadi prózája az apokalipszis eredeti görög jelentését („leleplezôdés”)
hozza játékba a mû interpretációja során. Az Elmegyünk újra meghalni címû utol-
só elôtti fejezet írja le rendkívüli aprólékossággal az Állami Zúzda és Cementmû
mûködését, a ködtestû, világító csontú lények cementté ôrlését. Az „ön magát meg-
semmisítô pusztulás” leírása kemény kritikáját adja a modernitás technológiai fej-
lôdésbe vetett hitének, s abszolút érzelemmentes elbeszélésmódjával felidézi a
világháborúk és – különösen – a megsemmisítô táborok kegyetlenségét. Amíg a
háború és a lágerek áldozatainak szenvedése céltalan és értelmetlen, addig a
„második teremtés” önmagát feláldozó pusztulásának határozott célja van, a fehér
lények cementté ôrölt csontjából épült Csönd Háza mint egyfajta interaktív múze-
um alapítja meg az új korszakot, az emlékezés kultúráját.
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DOBOSS GYULA

Virtuális és lehetséges elbeszélôk a Tandori-
bûnregények kompozíciójában

Egy népmese-feldolgozásból: „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sze-
gény özvegyasszony, úgy hívták, hogy Ludas Matyi…” Itt valami zavar van. A tulaj -
don névvel, az elbeszélôvel vagy a mese „lehetséges világával”. Az alábbiakban
ilyes mirôl gondolkodom. 

Idézet: „1950 óta regényíró akartam lenni (s költô, mûfordító csak mellette let-
tem), és prózaíróként/nak örök kudarcpályára állítottak.” (Tandori Dezsô: Csoda -
kedd, rémszerda, Bp., 2010, 150.) Bár több kritikusa egyenrangúnak tartja regényí-
rói munkásságát a költôivel, mások, a szakma nagyobb része viszont regényeirôl
semmilyen módon, elítélôleg sem vesz tudomást. (Pl. A magyar irodalom történe-
tei címmutatójában a leghíresebb Miért élnél örökké? vagy a Vér és virághab nem
szerepel, A magyar irodalmi posztmodernség címû antológia ötven oldalas beve-
zetôjében a Tandori név egyszer említôdik egy fél mondatban.) Nem minden kri-
tikus teszi magáévá Angyalosi Gergely tapasztalatát, hogy ti. Tandori „minél több
mûvét olvassa az ember, annál élvezetesebbé válhat az egyes…” (Vö. Alföld, 2004/5,
69.) Az elsô két verskötetre szórt jogos elemzôi tûzijáték, nagyra értékelés után
talán elfáradás, csömör(?) következett. Pedig akik szívesen és invencióval vizsgál-
ják Beckett, Joyce, Nabokov, Bret Easton Ellis prózaleleményit, itt is találnának ér -
demi és kedvükre való elméletalkotó inspirációt!

Tandori regényeinek túlnyomó többsége bûnügyi szerû, amelyik nem, abban is
fontosak bizonyos krimikellékek, utalások, s mindben átértelmezôdik a hagyomá-
nyos cselekmény. Példa a Maigret-téma és a megjelenéskor (1977) itthon még út -
törô újításként ható erôteljes kon- és intertextualitás a Miért élnél örökké?-ben.

A dolgozatom címében arra utalok, hogy a Tandori-(bûn)regényekben (a szer-
zô szerint is) elsôrendûen fontos a technika (ld. a 13:87 bevezetôjét vagy a Ki nem
feküdt halál borítójának auktori szövegét!), melyet a narrációnak (elbeszélô) és a
(szövegi felfogású) kompozíciónak az együttmozgásában célszerû vizsgálni.

A virtuális szónak a látszólagos, nem valódi jelentését használom, a látszólagos,
a látszat az ami nem az igazi valóját mutatja. Ha X a látszólagos elbeszélô, szá-
momra itt két dolgot jelent. 1. X kvázi elbeszélô: mintha elbeszélô lenne, de nem
az, hanem más funkció: szereplô stb. 2. Úgy tûnik, mintha X lenne az elbeszélô,
de ez csak látszat, más vagy mások az elbeszélôk, mondjuk Y. Ami a szövegmûben
látszólag van, az tulajdonképpen nincs (a szövegmûben).
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