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tázó. Kevés címerverset, „biztos antológiada
rabot” írt, de a gyöngébb költeményei sem 
nagyon maradoznak el a többitől. Szókincse 
és mondatfűzése példaképeitől -  és minden 
kortársától is -  megkülönbözteti. A hangfek
vése már nem, s fogalmiságának intenzitása 
sem éri el e nemben legszuggesztívebb mai 
költőinkét.

Egész lírája helyett a formakultúráját di
csérni, túldicsérni: vétek. Sőt nem hagyható 
szó nélkül: a ballada és a sanzon, a tárgyias- 
gondolati vers és az igénytelen dal néha fo- 
gócskázik. Az epigrammát keresi, de ehhez 
nem elég kegyetlen, a glosszavers izgatja, ah
hoz viszont sötétebb humor és több filozofi- 
kum kell.

Aki bármelyik ciklusát odaadó figyelemmel, 
nyitott lélekkel elolvasta, mély és összevéthe- 
tetlen nyomokat őriz. Kívánja, újrakívánja a 
„pax cruente”, a „mendax”, a „cikáda”, a „félig- 
levágott áldozat”, a „karsztsziklák”, a „gyöngyház
csiga”, a „szélső, hosszú délkör”, a „porcelántiszta”, 
a „ha rátalálni is mindig elveszteni” poézisét. 
Nem a fölösleges átvételeket, nem a tisztelgő 
pillantásokat, nem a pontosítgatásokat, nem 
a reflexiók reflexióit, hanem a saját tenyér
vonalak látását -  melyek mindent elmonda
nak, noha megfejthetetlenek. A NÉMELY FI
LOLÓGIAI MEGJEGYZÉSEK című versnek az első 
hat sorát: „Szóval a tücskök éjjelenként /  (És ez 
már voltaképpen szimbólum is. /  Főleg így harminc 
és negyven között.) /  A tücskök persze mit se tudnak 
erről /  a világirodalomban preformált /  jelentéséről 
éneküknek...” -  és a további huszonhatot már 
nem, így nem, még azzal együtt sem, amit 
persze-persze „a görögök óta öröklődő /  irodalmi 
közhely hallat velünk”. A közhely nem attól 
nem lesz közhely, hogy leközhelyezik.

A Mert AZÓTA strófáiban volt szerel
meinek színházi körmenete vonul el. Benne 
„a székely gróf”, aki „Kipling macskája volt sose /  
érzett szükséget és szerelmet...” Aki ezt leírja, mű
vei alapján Kipling ellenmacskája: minden 
sora szükséget és szerelmet éreztet. Viszont 
rá is igaz, ami grófjára: „egyet akart dolgozni de 
/  meg is vigasztalt hogyha kellett...”.

Keményen dolgozik, titkon vigasztal. 
Nem mutatja könnyen magát. Ne hidd, hogy 
végül megtalálod. Minden olvasat téves olva
sat, a téves olvasat is olvasat. Animula; Ami- 
nula; animula.
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Lesz olyan olvasó, aki e furcsa című könyv 
hangjára csodálkozva Borges némely hason
lón fura című híres novelláját idézi fel magá
ban, vagy Cortázar AXELOTL-ját. Jó azonban 
tudni, hogy bár más könyvekben is vannak 
csodaországok meg csodahüllők, de flox se
hol máshol. A floxot csakis Faragó Ferenc 
könyvéből ismerhetjük meg.

A kötet könnyednek hat, s ez nem mindig 
igazán szerencsés dolog. A szerző tehetséges 
bűvészinasra emlékeztet (ez akár sértő is vol
na, ha valaki rosszindulattal mondja). Ka
masznovella is olvasható benne, érettségiző
hangulattal, vidám életörömmel. Aki rühellte 
későre nyúlt kamaszkorát (mint e kritika író
ja), és hányingeresen utálta nyomorító és 
megbocsáthatatlan gimnazistaéveit, az talán 
nem igazán fogja kedvelni Faragó kamaszbá- 
jú, szép közhelyektől, szép keresettségektől 
sem mentes boldog-nagyfiús próza-líráját.

Budapest, nyári reggel. Minden tiszta, 
minden friss. Frissek a kamaszságot sugárzó 
író mondatai is. „Milyen szép ilyenkor az And- 
rássy út. Az éjszaka meggyóntatta, a bűneik terhétől 
megszabadult sárga szemétládák most jól látsza
nak” -  bámulunk rá e kiskamaszos bájú so
rokra. Gimnazista-életérzés a ritkábbik, örö- 
mös fajtából. A boldog vagy utólag boldog
nak stilizált kora ifjúságot mímelő rokon lel
kek meg Budapest hódolói nyilván szeretni 
fogják. Ismétlem, én nem tartozom közéjük, 
ezért pedáns szigorral azt mondom: most 
még nehéz megítélni néhány novella értékét. 
Amiből idéztem például (Kréta, RÓZSABI
LINCSBEN), engem kicsit egy olyan Kosztolá
nyi- vagy Karinthy-zsengére emlékeztet, me
lyet később kihagynak a gyűjteményes köte
tekből, de egykor majd jó érzéssel bukka
nunk rá elfeledett (s azóta értékessé vált) első 
kiadásokban.

Fiatal írónál kedvelt játék ízlelgetni, ki ha
tott rá, vagy kire emlékeztet. „Hála Juliónak” 
-  olvassuk kiemelt helyen, a kötetnyitó novel
la előtt e mottót. Természetesen Julio Cortá-
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zarra gyanakszunk. Borges és olykor talán 
Danilo Kis hangját is hallani véljük. Egy kü
lönös, távoli nagyság s egy testvérközelien is
merős szeretett hang. Jótékony kettősség, sőt 
inkább kettősségek jellemzik e könyvet.

Faragó Ferencnek érzéke van a jelenhez, 
a köznapok szürke költészetéhez (A NAGYME
ZŐ), poétikus szociográfia, jó megelevenítő
erővel. Jellemző az a novella, mely mai 
könyvtárban játszódik (vajon melyik, gondol
koztam, melyikből látni nagy folyón át a má
sik partra: a Széchényiből?). Tud keményen 
fegyelmezett rövid mondatokat írni, ismeri a 
próza ritmusát, de legszívesebben indázó, eny
hén krúdys hosszú mondatokat ír: néhány 
novella egyetlen mondatfolyamból áll. Hadd 
idézzek egyet (nem is a leghosszabbat): „Em
berekkel és fénnyel telnek meg az utcák, fénnyel, 
amely az égi lajtorjákon lebukdácsolva megtámadja 
a házfalakat és megtündököltet minden ablakot, 
nőkkel, akik valami búvá összeesküvésben az első 
tavaszi napon a legszínesebb ruháikat veszik elő, a 
vékony pulóverek, lenge blúzok, blézerek, ingek és 
kabátkák sejteni engedik a test földrajzának olyan 
vonulatait, melyekről a vizsla tekintetű geológusok 
elkönyvelték, hogy odalettek az eróziós télben...”

Szép mondat, talán túlságosan is az. Vagy 
épp az őszinte naivság teszi széppé? Faragó 
Ferencnek nemcsak írástechnikája van, ha
nem hangja is. Érzi a nyelvet, ezért aztán 
meghökkentő az ilyesmi: „rá kellett jönnie, hogy 
a Nagymező utca nap mint nap, óra mint óra, perc 
mint perc új arcot ölt”. Mi ez? Bájos ficam vagy 
szándékos dacolás a nyelvőrökkel (s tán a ma
gyar nyelv szellemével)? Az egész kötetre, a 
tágabban értett hangvételre, anyagkezelésre, 
tematikájára is érvényes -  és nemcsak a stí
lusára jellemző -, hogy gyakran nem lehet el
dönteni: bravúros tudatosság, felsőfokú írás
technikai zsonglőrködés mindez vagy annak 
látszó „elegyes véletlenek” sora inkább: taps
ra ingerlő telitalálatok és medvebocsos, suta 
bukfencek.

Örömtől repes a pesti nyárhajnalon, de 
vonzzák a Nagymező utcán túli egzotikumok. 
A kötet több írása is a tengeren játszódik, va
lódi vagy képzelt tengeren. Matrózok, kor
mányosok és első tisztek tűnnek fel bennük, 
élénk álomalakok. E könyv írója ismeri, érzi 
a jelent, de szívesebben ölti magára vagy húz
za maga elé áttetsző drapériaként a képzelt 
múltat.

Képzelt? Ezzel azért vigyáznunk kell. 
Egyik igazán „borges”-i írása (Keserű TEN
GER) a századelőn az Adrián hajózó érdekes 
alakot mutat be. „Leidenfrost Gyula középiskolai 
földrajztanár, a Magyar Adria Egyesület titkára, 
a Tenger című folyóirat jeles szerzője és az első 
magyar tengerkutató-expedíció vezetője, mellette 
Mangerlik Tódor sorhajóhadnagy és maga a pa
rancsnok, Marschall Verner báró korvettkapi- 
tány...” Mangerlik Tódor sorhajóhadnagy? 
De az egész idézet: Krúdy, még inkább vala
melyik Cholnoky szivárványos képzelete ha
tott e sorokra, hinnénk. A novella hőse, a ta
lán halála után is festő, kalandos életű, fran
cia pokolszigetről megszökött bizonyos Gyö- 
rök Leó a fantázia alakteremtő erejére vall.

Pedig nem a fantázia játékáról van szó, ha
nem az író múltfelfedező és anyagkezelő te
hetségéről. Leidenfrost Gyula is létezett, 
Györök Leó is. Még az életrajzi adatok is 
pontosak, kivéve Györök halálát. Nem tu
dom, szándékos tévesztés-e, ha szándékos, ta
lán nem szerencsés. A figura valóságos halála 
illene inkább a novella hangulatához, a ben
ne szereplővé nemesedő alakhoz is -  az író 
mégis „kihagyja”. Kalandos élete végén ön
gyilkos lett a nemcsak Borges, de Edgar Poe 
tollára méltó katona-festő-hajós, a párizsi 
kommünben jelen levő és utána deportált 
Györök. („Nyelvtanár, vitorlázó, hajóépítő és ten- 
geritájkép-festő”, sorolja az író, elhagyva az 
életút drámaibb, életveszélyes állomásait.) 
Szerepel itt még bizonyos „Szinnyei Ottmár, a 
tudós conchilológus”: elkelne a PALLAS Lexikon 
meg más szakirodalom, megnézni, hogy fik
tív alak-e vagy (mint sejtem): létezett.

Gimnazistahangulatok, pesti utcák, 
könyvtárak, könyvek -  és kalandos életű vi
lágutazók jókaisan idealizált nemes küzdel
mei. E két világ (vagy: „elbeszélői anyag”) fi
nom, lappangó ellentéte, tudatos vagy aka
ratlanul létrejövő ellenpontozása általában 
érdekes hatást ad.

Az Adria tudós hajósairól, Györök Leóról 
és Leidenfrostról az imént szóltunk. Hasonló 
hozzájuk gróf Ambrózy-Migazzi istván, „aki 
magát minden titulusa, rangja, az uralkodótól fris
sen kapott grófi címe, kiterjedt magas rokonsága, 
társaságbeli és képviselőházi tagsága ellenére egy
szerűen kertésznek tartja”.

Ezt a kötet leghosszabb, egyszersmind zá
ró elbeszélésében olvassuk (UTAZÁS A KERT-


