
1333

FIGYELŐ

K Ö N Y V M O L Y

AZ ÜRESSÉG KÖNYVEIBŐL
Csejdy András: Meddőhányó
Pesti Szalon Könyvkiadó, 1992. 98 oldal, 120 Ft

Garaczi László: Nincs cdvás!
Pesti Szalon Könyvkiadó, 1992. 138 oldal,
130 Ft

Hazai Attila: Feri: Cukor Kékség 
Cserépfalvi, 1992. 117 oldal, 144 Ft

Németh Gábor: A Semmi Könyvéből 
Holnap Kiadó, 1992. 81 oldal, 122 Ft

Szijj Ferenc: A futás napja
JAK, Pesti Szalon Könyvkiadó, 1992. 108 oldal,
99 Ft

Roppant mennyiségű próza jelenik meg 
mostanában. Új kiadók, új folyóiratok alakul
tak, de alig képesek követni, szervezni és 
publikálni e fékevesztett prózatermelést. Re
gényszerűségekkel alszunk és novellafélesé
gekkel ébredünk. Verseink nagy része is pró
zaverssé (versprózává) változott. Mintha min
denki nevében írta volna most tárgyalandó 
kötetében Garaczi: „Zseniális hóbort kerített ha
talmába, a grafománia, más néven írásdüh. ” Akár 
Hazai Attila: „Ekkor, az egyik délután lementem 
az utcára egy halom papírral meg egy tollal, és írni 
kezdtem, hogy mit látok.” Kezd mindegy lenni, 
hogy mit írunk, a  lényeg a  leírás, a  regiszt
rálás. Németh Gábor kötetének főszereplője 
egy könyv, a Semmi Könyve, amely voltakép
pen mindent tartalmaz a borgesi gondolat sze
rint: a  világ csak egy könyv, esedeg könyvtár. 
Csejdy kötete zsúfolásig tömött levelekkel, 
naplójegyzetekkel. Úgy érezzük ekkor: nem
csak a  jelenkori magyar irodalom, de az ab
ban megjelenő világ igénye is, hogy doku
mentálja, regisztrálja, leírja önmagát. A desk-

ripció, a „minden” leírásának artikuláladan 
vágya lenne tehát a szellemi motívum, mely 
e példátlanul széles körű prózai mozgósítás 
mögött áll? És mégis: e próza csak alig jelenít 
meg valamit közvetlen környezetéből, a  „ma
gyar élet” ábrázolására csak bátortalan kísér
leteket tesz, semmiféle „világ” feltárását vagy 
megteremtését nem jelöli meg céljaként, 
szinte teljes egészében lemond mindenféle 
szociologikumról, vagyis majdnem légüres 
térben lebeg. (Remélem, senki sem veszi 
majd ezt amolyan „sültrealista” számonkérés
nek: Bodor Adám új könyve ékesen példázza 
a modern prózai világteremtés lehetőségét.) 
Az „emberi, túlságosan emberi” helyett most 
nyelvi, túlságosan nyelvi lett m inden jelen
ség? Egyidejűleg bonyolított nyelvjátékok la
za szvitjévé lett a világ? A próza mint a  filo
zófia szolgálóleánya? De miféle bölcseleté? 
Valószínűleg azé, melynek szemében Kunde- 
ra  ismeretelméleti pátosza ókonzervatív szen
velgésnek tűnik: „Az a regény, mely nem tárja 
fel a lét valamely addig ismeretlen részecskéjét, er
kölcstelen. A regény egyetlen erkölcse a megisme
rés.” (Milán Kundera: A regény MŰVÉSZETE. 
Európa, 1992. 16. o.) Itt több mozzanat is lé
nyegesnek látszik. Először: a  „legújabb pró
za” alkotóinak többsége lemond a regény
írásról. Talán éppen a  kunderai tézis tagadá
sának szellemében: a  világ nem megismerhe
tő, ezért regénye sem lehet. A kis túlzással el
ső „derridai szelleműnek” nevezhető regény, 
a  Bouvard és Pécuchet még innen volt egy 
határon: az enciklopédikus megismerés lehe
tetlen, de ez enciklopédikus regényformában 
tárult fel. A világ csak egy másolat, de még 
ebben a létmódjában is -  világ. A „legújabb 
próza” művelőinek nem egy tagja a két meg
szállott francia tollnok utódja: nincsenek mű
fajok, pusztán „könyvek” vannak, szövegek. 
„Mindent” le kell írni, de nem a megismerés, 
hanem a regisztrálás, a  számbavétel jegyé
ben. A lemásolt világ mint probléma meg sem 
jelenik e gondolkodás horizontján. Nincs 
már küzdelem, csak szöveggyártás az üresség 
különböző fokozatairól. És -  paradox módon
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— ez az irodalom nem a  csend, a hallgatás, de 
éppen a  korlátlan bőbeszédűség felé halad. 
Szószátyárság lett a  „futyörészésből” a  „Jó-Csönd. 
Hercegtől" való rettegésben. Másodszor: 
mindezek alapján is nyilvánvaló, hogy ennek 
az irodalomnak semmiféle morális küldetése 
nem  lehet. Ám elvállalva ezt, a  „legújabb pró
za” még közveden előzményétől, az „újabb 
prózától” is kíméledenül leválasztja önmagát. 
Pedig ennek a  korábbi vonulatnak magyar 
írók voltak a  védőszentjei, ennek a  hetvenes 
években megerősödő új hullámnak volt ma
gyar irodalmi tradíciója. És éppen ez a tra
dícióvállalás, a  Nyugat és az Újhold szellemi
ségének feltámasztása és továbbépítése adta 
e „mozgalom” morális küldetésének páto
szát. „(19)48-tól újrakezdjük!” -  e csapat har
ci kiáltása éppen azáltal vált politikai-morális 
döntéssé is, hogy radikálisan csak irodalmi 
ügyként kívánta tárgyalni az irodalom ügyét. 
Újjáavatták az elefántcsonttornyot, de kínzó
kamrák és pártirodák helyett. És ekkor a 
prózaíró szerepköre is visszanyerte egykori 
kultúrhéroszi rangját. „Csak egy ürge” lett az 
eszménykép, a  szelíd hős, a fegyvertelen har
cos -  de mégis: micsoda nagyszerű adéta a 
pártközpont csicskásaival szemben! Gyenge
ségében volt az ereje: Tandori esendő vere
bei harci sasokként védelmezték az intim
szférát. Most: ez az „ürge” véleden egyed im
már. Vákuumhelyzetbe került, az üresség 
napszámosa, nem folytatója semminek. „író
nak lenni. Magatartás. Ahogy valaki a lelkét hord
ja. Magaviseletből elégséges. írni példáid nem biz
tos, hogy kell hozzá. Egészen bizonyosan nincs 
szükség történetekre, főhősökre, jellemekre, drama
turgiára. De még csak nem is úgy, hogy Prospero 
eltörné Bohemian Works ceruzáját.” (Németh 
Gábor: ZÁRÓ, IDÉZŐ. Nappali ház, 1991/4.) Ez 
az öreg Márairól készült rajz önarckép is. Az 
író m int kerti szobor. Üres bábu, már nem 
alakítója semminek, legfeljebb szemlélője 
vagy regisztrálója a világ gyengéd közönyé
nek. Egyeden kincse magatartása: önmaga 
manökenje. Ehhez az írósághoz m ár iroda
lom sem kell: az egykori „ürge” végképp ci
villé dermedt. Harmadszor: e feltételezett vi
láglátás szerint leheteden olyan szöveget el
képzelni, mely „nem tárja fel a lét valamennyi 
addig ismeretlen részecskéjét”. Bár az irodalom 
nem megismerés, minden textus feltár vala
mit, ha mást nem, legalább egy másik szöveg

hez való viszonyát. Kundera követelése üres 
ideologikum e felfogás fényében. Ekkor nin
csenek kitüntetett „létrészecskék”, a  világ sze
leikéi egyenértékűek, vagyis nincs értékhie
rarchia, az irodalom értékközömbös. (E gon
dolatnak Szijj Ferenc, de főleg Németh Gá
bor könyvének tárgyalásakor nő meg a  sú
lya.) Ennek az úgynevezett anyagválasztás 
szempontjából van jelentősége. Az egyenér
tékűség világában nincs semmiféle prefor- 
máltság sem, megszűnt tehát a  régi értelem
ben vett „írói anyag” -  minden az, vagy sem
mi sem. (Ez persze összefügg a műfajok meg
szüntetésével.) Akárhova nyúlunk, akármer
re indulunk, mindig ugyanazt érintjük, 
ugyanodajutunk. De voltaképpen m ár sze
lektáló szubjektum sincs (nincs író), „már nem 
az elbeszélői tudatszubjektum és a világ bárminemű 
állapota közti viszony eltávolított-reflexív leírásáról 
van szó” — h ja Bacsó Béla Szijj könyvét bemu
tató esszéjében Jelenkor, 1992. június). A fi
lozófus az „éncentrum hiányát” regisztrálva, 
mintegy természeti jelenségként írja le ezen 
írásmód lényegét: „a cseppfolyós életáramlás egy 
előre nem rögzíthető pillanatában bekövetkezik egy 
»saját«-sajátos, de nem elsajátított alakzatképzó- 
dés, kikristályosodás, melyen áttűnik az én — vala
hol és valamiként.” De a műalkotások még
sem természeti jelenségek, világuk mégis te
remtett világ, a kreatív, mégoly „centrumhi
ányos” én kizárása a folyamatból legfeljebb 
szentimentális-preromantikus vágyálom, 
melyben az író a  természet maga. A központ 
nélküli én  legelsősorban üres, a  túlságosan 
telt „széplélek” ellentéte, de kreatív tett nél
kül semmiféle életáramlás nem képes megte
líteni, kristályossá szilárdítani. Az efféle írás
modor csak az üresség ornamentikája lehet. 
A másik póluson elhelyezkedő megkésett 
beatnikeknél (Csejdy, Hazai) pedig a  csordul
tig teltség díszítőművészete.

Nagyon jellemző továbbá, hogy ennek a 
„legújabb prózának” nincs kritikája, vagy ha 
van, semmiképpen sem a korábban Balassa 
és Radnóti által gyakorolt értelemben, ami
kor a műbírálat szerves részévé vált az iroda
lomnak, egyenértékű párbeszéd volt azzal. 
Az egyeden, akit e  párbeszéd lehetősége/le- 
hetetlensége mint probléma megérintett, ér
vényes teoretikus gesztusként azonnal le is 
mondott róla (Beck András). A korábbi kri
tika megformált világlátások, életproblémák
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parlamentjeként tekintett az irodalomra. Az 
újabb esztétika szemében ez a  felfogás gya
nússá, sok tekintetben érvénytelenné vált; az 
üresség érzékelése visszavonuláshoz vezetett, 
valószínűleg joggal, az ürességnek talán tény
leg nem lehet esztétikája.

„A kritika zavarban van" -  írta Károlyi Csa
ba a Nappali ház műbírálatról szóló számában 
(1991/4.). És tovább, m ár végkövetkeztetés
ként: „Azonban lehet, hogy rossz kérdéseket te
szünk fel, és az késlelteti az értelmezést. Ha a mű
vön kívüli valóság átélése másképp nyelvi kérdés, 
mint korábban, akkor talán megint ott kellene kez
denünk: miféle beszédet hallunk?"

Az itt tárgyalandó könyvek közül a Csejdy 
Andrásé a  leginkább szociologikus indíttatá
sú. Ő valóban egy világot akar megjeleníteni 
a maga extenzív teljességében, a  nyolcvanas 
évek elejének kamaszvilágát. A kötet hátsó 
borítóján ezt így írja le: „Akkoriban francia, 
olasz és német újhullámos filmeket néztünk, Kont
roll-, "Rohant- és Bizottság-koncertekre jártunk, 
előfizettünk a Mozgó Világra, aztán lemondtuk a 
megrendelést, olvastunk, szerelmeskedtünk, elszív
tunk egy-egy jointot, készültünk a felvételire." Fon
tos itt a többes szám. Egy nemzedék közös él
ményeiről, életformájáról van szó, és a  könyv 
krónikát, helyzetrajzot, életképsorozatot ígér. 
Sokan disszidálnak aztán, isznak, kábítósze
reznek, öngyilkosok lesznek, itthon, Párizs
ban, Nyugat-Berlinben vagy éppenséggel az 
Egyesült Államokban. Minden olyan tipikus 
tehát, és a kötet legfőbb formakérdése az, ho
gyan tudja mogformálttá tenni a  nyers és ön
magában közhelyes életanyagot, mi lehet en
nek a széteső, útkereső, gyakran üresen téb- 
láboló életformának a  művészi rendezőelve? 
A prózaszubjektum itt rendkívül telt, vele 
szemben a  „hályogszürke hétköznapok”, e meg
késett novalisok minden megnyilatkozása az 
intimszférából vétetik: naplórészletek, leve
lek. A hangvétel mégis szinte m indenütt azo
nos: szenvelgő túláradás, agyonfecsegett él
ményérzékelés, az önismeret hiányának pu- 
bertásos ornamentikája. Hiányzik az írói dis
tancia, nincs ábrázolás, csak megjelenítés, 
nyersanyagot kapunk, dokumentumgyűjte
ményt. A felmutatott életanyag formátlansá- 
ga a  könyv formádansága egyben. Az egysé
gesen szélsőséges szubjektivizmus miatt kö
rüljárható alakok megteremtésére nem nyílik

lehetőség, mindenki egy roppant méretű há
zibuli vendége, ha néha rájuk nyílik az elbe
szélés ajtaja, megformált figurák helyett em
beri kuriózumok hunyorognak a  fényben. A 
nagy művész, a zseni ennek a világlátásnak 
eszményi alakja. Ilyen ember Kászon, a  kötet 
kamasz lány főhősnőjének, Lillának nagyap
ja  is. Festőművész, avantgardista, nagyevő, 
nagyivó, ágyak és kocsmaasztalok Toldi Mik
lósa, „igazi népmeséi hős". A lángész mindig de
viáns: Ady, Gulácsy, Jim  Morrison. Hősei ka- 
maszos értékzavarában maga az író is oszto
zik. „Fel kéne nőni” -  jelöli meg Csejdy a fül
szövegben a  közeljövő feladatát. Könyve en
nek a  nevelődési folyamatnak őszinte, ám 
művészileg átgondolatlan dokumentuma.

Hazai Attila is elsőkönyves író, ám a Med- 
DŐHÁNYÓ-ban csak vágyott-remélt, a szabad
ság szinonimájaként érzékelt deviáns téboly 
itt valódi személyiségzavarként jelenik meg, 
életprobléma lesz, és megtalálja a  maga adek- 
vát formáját. Az első személyben elbeszélt 
történet főalakja Feri, a fikció szerint az ő 
kézirata a  CUKOR KÉKSÉG. Ez a  cím viszont 
szándékoltan ügyefogyott magyarítása Willi- 
am Dufty Sugár Blues megjelölésű könyvé
nek, az amerikai szerzőhöz szól „Feri” aján
lása is. Dufty könyve ugyanis „gyökeresen meg
változtatta az életét”, amikor rádöbbentette a 
cukorfogyasztás személyiségromboló, ember
pusztító hatására, amikor bebizonyította, 
hogy a  cukor legalább oly mértékben elkor- 
csosító despotája az emberiségnek, mint az 
alkohol vagy a  kábítószerek. Á könyv egyik 
legüdítőbb mozzanata, hogy nem lehet tud
ni, mennyire kell komolyan venni e táplálko- 
zástani ontológiát, a  gasztronómiai bohóctré
fa egyrészt nyilvánvalóan a nevelődési regé
nyek paródiája, másrészt annyira vad és el
szánt, hogy mint minden valódi humor, der
mesztőén is hat. Swifti morbiditású cukorel
lenes pamflet, ugyanakkor egy súlyosan be
teg személyiség gyógyulásának, öngyógyítá
sának ijesztő rajza. „Feri”, kinek nevére is 
csak a könyv közepe táján derül fény, haza
kerülvén Stuttgartból, elveszíti éntudatát, né
ha oly mértékben, hogy m ár barátai sem is
merik fel az utcán, voltaképpen ádátszóvá vá
lik. Nyomozásba kezd, voltaképpen önmaga 
után, hogy aztán egy agyoncsokoládézott éj
szaka után végre megtalálja a  megoldást: az 
undorítóan kövér, taszítóan vonzó boltosnő
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voltaképpen az édesanyja. E felismerésig (és 
kezdődő katarzisig) azonban még hosszú az 
út. Amit előtte olvashatunk, olyan pimasz, al
pári (és altáji), szemérmetlen, önfeltáró és 
önfeltárulkozóan élveboncoló, siralmas és 
botrányos helyzeteken át vezető, alantas, 
piszkos fantáziájú, bosszúszomjas, acsarkodó, 
ön- és embergyűlölő szöveg, ami párját rit
kítja. „Az agyellenes én” kiáradása ez, avagy az 
„éneUenes agy” gyalázatos tevékenysége -  
mégis: vallomás, megformált, íróilag sokszo
rosan ellenőrzött konfesszió, küzdelem az 
agy kordában tartásáért, eseüeg legyőzéséért. 
Ez a  vágy odáig fokozódik, hogy a  vallomás
tevő az orrlyukán á t vezetett csavarhúzó se
gítségével kísérletet tesz megvizsgálni a saját 
agyát... Nem folytatom. E kisregényszerűség
ben Hazai Attila önmagát dobta a  szöveg 
boncolóasztalára. Az eredmény ijesztő és för
telmes, de oly mértékben vakmerő, hogy az 
m ár bámulatra méltó. És -  a  rémületes vizs
gálódások mintegy epikus jutalmaként -  a 
könyv végén megváltás várja az élveboncolót. 
Bár ez a katarzis, ez a  megszolgált idill oly 
brutálisan pozitív, hogy ismét a nevelődési re
gények révbe érő hőseinek kiröhögésére 
gondolhatunk: „Szüreteire méltó és segítőkész fe
leségemmel, Natasával, azóta is az anyámnál la
kunk, sokat sétálunk az erdőben, szívjuk a friss le
vegőt, figyeljük az örökösen valami újat mutató ter
mészetet...” -  és így tovább ebben az émelyítő, 
mézesmázos stílusban. A legyőzött cukor az 
intonációban áll bosszút diadalmas ellen
felén...

Könyvének egy pontján Garaczi László
ban is felmerül az agy megvizsgálásának öt
lete. Ám ez az agy nem a  cukortól, inkább az 
alkoholtól, de legfőképpen a kábítószerektől 
kezdi meg a szövegtermelést. E szövegek ép
pen megfelelő hosszúságúak (vagyis többnyi
re  rövidek, arányérzékét nyilvánvalóan csak 
az Azóta zuhan című „novellában” veszti el), 
koncentráltak, a látomások pontosak, a 
nyelvteremtő lendület majdnem végig töret
len. Van ebben valami egészséges önélvezet 
-  Garaczi rövid történetei mindmegannyi mi
niatűr trip. A műfaj meghatározása meglehe
tősen bizonytalan az eddigi olvasók körében, 
és jó  páran nem is prózaírónak, de költőnek 
vélik Garaczit. Magam e  produkciót a  tárca
novella szürrealista-dadaista átszellemítésé- 
nek nevezném, amely sokat köszönhet a  me

se formavilágának is. (Bár a köteteim nyil
vánvalóan ellentétes az esti mese imperativu- 
sával: N incs alvás!) Ám Garaczi mindenek
előtt humorista, egy képzeletbeli szürrealista 
Ludas Matyi kolumnistája. Irodalmi elődei az 
osztrák H. C. Artmann és a  magyar Rejtő Je
nő, a  kékszakállú Wagner ú r eszelős habla- 
tyolásainak szöveghű lejegyzője. Harsány stí
lusparódia és apokaliptikus látomáshullá
mok, rögeszmés, elménckedő szőfacsarás és 
katasztrofikus helyzetérzékelés jól elvannak 
egymással ebben a  nagyon is szabadelvű iro
dalomban, mégis a  könyv végére érve úgy 
érezzük, nem m aradt semmi, csak az üresre 
kacagott világ. Az egyes krokik mindig képe
sek betölteni a társaik által keltett űrt, de e 
mikrokozmoszokból soha nem épülhet fel az 
epika makrokozmosza.

Németh Gábor m ár nyíltan számol a sem
mivel. Amit ír, nem regény vagy elbeszélés, 
könyvének műfaja: könyv. Ezt a  könyvet -  
amely persze voltaképpen az, melyből a róla 
szóló sorokat most idézni fogom — „hanyagul 
ledobták egy üveglapra... semmiről se szóló és sen
kinek se való könyv”. Am ennek a könyvnek 
története van, voltaképpen csak neki van tör
ténete: miután hanyagul ledobták, kiderül 
róla, hogy egyeden példányát egy félreállított 
politikus őrzi (24. o.); aztán a  könyvet, bár 
nem tudni, hogy került oda, a  „villamoson fe
lejtik”, itt találja meg egy közalkalmazott (67. 
o.); végül a  legutolsó bekezdésben egy férfi 
emeli fel a földről (talán ugyanonnan, ahova 
kezdetben ledobták?): „csorba az utolsó szó, éles 
a seb a gerinc belsején, a könyvnek nincs vége”. A 
valódi befejezés voltaképpen a hátsó borítón 
következik be: egy mondat kiszökött „ide, a 
borítóra, behívni Ot más mondatok közé; mindegy, 
férfi vagy nő az éppen olvasó...". E végső mon
dat szándéka szerint rabul ejti, vagyis a 
könyvbe zárja (a könyv szereplőjévé teszi?) 
ezt az olvasót, „már nem léphet ki innen, mint 
ahogy az sem, aki ezeket a sorokat írja, s mondatát 
-  e könyvet -  a következő szóval befejezi. Németh 
Gábor”.

Akkor hát a  könyv maga a világ, csak az 
létezik, ami a könyvön belül van; vagy éppen 
ellenkezőleg, minden lét, ami kívül m aradt a 
könyvön? Hogy a könyvön kívül is van világ, 
az dokumentált lehetőség: „bejön egy nő a 
könyvbe”. (5. o.) Vagy máshol: a  lány egy beteg 
rigót talál, de nem tud  segíteni rajta, ezért
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imádkozik, „repüljön ki a könyvből”. (9. o.) Ha 
ez utóbbi az igaz, akkor a könyv minden, 
csak nem lét, nem  világ -  könyv. Esetünkben 
epikai lehetőségek gyűjteménye. A könyv 
minden bekezdése egy-egy ilyen esély. Ezek 
az esélyek felmerülnek, de megmaradnak le
hetőségnek, nem dolgozódnak ki. Hisz nincs 
is, aki megformálná, ,',végigírná” őket. Nincs 
író. A könyv első lapján még felmerül vala
miféle demiurgikus, mindenható narratív én 
létezésének képzete. A könyvbe belépő nőről 
van szó: „Még minden megtörténhet vele. El
hagyhatom örökre. Megtehetem a ház úrnőjének.” 
(5. o.) De aztán ez a narrátor gyorsan a sem
mibe tűnik, hogy csak a  könyv legutolsó lap
jain  térjen vissza, más formában kidolgozni 
a  könyv legelején egy pincéről elkezdett fu
tamot -  ez lenne tán a  „keretes elbeszélés” el
járásának paródiája. Nincs író, nincs műfaj, 
csak egy könyv van, mely kidolgozatlan epi
kus lehetőségek antológiája. Ezek a lehetősé
gek egyenértékűek, egyik sem kitüntetett je 
lentőségű, a  könyv magába fogadja pusztán 
őket -  értékközömbös: a  szarajevói gyilkosság 
(58. o.) semmivel sem fontosabb a  leghétköz
napibb eseménynél. Sem idő, sem tér nem 
szabhat ekkor határt az esélyek felmerülésé
nek: kínaiak, arabok éppúgy felbukkanhat
nak, m int magyarok vagy keletnémetek az 
ókor vagy a m odern világ bármelyik pontján. 
Ha minden mozzanat egyenértékű, ennyi a 
világ értelme (jelentése?), bármiféle befolyá
solása leheteden -  ezért sem lehet író, törté
netmondó: „A tekintet mindenütt ugyanazt talál
ja, és úgy hagyja, változtathatatianul.” (81. o.) Az 
író, az egykor Isten helyébe orcátlankodó te
remtőerő teheteden: „A tekintet végighordozá- 
sa. Demiurgosz. Tanácstalan dezertőr.” (13. o.) Ez 
m ár a lehangoló végső kapituláció; a  könyv 
megalkotója: tereptárgy az ürességben. A for
ma itt: bevallott gyöngeség. A könyv prózai 
leporelló, melyben -  akár egykor a  Sátán Jé 
zusnak -  az író körbemutogatja az olvasónak 
a régm últ epikus világát. De már nem csábít 
semmire: amit látni, epikus romhalmaz. És 
talán éppen ez, a művészi csábítás trükkje hi
ányzik a  műből, a  nagykoncepció él, de élni 
nemigen hagy: míg az „eszes Ész” élvez, ad
dig az „érzéki Ész” kielégüleden marad.

Szijj Ferenc mintha elszegényítette volna 
Németh Gábor átfogó koncepcióját, könyvé
nek második ciklusában, a Rövid idejű tör-

TÉNETEK-ben bizonyosan. Ő sajnos befejezi, 
végigíija a pályatársánál csak potenciális tör
ténetkezdeményeket. A két kézzel hintett 
epikus magvakból azonban nem támad pró
zai virágzás. Ez nyilvánvalóan nem is célja az 
írónak, hiszen a történetek érvénytelenségét 
kívánja demonstrálni. E lekerekített kis met
szetek, zsánerkép-paródiák sora mégis vala
milyen gazdagságot sugall, mintha volna 
még miből válogatni. Ám ez csak látszat, az 
anekdoták fellobbannak, útnak indulnak, 
hogy aztán rövidesen elfűjja őket az érvény
telenség szele. A formálás szinte á t sem lépi 
az irodalom küszöbét, gesztus ez, nem több, 
de ilyen számosságban m ár hadonászásnak 
tűnik. E tárcák cselekménye akár a formálás 
szimulációja lenne: valaki útnak ered, hogy 
aztán egy többnyire egészen hétköznapi, 
aprócska esemény után (például összevész a 
presszósnővel) ismét visszahúzódjon, kioltód
jon , mint a  novellácska maga. „Az üresség, 
gondoltam, az üresség, hát persze hogy az” -  mo
tyogja maga elé A FUTÁS NAPJA részeg véglé
nye. (97. o.) Valószínűleg ez, az üresség a 
könyv kulcsfogalma: benne téblábolnak a jól 
felismerhető késő szocializmus kori Magyar- 
ország embercsimaszai, betérnek a szabad
idő-központba, megjelennek egy esküvőn, 
feltűnnek különböző „vendéglátóipari egysé
gekben”, isznak és okádnak, szeretkeznek 
(pontosabban: basznak), létezésük m ár rég
óta jelentés nélküli, ön-tudatuk, önismeretük 
már régen odakozmált: ez a  világállapot va
lahol Tar Sándor nyers szociologikuma és a 
SÁTÁNTANGÓ-t író Krasznahorkai démoni- 
kus-fantasztikus helytörténete találkozásánál 
ismerhető fel. Mégsem formálódik meg belő
le világ: Szijj érdeklődése alakjai iránt inkább 
rovartani, m int embertani jellegű. Üres vilá
gára ugyancsak üres formaszemekkel tekin
tett. Világ és forma túlságosan egymásra csú
szik, nincs sehol törés, hogy bepillanthassunk 
titkaikba. így aztán titok sincs már, és ez az, 
ami oly unalmasan szürke. Akár a borítón lé
vő nagyszerű fénykép -  ugyancsak a szerző 
munkája. De ami itt eredmény, a  szövegben 
kudarc, hiszen a  lét üressége és a forma üres
sége más világ.

Bán Zoltán András


