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RÉVBEN A GÁLYA

Kertész Imre: Gályanapló
Holnap Kiadó, 1992. 240 oldal, 180 Ft

íróként naplót írni maga sem ártatlan fogla
latosság; a megírt naplót könyvvé szerkeszte
ni annyi, mint nyíltan engedni a kísértésnek. 
Csak fokról fokra érthetjük meg, mi minden 
történik egyszerre Kertész Imre 1961 és 
1991 közti feljegy zéseiben, amelyekből nyil
ván gondos válogató-, rendező- és stilizáló
munkával, de tudattörténeti leletértéküket 
átmentve utólag formálta meg a GÁLYANAP
LÓ-1, hogy 1992-ben (a Holnap Kiadó szép 
termékeként) eddigi kötetei mellé tehessük. 
Szerzőjének úgy kellett az „öndokumentálás e 
gályapadmunkája”, mint az evező, mely „elgyö
tör és előrevisz”, s melynek húzásait figyelve 
bemérhető, jó  irányba halad-e a gálya. (123.) 
Mostanáig mindazt, amit ilyenkor felismert 
és papírra vetett, titokban tartotta. Bár min
dennapi életének külső történéseiből vajmi 
kevés jelenik meg e lapokon, s inkább gon
dolatvilágának eseményeit követhetjük, egy 
kettős élet eddig láthatatlan oldala tárul föl 
előttünk. Aki évtizedekig rangrejtve élt, szel
lemi illegalitásban, sokszor ismerősei előtt is 
leplezve igazi gondolatait, s később regényei
ben transzponáltan, a Sorstalanság (1975), 
A KUDARC (1988) és a KADDIS A MEG NEM 
SZÜLETETT GYERMEKÉRT (1990) világával en
gedte sejteni mindazt, ami őt személyesen 
foglalkoztatta, itt már közvetlenebb műfajt 
választ. Szakít a művek védelmében eddig 
vállalt rejtőzködéssel, s ami csak modus vi- 
vendi volt, ennek helyét új ethosz foglalja el: 
immár önmaga teljes kiszolgáltatására törek
szik. Maga is érzi, hogy a különbség nem ab
szolút, csak viszonylagos: az írói napló köz
vetlenebb az eddigi regényeknél, de nem le
het maradéktalanul közvetlen, hiszen a nyel
vi megformálás eleve áttételes világot teremt, 
s a regényírói beidegződésektől nincs menek
vés. A létrejött mű tehát ezúttal is valamiféle

nap lóregény, sőt az irodalmi műfajok közül 
egy régről ismerős regényfajtához áll legkö
zelebb: napló formájú, ízig-vérig modern, de 
mégiscsak hagyományos nevelődési regény, 
Bildungsroman, amelyben állandóan egy
szerre láthatjuk a szerzőnek és összes eddigi 
művének genezisét, önéletrajzi, létfilozófiai 
és regénymódszertani töprengések szétvá- 
laszthatatlan folyamatában. Mint e műfaj 
klasszikus darabjai, ez is tanulságot sugall. A 
gályarab benső felszabadulásának, sóvárgott 
ön felszabadításának dokumentált tudattörté
netéből a szerző boldog megkönnyebbüléssel 
maga vonja le, megszenvedett életigazsága
ként: ha elég elszántak vagyunk, a legször
nyűbb körülmények közt is van remény arra, 
hogy a külső erők determinációjából vissza
vegyük és sajáttá lényegítsük életünket, mi
előtt meghalunk. Ami így, elvontan, rideg di- 
daxis volna, de szerencsére a Gályanapló- 
ban drámai, megrendítő, katartikus.

A boldog megkönnyebbülés sóhaja azon
ban itt sokkal inkább vallásinak hangzik, 
hogysem e művet egyszerűen besorolhat
nánk a Bildungsroman irodalmi hagyományá
ba. Szerzőnk ugyan vonakodik elfogadni 
egyre erősödő vallási igényét, s ugyanúgy 
küzd ellene, mint ahogy mindennel, amiben 
a lélek önámítását, a könnyebb út választását 
gyanítja, de hiába égeti föl maga körül a val
lásosság szinte minden fogalmát vagy képze
tét, szövegében minduntalan ott bujkál, kiűz- 
hetetlenül, egy profán filozófiai gondolatok
kal vegyített, bármely felekezeti és teológiai 
szempontból nyilván következetlen, mond
hatni eretnek, de mélységesen vallásos men
talitás, mely akarva-akaratlanul és újra meg 
újra az egyik legősibb transzcendens vágy 
egyszemélyes szertartását celebrálja, maga te
remtette apokrif liturgiával: a megváltásét. 
Világnézete ugyan leginkább agnosztikusnak 
nevezhető, s Isten létének feltételezését még 
Pascalnál is egy bukméker számitgatásához 
hasonlítja, amelyre csak a halálfélelem fog
lyainak lehet szükségük (136,), ám a transz
cendens szféra hiányéit olyan erős transzom-
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dens élménynek érzi, ami szerinte egy új „iga
zi” vallásosságért kiált, s a GÁLYANAPLó-t talán 
ennek okmányaként is értelmezhetjük. Ar
chaikus vallási sóvárgások és beidegződések 
viaskodnak egy makacsul hitetlen, önállóság
ra és önellátásra törekvő, modern tudat büsz
keségével. A naplóíró gyónásra, feloldozásra, 
végül is kegyelemre és megváltásra vágyik, 
vallási nyelvezetű benső párbeszédre van 
szüksége, amelyben valahogy mégiscsak Is
tenhez kell folyamodnia (fontosnak érzi hoz
zátenni, hogy a nyelv ezt csak metaforikusán 
teheti), de voltaképp maga akarja kiküzdeni 
a megváltást, saját erőfeszítései eredménye
ként. „Avagy mit adhat az ember váltságul az ő  
leikéért?” Kétszer is (61., 64.) idézi e kérdést, 
amelyből az ő gondolatvilágában az a leg
hangsúlyosabb, hogy a váltságot mi adjuk, 
nem pedig valakitől kapjuk. Az élet vissza
nyerését köszöntő megkönnyebbült sóhaj 
mintha lelki üdve megmentettségének szól
na, ez azonban itt saját győzelmeként jelenik 
meg, mintegy salvavi animam meam, azaz 
olyan megváltásnak köszönhető, amelynek 
alanya, eszköze és tárgya egy és ugyanaz a 
személy. „Ahhoz, hogy valaki -  dehogy az »embe
riség*! -  csupán a  saját élete megváltója, föloldo- 
zója lehessen, egy teljes, hihetetlenül intenzív és ál
landó benső munkával eltöltött élet szükséges.” 
(2S8.) Még a kegyelemről is olyasformán be
szél, mint egy nehéz életű, többször cserben
hagyott fegyenc, aki a saját bőrén tanulta 
meg, hogy szökéskor csak magára számíthat, 
s gondolatban sem szívesen engedi át a végső 
autoritást egy nála nagyobb hatalomnak.

Nem nehéz felismerni azt a filozófiai lét
szemléletet, mely itt világi ihletője lett az ön
megváltás mindennapi küzdelemben meg
nyilvánuló igyekezetének, s bölcseleti igazo
lása e sajátosan egyszemélyes vallásosság lé
lektanának: a Gályanapló az egzisztencializ
musjegyében felfogott és leélt élet dokumen
tuma. Szerzőjének (példásan elmélyült) filo
zófiai műveltsége ugyan szerteágazóbb és el
fogulatlanabb, hogysem egyetlen irányzathoz 
köthetnénk, s olvasmányait kommentálva eg
zisztencialista gondolkodókkal is nemegyszer 
vitába száll, de azért maga is felismeri, hogy 
szellemi gyökerei az egzisztencializmus (már 
főként a háború utáni és leginkább francia) 
világába nyúlnak. Erre vall legbensőbb meg
győződése, miszerint lényünket végered

ményben magunk alkotjuk, sajátunkká lénye
gevén a kívülről kapottat, s erre vall jelleg
zetes fogalomhasználata, miszerint a tömeglét 
jelenti a legnagyobb veszélyt, az arctalan 
masszába süllyedés, a legnagyobb diadalt pedig 
a közelgő megsemmisülés tudatában is vállalt 
önformálás, saját magunk elkészülte, az egyedi 
módon átélt, vagyis a megélt egzisztencia felmu
tatása a halál pillanata, a halál mint végső sza
badító eljövetele előtt. Másnál ez mint alap- 
gondolat és értékrend lehetne túl gőgös, tra
gikus, patetikus, talán sokallhatnánk benne 
az elitfilozófiák fensőséges hanghordozását, 
szerzőnknél azonban inkább e gondolati ha
gyomány életbeli teherbírását és művészi ter
mékenységét csodálhatjuk: egy Auschwitzból 
és Buchenwaldból kihozott, az 1950-es évek
ben marginalitásba húzódva átmentett, majd 
évtizedeken át magányban érlelt, végül író
ként felmutatott élet merítette innen szellemi 
táplálékát. Komor filozófia, de hát akinek a 
sivatagon kell átkelnie, mint szerzőnk érezte 
sokszor, s bizalmatlan a reményt, netán túl- 
világi kárpótlást ígérő világnézetekkel szem
ben, annak kifogyhatatlan erőforrás. Igaz-e 
vagy sem, az vitatható, nála mindenesetre be
vált. (Legföljebb azt sajnálhatjuk, hogy az ön
alkotás e filozófiája, ahogy az önmegváltás 
apokrif teológiája is, lappangó ellentmondás
ba kerül a kötet szép címadó metaforájával: 
sosem a gályarab szabja meg, hová érkezik.)

Egy önellátásra berendezkedő létértelme
zésből merítvén szellemi erejét, megmarad
hatott öntörvényű gondolkodónak. Ezért 
nem volt szüksége arra, hogy (politikai, mű
vészi, vallási vagy egyéb) közösségek védel
mébe húzódjon, s ott jóvá kelljen hagynia vi
gasztaló önmítoszaikat. Akár a SorstalansáG 
fiatal hőse, szerzőnk szakítani mer és tud a 
közkeletű zsidó önvigasztalással: ő sem haj
landó ártatlan áldozatnak tekinteni magát, 
akivel csak megtörténik az elkerülhetetlen, 
hanem felelősnek akarja érezni magát sorsá
ért, még ha ez a bűnrészesség abszurdnak 
tetsző önvádját vonja is maga után. Tisztázza 
viszonyát saját zsidóságához, kíméletlen 
őszinteséggel. Vállalja, de csak úgy (tulajdon 
hasonlata): ahogy egy cápával szemben vál
lalná önnön táplálék mivoltát a tengerben, 
azaz személyes fenyegetettségként, mely 
azonban lehetővé teszi, hogy akarva-akarat- 
lan átélje, így jobban megértse, végül művé
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szileg általánosíthassa a totális kiszolgáltatott
ság egyetemes jelentését. Nem vállalja azon
ban a zsidóságot népként, mert akkor nem 
maradhatna számára a magányos otthonta- 
lanság iskolája; sem vallásként, mert az 
összeférhetetlen volna azzal a bátorsággal és 
rezignációval, ahogy ő a halállal szembe akar 
nézni, egyébként pedig e vallást nem érti job
ban s nem érzi magához közelebb, mint bár
mely más hitvilágot (beleértve „a buddhizmust, 
a  tűzimádást, Káli-isten szolgálását vagy a  mormo
nokat”); sem történelemként, mert ez ellent
mondana az egyéni életfeladatról vallott 
meggyőződésének. (42—43., 101-102.) Nehéz 
megítélni, mennyire van igaza mindebben; 
elképzelhető, hogy itt-ott inkább valami há- 
rítási mechanizmus hagy vakfoltot egyébként 
bámulatos önismeretén. Hiszen e racionális 
alkatba zárt lélek bűntudattal teli, feloldozá- 
sért s még inkább megváltásért sóvárgó misz
ticizmusában nyilván több él tovább a keresz
ténység részben zsidó eredetű vallási alap
képzeteiből, mint (teszem azt) a buddhizmus
ból; szerzőnk tudati beidegződéseinek tehát 
alighanem több köze van öröklött vallásához, 
mint gondolná. Mindenesetre büszke, önkín
zó, előkelő választás: ami a zsidó sorsban ne
héz, azt elfogadja, ami könnyítené elviselését, 
azt nem. Megfigyelhető továbbá, hogy amit 
elfogad, azt csak mintegy emberi tanulságai 
és alkotói hozadéka kedvéért vállalja, nem 
pedig mintha származása jussán benső köze 
volna hozzá, netán azonosnak érezné magát 
vele. Elmarasztalja Lukács Györgyöt, sőt Si
moné Weilt, mert életútjukon annak nyomait 
véli fölfedezni, hogy személyes zsidó sorsuk 
terhe alól személytelenséget ígérő mozga
lomba vagy hitfilozófiába menekültek. Pedig 
talán ilyesféle védekező eltávolodást követhe
tünk nyomon, átmenetileg, az ő egzisztencia
lista létszemléletében is, miszerint identitá
sunkat magunk alkotjuk meg, s ehhez képest 
minden külső meghatározottság pusztán 
esetleges. Ezért nevezi képtelenségnek és te
szi idézőjelbe, hogy akár „magyar”, akár „zsi
dó” volna (192.); ezért igyekszik úgy „elvonat
koztatni magától”, hogy mindkettő „csupán on
tológiai magányát jelölje és húzza alá még eroseb- 
ben”(\4Q.)', ezért utasítja vissza egy vállrándí
tással, hogy a manapság szokványos értelem
ben véve identitásproblémája lehetne; ezért 
marad viszonylag érzéketlen a magyar kultú

ra beolvadni vágyó szerelmeseinek frusztrá
ciója iránt, s tér napirendre (többi jegyzeté
hez képest) hűvösen szűkszavú részvéttel 
Szerb Antal áhítatos magyarságtudatának 
megcsúfoltatása fölött. (27.) Önmeghatározá
sa (ebből a szempontból) három alkotói évti
zeden át változatlan, bár a könyv végére kap
ja  meg legtömörebb formáját: „az vagyok, akit 
zsidóként üldöznek, de nem vagyok zsidó”. (2S5.) 
A zsidósághoz mint regénytémához és létér
telmezési szimbólumhoz tulajdonképpen 
már ilyen eltávolodás után, mintegy idegen
ként tért vissza, saját egykori kálváriáját szin
te mint véletlenül birtokába jutott írói anya
got aknázta ki, még önmaga iránt is legföl
jebb valamiféle általános emberi részvéttel 
vagy szolidaritással. (Lehetséges, hogy emiatt 
szenved időnként az önmagától való testi-lel
ki idegenség borzongató látomásaitól: egy er
kölcsileg ennyire érzékeny alkatnak talán e 
belső kitérőért kell fizetnie skizofrén halluci- 
nációival és nyomasztó bűnösségérzetével. 
128.) De hogy is bírhatta volna ki egy ilyen 
élet terhét, s hogyan tudhatta volna elviselni 
saját múltja többszörös írói felidézését, ha 
nem folyamodik önkéntelenül e tudati var
gabetűhöz? Az vesse rá az első követ, akinek 
önvizsgálata mélyebb, elszántabb, könyörte
lenebb, mint az övé.

Fölösleges és méltatlan volna bizonygatni, 
vagy külön tanulmányt érdemelne, hogy ez 
a könyve is milyen bensőséges szálakkal kö
tődik a magyar irodalomhoz. Szorítkozzunk 
ezúttal Máraihoz fűződő szellemi rokonságá
ra, amelynek sok jelével találkozunk a GÁLYA- 
NAPLó-ban, s nagy részüket szerzőnk maga is 
számon tartja. Hogy saját regényei közül mi
ért épp A KUDARC (e viszonylag kevésbé sike
rült) folytatná az EGY POLGÁR VALLOMÁSAI 
irodalomtörténeti vonalát, azt nem fejti ki 
eléggé ahhoz, hogy meggyőzhessen igazáról, 
hiszen akár maga a Gályanapló is közelebb 
áll az egyéni művésztudat kialakulásának 
Márai megrajzolta polgárias Bildungsroman- 
jához. Márai stílusa (hanglejtése, mondatfű
zése, gondolatritmusa) azonban láthatólag 
hatott Kertészre, s valószínű, hogy e napló
jegyzetek utólagos átcsiszolásakor ez a hatás 
tovább erősödött. Habitusukat tekintve szel
lemi függetlenségük hasonlít leginkább egy
másra; igazságuk keresése közben mindkettő 
megvesztegethetetlen. Világnézeti támaszaik
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különbözők, hiszen a Füves könyv szerzője 
a világrenddel való harmonikus együttélésre 
tanít, és sztoicizmussal dúcolja alá megren
dült bizonyosságérzetét, a GÁLYANAPLó-é 
pedig a szabadító halállal való tudati együtt
élésre neveli magát, és egzisztencializmussal 
tartja fönn élete beomlással fenyegető bolto
zatát; de a végeredmény megint csak közös: 
ugyanaz a biztos, szuverén, teherbíró erkölcsi 
tartás. Még gőgjükben is emlékeztetnek egy
másra; a tömeggel szemben bizalmatlanok, 
olykor szűkkeblűén, rosszabb pillanataikban 
megvetően, de bármikor készek a szellemi 
elitbe tartozó elismerésére, jö tt légyen az bár
honnan. A noblesse obiige tudata mindkettő
nél önvádra hajlamos erkölcsi fogékonyság
gal társul; nem véletlenül reagál oly érzéke
nyen a FÖLD, FÖLD!... alapdilemmájára az 
itthon maradott: vajon nem legitimálja-e a 
gyűlölt fennálló rendszert, akaratlanul, ellen
állásnak szánt írásaival, vonakodó együttmű
ködésével, nem szégyellni való-e puszta ittlé
te? (95-96.) S mindkettejüknél ugyanaz a bá
mulatos megfigyelőkészség, az a leginkább 
néprajztudósi, elfogulatlan kíváncsiság és 
empátia, mely csalhatatlan biztonsággal fejti 
meg egy tekintet, kézmozdulat, magatartás- 
forma vagy egész korhangulat eredetét és je 
lentőségét. Ennyi benső rokonság mellett 
szinte természetes, hogy Kertész mély rokon- 
szenvvel ír Márairól, nem meglepő, hogy ta
lálóan jellemzi néhány művét, s hogy ő, aki 
vendégtermészetnek és eleve otthontalannak 
érzi magát, fontosat tud mondani a nagy 
emigráns kivándorlásának (szerinte a ma
gyar polgárság „funkciótlansága” miatt korlá
tozott érvényű) jelképszerűségéről. (96-97.) 
Lassanként megérthetjük, miért önti el külö
nös boldogság, amikor (213-214.) végül Má- 
rai naplóját olvasva fölfedezi, hogy az író 
1944 nyarán a vonatból láthatta őt, látnia kel
lett, mint deportálásra beterelt tizennégy 
éves fiút, a budakalászi téglagyár udvarán.

Annak a kisfiúnak, fölcseperedvén, évtize
dek szívós munkájával sikerült kiküzdenie 
áhított belső felszabadulását, s most, amikor 
késznek érzi magát és művét, megilletődve 
tesszük le az elkészülése folyamatáról szóló 
naplót, amely modernizált Bildungsroman, 
az önmegváltás apokrif liturgiája, megszen
vedett egzisztencialista létértelmezés, szám
vetés magyarsággal és zsidósággal, s művek

ben igazolódott regénymódszertani kísérlet. 
Megilletődve, mert, lám, a kapható mégis
csak több, nagyobb, szédítőbb, mint a kiküzd- 
hető. Fíiszen szerzőnk, akit sokszor elfogott 
az emberi alkotóerő rövidségének érzete, mi
közben konok elszántsággal dolgozott mű
vén, immár nemcsak megalkothatta, amit el
tervezett, hanem zavarbaejtő ráadást is ka
pott, még mindig ereje teljében. Láthatólag 
nehéz elhinnie, hogy már nem fegyenc, s ed
digi tervei alapján nem tudhatja, mit kezdjen 
e váratlan lehetőséggel. 'Többször hangozta
tott (elméletileg ugyan problematikus) elve 
szerint ugyanazt a regényt akarta élni és írni 
(65.), s már a Kaddis főhőseként élete és mű
ve végső beteljesülését köszöntötte, ha önval
lomásként (is) olvashatjuk a regény emléke
zetes zárómondatát. „Utolsó, nagy összeszedett- 
ségemben felmutattam még esendő, makacs életemet 
-  felmutattam, hogy azután magasra emelt két ke
zemben ennek az életnek a  batyujával elinduljak, 
és, akár sötét folyam  sodró, fekete vizében, / elme
rüljek, / Uramisten!, / hadd merüljek el / mind
örökké. / Ámen.” Most kiadott naplójában is 
fel-felbukkan az elkészültség és halálra érett
ség motívuma, sőt az utolsó rész címe szerint 
a sokat bolyongott gályarab elengedi a kor
mányt, behúzza az evezőket, és boldog. Hő
sünk révbe ért, megérkezett, s bár viszolyog 
az arrivé szellemtől (142.), mint elismert író 
maga is beérkezett. Csakhogy, mint kiderült, 
van még ideje. El kellene tehát hinnie, még
pedig nemcsak eszével tudomásul véve, ha
nem valahogy a zsigereivel is, hogy immár 
csakugyan felszabadult, azaz írni valami sza
badabb, tehát derűsebb, játékosabb és gond
talanabb művet, az eddigi komorak után. 
Nem a kincstári optimizmust kérjük számon; 
Arany János maradandó érvénnyel figyel
meztette kora doktriner hajlamú kritikusait, 
hogy az nem vezet jóra. „Óhajtandó ugyan, 
hogy a  költői lélek teljes harmóniában legyen a  vi
lággal, de ha nincs, ki tehet róla. A művészet har
móniája nem mindig az optimizmusé is egyszer
smind.” De bármennyire hiteles volt művészi
leg az utódhagyástól visszaborzadó ember 
létélménye, aki nyomasztó emlékeivel sejtjei
ben még apaként is irtózna együttműködni 
a totalitárius (társadalmi vagy kozmikus) el
nyomó gépezettel, azért a Kaddis után, mint
egy a főművet követő jutalomjáték gyanánt, 
föl kellene csillantani valamit az érem másik
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oldalából. A GÁLYANAPLÓ végén (237-238.) 
elbeszélt hajnali álom, apja és anyja szerelmi 
sugdolózásáról, melyből felébredvén a szerző 
végre megbékélten el tudta fogadni szüleit és 
önmagát, világrajövetelének tényét, új alko
tói korszak nyitánya lehet. Egy recenzensnek 
nem áll jól, ha fontoskodva tanácsokat oszto
gat, még kevésbé, ha illetéktelenül erkölcs
prédikációra vetemedik, a szerző amúgy is 
túlfejlett bűntudatára vagy kötelességérze
tére apellálva. Kinek is volna joga, annyival 
simább életúttal a háta mögött, újabb próbá
ra ösztökélni a gálya hányt-vetett evezősét? 
Mégis megkockáztatom, hogy akiben ennyi 
erő maradt, ilyen létértelmezési fogékonyság 
és Írói stílusérzék, az ne hagyja parlagon he
verni csupán azért, mert a maga tervét meg
valósította. Nem biztos, hogy az ajándékot 
meg tudjuk szolgálni, talán nem is azért kap
juk , de ülik megköszönni.

Dávidházi Péter

A REGÉNY, AMINT ÚJRA
OLVASSA ÖNMAGÁT

Esterházy Péter: Termelési-regény 
Magvető, é. n. 3. kiadás. 476 oldal, 350 Ft

(A TERMELÉSI-REGÉNY új kiadását egy különös rekapi
tulációval szerettük volna megünnepelni. Megkértük a  
régi Mozgó Világ egykori pompás vállalkozásának részt
vevőit — B ojtár Endrét, Horváth Ivánt, Szegedy-Maszák 
M ihályt, Szörényi Lászlót és Veres Andrást - , akik egykor 
egy számban írtak a  regényújdonságról, mondanák el 
most véleményüket. Jám bor kérésünknek egyedül Szegedy- 
M aszák M ihály tudott eleget tenni. Köszönet érte. így a  
tervezett kettős hommage egyik fe le  — a  tiszteletadás a  mű 
egykori befogadó közege s egy folyóirat példamutató vál
lalkozó szelleme előtt — elmarad. M arad: a  mű és a  vele 
folytatott egyik párbeszéd folytatása, amelyet örömmel köz
lünk. [A szerk.J)

A hatvanas években indult irodalmárnemze
déknek nagyon hiányoztak a kortárs művek, 
amelyeken kipróbálhatta volna a jórészt kül
földi elméletíróktól ellesett értelmező fogáso
kat. Kapóra jö tt a TERMELÉSI-REGÉNY. 1979 
májusában az elsőtől az utolsó lapig folyama

tosan olvastam el e könyvet, most viszont 
mindig átváltottam „E. följegyzései”-re, vala
hányszor a törzsszövegbe iktatott szám odairá
nyított. Mivel soha nem nézek meg olyan szö
veget, amelyet korábban írtam, most sem pil
lantottam bele az egykori szösszenetbe, amely 
a Mozgó Világ számára készült. Csakis arról 
próbálok röviden számot adni, miként hatott 
rám e „kisssregény” most, új ráolvasáskor.

Eleinte a törzsszöveg kevésbé nyűgözött 
le, mint annak idején. A vígeposz hangnemét 
éreztem az első fejezetekben, Tomcsányi Im
re, a „hoes”, Szervácpongrácbonifác vezér- 
igazgató, Gregory Peck vagy Marüyn Mon
roe nem érdekelt annyira, mint Armand úr, 
az edző. Az V. -  „H a én főnök lennék” kezdetű
-  fejezet humora lendített ki szenvtelensé- 
gemből, a következő rész pedig ráébresztett, 
mennyire másként értelmezem e könyvet 
ma, mint ahogyan tizennégy évvel ezelőtt ol
vastam. Van, ami érdekességét veszítette, de 
az áttűnés a kettős Monarchia képviselőházi 
világába, a „generális” Tisza Kálmánnak s 
mamelukjainak fölidézése mintha most volna 
igazán időszerű: „a tény ugyanaz, csak a  szemé
lyek változnak! [...] Kevés tenorunk van [...]. A 
múlt nem tud meghalni, a  jövő nem tud megszü
letni”. A jelenet Mikszáthtal a helyiérdekű 
vasúton s a kocsmában nemhogy veszített 
volna fényéből, de inkább mélyebb értelmet 
nyert. Esterházynak van esélye, hogy Mik
száth hasonmása legyen. Nemcsak azért, 
mert ő is „először tudott palócul s csak azután ma
gyarul”. Inkább a helyzet miatt, amelybe a 
sors vagy -  kicsit nagyképűen szólva -  a tör
ténelem hozta. Nem lesz könnyű e szerepnek 
megfelelni.

A megváltozott világ mellett a szerzőnek 
azóta megjelent könyvei is átalakítják az ol
vasó véleményét. Hahn-Hahn grófnő már a 
T ermelési-regény -ben is szerepel, ha nem 
csalódom, háromszor is -  a 10. és 55. jegy
zetben, valamint az V. fejezetben - ,  s ez arra 
figyelmeztetheti az olvasót, hogy Esterházy 
következetesen építi föl életművét, ezért 
könyveinek „visszafelé” olvasása is gyü
mölcsöző lehet. Az I. fejezet kezdő mondata
-  „Nem találunk szavakat” -  már a „rend
szerváltás” utáni világra is vonatkozik; az idő 
elmúlásának végzetszerű visszavonhatatlan
sága előrevetíti a Gothár Péterrel készített el
ső filmnek azt a részletét, amelyben a hős el


