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elénk Hazai-Feriről, semmiképpen sem tart
hatom tarthatónak, még akkor sem, ha a Ha
zai-szövegek szignifikációja az átlagosnál két
ségkívül jóval erősebben pszichotizált. Tehát 
ha már textusanamnézisben utazunk: inkább 
bonyolultabb pszichózisra, mint egyszerű 
szellemi fogyatékosságra alludálnék. A pa- 
tográfiák értelmezéséről meg csak annyit: az, 
hogy a mi alapvetően neurotikus kódunk az 
uralkodó (szimbolikus vírus), az egy dolog. A 
megértés és az igazság az meg egy (két) -  ez
zel szorosan összefüggő, de azért mégiscsak 
-  másik dolog. Az irónia, a „bohóckodás”, „hü- 
lyéskedés”, „blodli”, „szatíra” jelenléte, amit BZA 
alternatív értelmezési opcióként felvet, sze
rintem egyértelmű, de semmiképp sem ab
ban az értelemben, hogy az egész mű egyetlen, 
a fenti jelzői bővítményekkel ellátható gesztus 
lenne. Annál bizonyosan összetettebb, réteg
zettebb és gazdagabb -  mégpedig viszonylag 
sokféle olvasó számára.

Arról szerettem volna lehetőleg minél töb
bet megtudni, miért biztos BZA benne, hogy 
„Hazai Attila hamarosan bekerül az újundok 
kánonba”, de sajnos ezt sem fejti ki. Több
szörösen következetlennek látom, hogy e két
ségkívül megvetően emlegetett kánon jelzője 
az „újundok”, mely, ha nem tévedek, a nagy- 
nagy Ady Endre „önelnevezése” egy Ka
rinthy-paródiában. S ha a paródia jó (már
pedig szerintem nagyon jó), akkor ebben a 
„Mi vagyunk az Új Undokak” sorban (csak mel
lékesen: a TÖRPE-FEJŰEK című versben) „túl
determinált” (Freud) módon tárul fel az (iro
dalmi) értékek viszonylagossága és ambiva
lenciája.

Ha nem ismertem volna Hazai szövegeit, 
akkor BZA a döbbenetes dilettantizmus „ön
magukért beszélő” exemplumaiként citált 
idézeteivel valószínűleg felkeltette volna ér
deklődésemet irántuk, és semmiképp sem -  
BZA minden igyekezete ellenére sem -  meg
botránkozásomat. Ez azt a szép emléket idéz
te fel bennem, midőn a nyolcvanas évek ele
jén, amikor Schopenhauer, Kierkegaard, 
Nietzsche, Heidegger stb. műveihez igen
igen nehéz volt hozzáférni, úgy olvastam Az 
ÉSZ TRÓNFOSZTÁSÁ-t, az általam egyébként se 
túl sokra tartott Lukács György életművének 
egyik mélypontját, hogy az idézőjeleket ke
restem benne. Szerencsére elég sokat és -  ezt 
mindenképp érdeméül kell betudnunk -

elég jókat idézett az emlegetett óundok „pre- 
fasiszta” szerzőktől, úgyhogy érdemes volt ol
vasni, még ha a szerző esetleg nem is egészen 
így képzelte kiváltani olvasói elégedettségét. 
BZA írásának egy lehetséges tanulsága ez: az 
idézettek nyilvánvalóan annyira távol állnak 
a recenzió szellemiségétől, hogy a recenzens 
semmiféle dialógusban nem reménykedhet, 
és valószínűleg nem is akar. Aki osztozik eb
ben a megbotránkozós érzületben, azt nem 
kellett meggyőzni; aki felfigyel az idézetek 
nem egészen a recenzió szellemiségében fo
gant beszédmódjára és esztétikájára, azt nem 
sikerülhetett meggyőzni; de ami a fő, hogy 
aki bizonytalankodik, azt ez a szöveg biztos, 
hogy se pró, se kontra nem tudta meggyőzni. 
Mert az írásnak az övétől eltérő szellemi
séggel, beszédmóddal, esztétikával szembeni 
intoleranciája, eee-je még az említett Lukács
műét is felülmúlja, és ez nagyon látszik. De 
semmi baj. Jól van ez így. Egy valamivel ter
mékenyebb megértési kísérlet és sikeresebb 
kommunikáció érdekében viszont, ha ez ér
dek, talán azt javasolnám BZA-nak, hogy 
próbálja meg saját maga és mindannyiunk 
számára tisztázni, kik-mik alkotják „az újun
dok kánont”, milyen a beszédmódjuk, az isme
retelméletük, az esztétikájuk, és miféle ádáz 
erő akadályozhatja őket abban, hogy (f)elis- 
merjék, hogy marhák, dilettánsok, unalma
sak és törpék mind.

Farkas Zsolt

REFLEXIÓ BÁN ZOLTÁN 
ANDRÁS „A LEGBOLDOGABB 

MAGYAR ÍRÓ” CÍMŰ 
CIKKÉRE

(H o lm i, 1998. I., 120-122. o.)

Azt -  akarva, nem akarva -  el kell ismernem, 
hogy Bán kritikája jóval olvasmányosabb, 
szórakoztatóbb, humorosabb, mint annak 
tárgya, Hazai Attila barátom BUDAPESTI SKI- 
ZO című könyve.

Továbbá megértem a kritikust, hogy nincs 
kedve fellációs komplikációkhoz. De: 1. Sze
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rintem nincs „újundok kánon”. Azaz Hazai, 
ha esetleg él is ifjú szívekben, azok olyan ol
vasó fiatalok szívei, akiknek a jelzett izomban 
ott dobog még a Mikszáth, Móricz, Kosztolá
nyi, Karinthy, Szép Ernő, Esterházy, Nádas, 
Kardos G. etc. magyar írók művei iránt ér
zett hevület („iránt érzett hevület” -  ilyeneket 
ír a suta tollú újságíró zavarában, amikor 
szépirodalmi mű kapcsán próbálja olvasói vé
leményét megfogalmazni). Szóval, ha az „új
undok kánon” egy speciális, a fiatal olvasókra 
jellemző sznobságra utal, akkor ez, azt hi
szem, tévedés, legfeljebb talán az igaz, hogy 
jobban drukkolunk kortársainknak, mint te
szem azt Bán.

2. Amikor Hazai regényét először lapozgat
tam, őszinte lelkesedés fűtött, olyasmiket 
mondogattam azoknak, akikkel összefutot
tam, hogy „ez a legjobb regény idén”. (Ilyes
miket mondogattak egyébiránt az idő tájt 
apámkorú barátaim Závada regényéről, mi
után elolvasták.)

Azután elolvastam a BUDAPESTI SKIZÓ-t.
Sajnos nem igazán jó regény, sajnos tele 

van ismétlődésekkel.
De az nem igaz, hogy nem történik benne 

semmi, mert éppen hogy a semmi történik 
benne, az aktív semmi, és -  bár lehet, hogy 
ez vérciki -  ez igen jellemző e sorok írója, At
tila (Feri) és barátaink egyes életciklusaira.

Meglehet, ez érdektelen sokaknak, nekem 
érdekes.

A naiv stílus pedig néha igenis bájos, szim
patikus, s talán Bán is így gondolná, ha ez a 
novellányi tartalmú írás nem egy regényen át 
hömpölyögne, hanem kellően meghúzta vol
na egy szerkesztő. (Az impresszum szerint 
egyébiránt Ruttkay Helgának hívják a szer
kesztőt. Nem ismerem, de a neve alapján 
gyönyörű lánynak képzelem. Miért nem lát
szik a könyvön a keze munkája?)

Bán írása árnyalatlan, gonosz. És ez akkor 
sem helyes, ha ilyen jól ír.

Petri Lukács Adám

A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap, a Soros-alapítvány 
és a József Attila-alapítvány támogatásával jelenik meg


