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Az élet úgy-ahogy normális viszonylatainak
kórházi felborítása pokoli sikátorokat nyit „a
Traubis rekeszek” és – azért ilyen is van – az „Al-
bert Schweitzer-orgonabokor”, a Dumpfot benye-
lô „4-es kórterem” és a nôvérszoba („beszállott a
páva / a nôvérszobába”) között. A szegényes is-
potályban megszûnik a nemekhez és az élet-
korokhoz csatolódás. „Babavénség” a „vénded-
óvó” ápoltja; a picsa („beutalt vagy / picsapari-
pa”), a fasz („...én rá-rálegyintek / szerelmes ked-
vesemre / pláne »lófasz«-t intek”), a szar („Mira
vize Mira vize / diaré / összevize összevize / s besza-
ré”) szavakba botlik a szenvedô. Az ámulást 
is tartogató általános múlás, romlás és bomlás
a vershôs, a jó költô Dumpf oszlását a nyelvi
megfoghatatlanságokkal is érzékletessé teszi.
„...tapogatom a fényben magamat / ki egyike ki má-
sika? / ki tömi szájába csokim / mit folyton elcsór tô-
lem? / ki néz ki az én lukamon? / ki nézel ki belôlem
/ bácsika?” Mintha zenei utasítása lenne, kulcs-
lukandó e világ („ha kulcslukandó néma éjen / re-
ám szökken a szégyen...”), hol meghasad a tudat:
„A seprûhordta belsô udvaron / repülnék ám a sor-
som visszanyom / téged szabadság eleresztlek / za-
varva lelkem bomló luftballon”; „ifjú szôke lépcsô
voltam / jártam rajtam fel-alá” stb. Az én/te/ô
muzikális könnyedséggel szervezett karam-
boljai folytán az olvasó is mint a szituáció sé-
rültje, mint szanatóriumlakó szorul be ebbe a
kisszerû, poszt-1990-es H-ba, s lesz az olvasás-
tevékenység révén „járóbeteg / az ontológián”. A
dumpfi bensô egyes szám elsô személyû, túl-
nyomó beszéde át is válthat többes szám elsô
személybe, amikor (a meg nem számlálható)
mi néznénk föl a kórház kelepcéjébôl, az est
alól, az ôsz alól a nyugat felé a keleti égnél épp
csak égszerûbb égre, hogy aztán a jelentékte-
lenség és a múlás nyomorúságosan piknike-
zô lentje végérvényes és visszavonhatatlan le-
gyen: „útra kelünk megyünk a gôzbe / izzadva sír-
va kergetôzve / csak ami jár csak ami jár / beuta-
latlan fakultatíve / hideg ebédet s uzsonnát víve /
dúlnak a csókos ütközetek / kis Nagybetû is jár tán
nékünk / akik az élet héján élünk / kifogyatollal sze-
relmesen / hazafelé ha száll a búszunk / egymás Co-
lába belehúzunk / s büfézünk az ôszi avaron”.

Az ÔSZOLÓGIAI GYAKORLATOK – jellegénél és
Dumpf Endre közvetítô jelenléténél fogva –
elviseli a gyengébb vicceket is, de az „alkonyi
felhôk füstös taraján / életem lángolt Karajan...”, 
a „Caruso Lábuso / zár az uszoda” leleménykéi
semmik az akusztikum és a vizualitás olyan

rém-tökélyeihez képest, mint például ez: „egy
körte szôre nôhet-e / ezt kérdezem bô hete / bár nem
tudom mér érdekel / hogy írnom is le kell / hogy hát
egy körte ölhet-e / úgy értem persze túl a tényen /
hogy nôl-e szôr a fényen”.

A Parti Nagy Lajos alkotta kórház- és beteg-
ségvers minden elôzményétôl (a közelmúlt-
ból Orbán Ottó, Petri György, Sziveri János,
korábbról Zelk Zoltán és bárki más kórház- és
betegségverseitôl) elüt merôben új és egyéni
céljával, dallamával, grammatikájával, ôszi,
múlástani – itt-ott felrikoltó – csöndességé-
vel, létfilozófiai pesszimizmusának szájszélrá-
gó mosolyával, s azzal, ahogy a gyûlölt baj,
végzet – most nem kerülhetô el a kizsigerelt
szópár: a kor és a kór – a baj és a végzet elfo-
gadó megértésére serkent. Ôszológust arra,
hogy bátorodjon az ôszé lenni, s így tán az ôsz
birtokoltjából az ôsz birtoklójává lenni.

„csak a papír és rajt e kis grafitnesz” (a rímben
a rajtra készen állás: a fitnesz is megvan)?
Csak. S az egyik elkurtuló szonettben, a tiszta
rímek üdvében a három részébôl egybeolvas-
ható remek könyv talán legpontosabb négy so-
ra: „lobog batárunk forró sárga ház / az ûri hévben
horkoló salétrom / s mert fürdôn fokról fokra nô a
láz / ég s föld között már készen áll a létrom”.
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A nemrégiben elhunyt kitûnô német író, W. G.
Sebald írja egyik könyvében, hogy a látványos
és korhû tengeri csataképek mind csak a kép-
zelet szülöttei lehetnek, hiszen az ágyúfüstben
egyszerûen semmit nem lehetett pontosan lát-
ni: nemhogy a hôsies pózokba merevedett ad-
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mirálisokat és a heroikusan haldokló matrózo-
kat, de még a pár méterrel arrébb vitorlázó ha-
jókat sem. Márton László regényének csataje-
leneteirôl igazán nem állíthatjuk, hogy a túl-
zott és gyanús tisztaság illúzióját keltik: a fel-
idézett csaták közben porfelhô takarja el az
eseményeket, s így az elbeszélô is csak annyit
mondhat: „Nem látunk, de úgy teszünk, mintha
látnánk” (KÉNYSZERÛ SZABADULÁS, 106.; a három
kötetre ezután a címek kezdôbetûivel utalok:
KSZ, MH, KN). A regényben egyébként is ki-
fejezetten rosszak a látási viszonyok: hol fel-
hôk gomolyognak, hol porfelhôk kavarognak,
hol füstbe vagy ködbe burkolóznak az esemé-
nyek, mindenesetre a legtöbb esetben van va-
lami, ami elmosódottá teszi a klasszikus vagy
romantikus történelmi festészet és regény tisz-
ta körvonalait. 

Márton László regénye – a három különál-
ló kötet kissé csalóka, mert nem trilógiáról van
szó – mindvégig úgy képzeli el önmagát, mint
egy százharminc évvel ezelôtti, megíratlan, il-
letve mára megírhatatlanná vált történelmi re-
gény helyett álló, annak betöltetlen helyét el-
foglaló szöveget. Vagyis olyasminek a helyét
tölti be, vagy ha úgy tetszik, bitorolja, ami nem
létezik. Ez a kapcsolat mindvégig fontos szere-
pet játszik nemcsak a trilógia elbeszélô alakza-
tainak formálódásában és deformálódásában,
hanem azokban az önreflexív stratégiákban is,
amelyek révén a TESTVÉRISÉG elhelyezi önma-
gát a kulturális emlékezet mezôjében. Így van
ez a zárófejezetben is, amely a meg nem írt re-
gény utolsó fejezetével folytat állandó párbe-
szédet. A hangsúlyozott elbeszélôi önkénnyel
kiválasztott helyszín az 1699. januári karlo-
witzi béketárgyalás. Miután az elbeszélô némi
európai történelmi kitekintéssel szolgál, közli,
hogy amit eddig olvastunk, az tulajdonképpen
nem is ez a regény volt, hanem a már oly sok-
szor idézett megíratlan másik: „Így kezdtük vol-
na munkánk utolsó fejezetét, ha száz vagy százhar-
minc évvel ezelôtt írjuk ezt a regényt, nem pedig
most.” (KN, 228.) Nemcsak a mondatnak, de a
regénynek is egyik legfôbb tétje nyilvánvalóan
ennek a mostnak az elhelyezése – legalább két-
féle akkorhoz képest: az egyik a XVII. század
utolsó néhány éve, amikor a cselekmény ját-
szódik, a másik a XIX. század második fele, a
magyar történelmi regény fénykora, másképp
fogalmazva az a korszak, amelyben a történel-
mi regény diskurzusa a kulturális emlékezet és

a kollektív (nemzeti) identitásképzés – Jan Ass-
mann kategóriáival élve – narratív és norma-
tív összetevôinek egyik legfontosabb hordo-
zójává vált. Ekként a trilógia minden egyes
mondata legalább háromféle idôbeliség kö-
zött van kifeszítve – s emellett természetesen
ott van még a történelmi idôtôl elvonatkozta-
tott írás ideje, abszolút mostja, amelyre az idé-
zett mondat éppúgy vonatkozik, mint az ez-
redvégre.

A cselekmény, amely mellesleg nem a re-
gény központja vagy súlypontja, meglehetô-
sen soványka, és így röviden összefoglalható.
Károlyi Sándor gróf, Szatmár megye fôispán-
ja és Rákóczi majdani generálisa 1697 ôszén
Bécsbe utazik, ahol állítólag váratlanul felbuk-
kant rég halottnak hitt bátyja, István. Miután
Kollonich bíboros szinte erôszakkal rátukmál-
ja Károlyira rég nem látott, török fogságból
kiváltott bátyját, aki szinte állati módon fel-
ismerhetetlenné vált, írni elfelejtett, s még
beszélni is alig tud, a fôispán aggódni kezd,
hogy „bátyja” az elsôszülött jogán visszaköve-
teli majd nemcsak a neki járó fôispáni hivatalt,
hanem a vagyon ôt megilletô részét is (nem be-
szélve Károlyi feleségérôl, aki annak idején a
zentai csatában elesett vagy elesni vélt idôsebb
testvér jegyese volt). Noha „Károlyi István”
nem kér sem az örökségbôl, sem a hivatalból,
duhaj viselkedése miatt a fôispán mégis perre
viszi a dolgot, hogy bebizonyítsa: a kiszabadult
„Károlyi” imposztor, aki nem azonos a valódi
Károlyi Istvánnal. A per során elhangzó szám-
talan tanúvallomásból nem derül ki semmi,
vagy egyszerre több egymásnak ellentmon-
dó dolog derül ki, s miközben a per folyik, da-
rabjaira hullik a már eddig is elmázgálódott
cselekmény, melynek fô eseményei egyébként
is csak a töredékét foglalják el a számtalan
mellékszálon elinduló szövegnek (persze, kér-
dezné Tristram Shandy, az elbeszélô egyik ne-
vezetes elôképe, ki mondja meg, mi nem tar-
tozik a cselekményhez?). A TESTVÉRISÉG olvasá-
sának meghatározó tapasztalata az elidegení-
tettség (elkülönösítés) állandósult érzése: az
elbeszélô több szinten, mondatról mondatra
megakadályozza az azonosulást, az ottlét, a fel-
idézett korban megélt legkisebb otthonosság
élményének kialakulását a nézôpont és az áb-
rázolási nehézségek állandó hangoztatásával,
saját szerepének folyamatos elôtérbe helyezé-
sével, valamint azzal, hogy a fô cselekményszá-
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lat elborítja nemcsak a szintén az elbeszélô je-
lenlétére, a cselekmény helyett az elbeszélésre
utaló retorikával, hanem a mellékszálak ren-
getegével, kitûnô, de a cselekmény szempont-
jából közömbös anekdotikus betétekkel. Már-
ton prózája a mikszáthi tónus mellett is sok
szempontból barokknak nevezhetô, és nem-
csak a gomolygó köd miatt: az anekdoták vég-
teleníthetô rekurzív szerkezetekben bomlanak
ki és burjánzanak, minek következtében el-
mosódik elôtér és háttér viszonya, nincs egysé-
ges jelentésegész létrehozására bátorító pers-
pektíva, a szöveg belsô tükröket tart magának
stb. (A rekurzív szerkesztés kitûnô példái talál-
hatók pl. a KÉNYSZERÛ SZABADULÁS 112. oldalán
kezdôdô részben, amikor a Károlyi István ha-
lálát követô eseményekrôl van szó, a Zülfikár
effendirôl, a bécsi török követrôl szóló betétel-
beszélés tovább burjánzásában, KSZ, 139–144.
vagy a Sennyei István látogatásával és a fordí-
tott leánykérés tervével kezdôdô részben, MH,
178–192.)

A TESTVÉRISÉG létoka – legalábbis az én olva-
sói tapasztalatom szerint – tehát nem elsôsor-
ban egy történet elmondása, egy letûnt világ
hiteles felidézése, nem is a hagyományos érte-
lemben vett emlékezetes szereplôk megterem-
tése („Nem akarunk hôsünkön keresztüllátni, mint
valami ablakon: hiszen akkor nem is ôrá figyelnénk,
hanem arra, ami mögötte van” – hárítja el az el-
beszélô a lélektani érdeklôdés buktatóit ezzel
a kissé bornírt megjegyzéssel [MH, 14.]), a tör-
ténelmi különbségeken felülemelkedô „álta-
lános emberi” tanulságok levonása, hanem
sokkal inkább a – történelmi – megjelenítés
mikéntje, vagyis egy elméleti probléma. Ebbôl
következôen a figyelem – Frank Kermode ki-
fejezését kölcsönvéve – a megjelenített világ-
ról minduntalan a megjelenítés és megtévesz-
tés közegére terelôdik, bár fontos hozzátenni,
hogy az elméleti kiindulópont és az elidegení-
tô effektusok tömege ellenére Márton László
regénye mindvégig olvasmányos, sôt szóra-
koztató. A szöveg szinte rögeszmés követke-
zetességgel húzza ki a talajt saját referenciális
gesztusai alól, és a megjelenített események 
is már mint feldolgozott, újbóli feldolgozásra
váró témák jelennek meg, mint például Káro-
lyi Lacika halála (amellyel kapcsolatban az el-
beszélô legnagyobb gondja az, hogy ne Neme-
csek Ernô jusson róla eszünkbe [KN, 192.]),
ami azért hat különösen brutálisnak, mert a

Lacika nézôpontját felhasználva elôadott rész-
letek az olvasói azonosulást leginkább elôhívó,
hagyományos szóval szépnek is nevezhetô ré-
szek közé tartoznak (MH, 196–202.). A regény
mindvégig legalább annyi energiát fordít ön-
maga módszeres deformálására vagy lebon-
tására, mint az építkezésre, s így kérdés – szá-
momra a TESTVÉRISÉG olvasásának fô kérdése –,
hogy a metafikciós és önreflexív eljárások, az
elbizonytalanítás és elidegenítés stratégiái,
amelyek oly ismerôsek a posztmodern tör-
ténelmi regény nálunk részben épp Márton
László által meghonosított hagyományából,
mennyiben mások, mennyiben elkerülhetetle-
nek és elkerülhetetlenül éppen ilyenek itt és
most, ebben a konkrét szövegben. Másként fo-
galmazva: kérdés, hogy az eltérô idôk közötti
kifeszítettség, a megjelenített világ, a szöveg-
hagyomány és a történelmi idô síkjainak állan-
dó egymásba játszása milyen hermeneutikai
feszültséggel telítôdik, hogy miért épp ezek 
a mostok és akkorok vonódnak be a játékba, s
hogy pontosan mi az, ami a másság és azonos-
ság keverékeként értelmezett múlthoz való
fordulást kiváltja a jelen önmegértési munká-
jában, a kulturális emlékezet tudatos és tudat-
talan összetevôket is tartalmazó folyamatában.
Mivel ezek a „nagy” kérdések a szöveg mikro-
szintjén is megjelennek, a válaszok után kutat-
va folytatnám az utolsó fejezet olvasását, ahol
is az elôbb feltett kérdés egyik konkretizálha-
tó változata így hangzik: miért vált mára lehe-
tetlenné a százharminc évvel ezelôtt „szület-
hetendô”, megíratlan regény megírása? Vajon
másként megírhatatlan-e ez a regény, mint
mondjuk hetven vagy harminc évvel ezelôtt? 

A zárófejezet indítása többféle válasz lehe-
tôségét is felveti: „a közben eltelt idô sok egyéb mel-
lett azt is lehetetlenné teszi, hogy úgy meséljük el a
tárgyalások történetét, mintha magunk is ott ülnénk
a diplomaták mellett, mintha saját fülünkkel halla-
nánk indulatos vitáikat és körmönfont alkudozá-
saikat” (KN, 228.). Ez világos: a csak szövegek
révén ránk hagyományozott múltról beszélve
nem tartható fenn a hiteles krónika referen-
ciális fikciója (illetve fenntartható, hiszen min-
den kijelentô módú múlt idejû mondat fenn-
tartja, csak éppen az elbeszélô szinte mondat-
ról mondatra kizökkent ebbôl az olvasási po-
zícióból). A következô mondat azonban már
másféle, ellentétes irányú korlátozottságot su-
gall: „Bármilyen izgalmasnak tartjuk is, mégsem



tudjuk megragadni azt a pillanatot [ellentétben a
százharminc évvel ezelôtti regényíróval], ami-
kor az erôk egyensúlya maga is erôvé válik, amikor
megszilárdul az addig folyékony egyezkedés, és meg-
állapodás lesz belôle, s meg sem próbálunk átlépni e
forró pillanatból három évszázad hûvös messzeségé-
be, ahonnét kényelmesen elôresorolhatnánk a béke-
tárgyalások elôzményeit és következményeit.” (228.)
Vagyis egyrészt nem lehetünk ott, az akkori
most pillanatában, másrészt viszont mintha
túlságosan is ott volnánk, amennyiben képte-
lenek vagyunk kilépni abból a „forró pillanat”-
ból, hiszen a „hûvös” elbeszélôi és történelmi
perspektivikusság vagy távlat létrehozásához
szükséges az az utólagos tudás és feltevésrend-
szer, amellyel a múltat jelentéssel rendelkezô
események és történetek halmazává rendez-
zük, márpedig a felidézett pillanat akkori való-
ságáról számot adni csak úgy volna lehetséges,
ha elfelejtenénk az azóta eltelt idôt, feltétel
nélkül belevetve magunkat a forró pillanat-
ba (vö. még a „dúsított pillanat” fikcióját, KSZ,
97–98.). Ez a paradoxon, illetve kettôs kötött-
ség szigorúan véve lehetetlenné tesz minden,
a múltra vonatkozó elbeszélést, ez az elbeszé-
lés – avagy metaelbeszélés – azonban egyelô-
re folytatódik, s így a lehetetlenség mikéntje a
következô mondatban egy non sequitur révén
váratlanul átalakul: „A mi történetünk nem jut el
január 26-án, pénteken déli tizenegy óra negyven-
hat percig [a szerzôdéskötés nevetséges és fe-
lesleges pontossággal magadott pillanatáig],
...nem leszünk tanúi a csókok pillanatának, mert
amit az alábbiakban elmondunk, éppen három hét-
tel korábban fog történni.” (229.) Az áthidal-
hatatlannak tetszô episztemológiai és her-
meneutikai korlátozást az elbeszélô önmagá-
ra kiszabott korlátozássá változtatja: nem azért
nem láthatjuk hát a szerzôdéskötés pillanatát,
mert ezt a fenti objektív akadályok lehetet-
lenné teszik, hanem egyszerûen azért, mert –
szándékosan blôd indok, amely feleslegessé te-
szi a korábbi súlyosabb megfontolásokat – az
elbeszélni kívánt események nem akkor ját-
szódnak. 

A pillanat felidézésének nehézségeirôl va-
ló ráérôs fejtegetés nemcsak az elbeszélô és 
az elbeszélés nehézségeinek szentelt monda-
tok arányát jelzi meglehetôs pontossággal az
egész regényre nézve is, hanem egyszersmind
érzékelteti a korlátozottság és a hatalom reto-
rikájának szeszélyes keveredését, amely mind-

végig jellemzi a rövid idô alatt a regény leg-
érdekesebb szereplôjévé avanzsáló elbeszélô
elôadásmódját, s amelyben a retorikai mani-
puláció odáig jut, hogy a korlátozottság – mint
az elôbbi esetben is – a hatalom egyik meg-
nyilvánulásaként jelenítôdhet meg. Nem le-
hetünk tehát ott a tárgyalások végkifejleténél
január végén, mert nem akkor játszódik a cse-
lekmény (pedig amúgy az elbeszélô mindent
tud az eseményrôl, nem keveset el is mond be-
lôle), ám ezzel még nincs vége a sokat próbált
elbeszélô és olvasó közös megpróbáltatásai-
nak, hiszen az önkényesen kijelölt január ele-
ji napon meg történetesen (a történet szerint)
köd van, vagyis amikor végre eljutni véltünk
valahová, újabb objektív okok nehezítik a lá-
tást. „Ugyanezért verôfényt sem fogunk látni ebben
a fejezetben” (229.) – szabadkozik az elbeszélô,
aki azonban ezt a korlátozottságot is könnyû-
szerrel átalakítja hatalmának jelévé: „vagy csak
a legvégén engedélyezzük, hogy egy szempillantás-
ra kisüssön a nap” (229.). Az objektív, leküzdhe-
tetlennek látszó korlátokat (a múlt ismeretlen-
ségének felidézése, otthonossá tétele, a jelen
történelmi perspektívájától való megszabadu-
lás, a fizikai értelemben vett látás nehézségei)
az elbeszélô pusztán retorikai erôforrásokkal
saját hatalmának jeleivé változtatja, de még itt
sem rögzül a szeszélyes játék, hiszen mintha
váratlanul megfordulna a retorikai manipulá-
ció eddigi iránya, és most nem a korlátozott-
ság tûnik fel hatalomként, hanem a hatalom
korlátozottságként: „Azt kell látnunk és azt kell
mutatnunk, amitôl viszolygunk.” (229–230.) Még
inkább így van ez a szinte refrénként ismétlô-
dô „elbeszélôi hatalmunknál fogva” kifejezésben,
amely akár minden egyes mondat elején ott
szerepelhetne, s erre talán túl gyakran emlé-
keztet is a szöveg, például pár sorral késôbb,
amikor is a parabasis alakzatához hasonló szer-
kezetben szinte értelmetlenné, de legalább-
is nehezen értelmezhetôvé teszi az utána kö-
vetkezô szavakat: „Elbeszélôi hatalmunknál fog-
va – olvassuk – minél szárazabb a szemünk, an-
nál homályosabb.” (230.) A „hatalom” itt enyhe
retorikai erôszakkal a „pozíció” vagy „tiszt”
szinonimájaként olvastatja önmagát, a mon-
dat második fele viszont már az egész regény
egyik alapfeltevésére utal: mivel az elbeszélô
mindig valahonnan, meghatározott perspek-
tívából és elôfeltevésekkel szólal meg, nem lé-
tezhet nulla fokú írás, tiszta megjelenítô rea-
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lizmus: az „élesség”, az ábrázolás tárgyának ki-
választása és azonosítása a nézôpont és az el-
beszélôi pozíció elkerülhetetlen elfogultságá-
ból ered, s ha az utolsó fejezetben „igen keveset
látunk”, ez azért lehet így, mert az elbeszélôi
pozíció mintha egyre távolodna a megjele-
nített anyagtól, illetve a kettô közötti, eddig is
kiszámíthatatlan távolság mostanra végképp
rögzíthetetlenné vált. Az eddigi fejezetekben
követett stratégia – egy látványosan manipula-
tív gesztussal felléptetett mellékszereplô pers-
pektívájának kölcsönvétele az események lát-
hatóvá válását elôsegítendô – mostanra talán
épp ezért vált lehetetlenné: „Arra pedig már
nincs idô, hogy ismét színre léptessünk egy mellék-
szereplôt, akinek szemével nézhetnénk az eseménye-
ket.” (230.) Hogy tulajdonképpen miért nincs
már idô, az rejtély – hacsak azért nem, mert a
regénynek hamarosan vége lesz –, bár a be-
kezdés végén, miután az elbeszélô felsorolja a
szóba jöhetô perspektívatulajdonos melléksze-
replôket, a „nincs már idô” kifejezés eloldódik 
a vonzattól, és önállósulva metafizikai dimen-
ziókat von be a játékba: „nincs már idô, már csak
a dolgok vannak. Pontosabban fogalmazva, már
csak a dolgokat vesszük észre” (231.; hasonló el-
idegenítôdésnek esik áldozatul a „kifutottunk az
idôbôl” kifejezés a második kötet 209. oldalán).

Ez a játék folytatódik nemcsak végig a feje-
zetben, hanem nyolcszáz oldalon keresztül. Az
episztemológiai kétely és a hatalomfosztottság
mindvégig mikszáthi tónusú, rendíthetetlen
nyugalmú beszédben fogalmazódik meg: az
elbeszélô, ha szorong is a korlátozottságok mi-
att, ennek a szorongásnak mintha a legkisebb
jelét sem mutatná a barokkos mondatszerke-
zetekben, a kedélyes csevegésekben. Illetve az
elbeszélô, akár a Titanic zenekara, úgy tesz,
mintha minden a legnagyobb rendben volna,
miközben menthetetlenül kicsúszik kezébôl a
történet; talán azért, hogy az olvasóra hagyja
a megkerülhetetlen idegenséggel való szem-
besülés fájdalmas feladatát. Az is igaz persze,
hogy a hatalomvesztés illúzióját csak az elbe-
szélôi ellenôrzés minden korábbinál határo-
zottabban kézben tartott disszimulációja ké-
pes felébreszteni, s a bizonytalanság, eldönthe-
tetlenség jelzéseinek és alakzatainak halmo-
zása végsô soron a teljes auktoriális ellenôrzés
hatását kelti.

Ezen a ponton némileg nyugtalanítóbb mó-
don tér vissza az elôbb felvetett kérdés: mi 

a tétje a sok száz oldalas metafikciós játék-
nak? Mi az a sajátos, pontosan ezeket a mosto-
kat és akkorokat összekötô, egymásra és egy-
másnak feszítô hermeneutikai töltés, amely
megkülönbözteti a TESTVÉRISÉG helyét és idejét
más historiográfiai metafikciókétól? Miért van
szükség a magyar irodalmi hagyomány jelen-
tôs szeleteinek bevonására, apokrif átírásá-
ra, sôt karnevalisztikus átgyúrására (a regény
közepén található „Kirké”-fejezetben, a TZIN-
GÁRIÁSZ álom-vígeposz ismertetésében [MH,
121–158.]), a számtalan anakronizmusra, hu-
szadik századi utalásra? Mert azt, hogy 2000
után lehetetlen – mondjuk úgy: nem illik – úgy
történelmi regényt írni, ahogyan Mikszáth tet-
te volna, eddig is tudtuk. A TESTVÉRISÉG most
arról is végképp meggyôz, hogy mikszáthi
módon nemcsak írni nem lehet, de olvasni
sem. Milyen kár, pedig az olvasó valóban „a
cselekmény szövetségese” (KN, 234.). De vajon
miért másként lehetetlen épp most? Miért
tûnnek fel most másként a közvetítés, a „kö-
vetjárás” nehézségei?

A százharminc évvel ezelôtti megíratlan re-
génnyel folytatott játék természete ugyan-
olyan szeszélyes, mint az elbeszélô önreflexív
retorikája általában, amennyiben a XIX. szá-
zad óta eltelt idô alatt lehetetlenné vált elbe-
szélôi stratégiák nem minden esetben ugyan-
azok: abban a meg nem írt regényben több lett
volna a múltat egzotizáló apróság, a couleur
locale (MH, 207.), láthattunk volna szerelmi
bonyodalmat, és örvendezhettünk volna hon-
fiúi vörös faroknak vagy legalábbis rózsaszín-
nek: „a kiábrándultság jeges légkörét a hazafias
érzület rózsaszínû gôzeivel cicomáztuk volna fel”
(MH, 208.). Általában véve ami az egyik feje-
zetben lehetetlennek mutatkozik, az a másik-
ban lehetséges („De most egy pillanatig növel-
jük meg a távolságot, amely elválaszt bennünket a
szereplôktôl, hogy észlelhessük: az eseményeknek
nem annyira láncolatuk, mint inkább felületük van,
legalábbis regényünknek ebben a fejezetében” [KN,
123.]), vagyis a szöveg nem sugall egyetlen 
– ismeretelméleti, poétikai, hermeneutikai –
törést, amely után már nem lehet ugyanúgy
történelmi regényt írni, s amely magyarázat-
tal szolgálhatna a százharminc évvel ezelôtti
megíratlan regény mai megírhatatlanságára.
Mivel azonban feltételes módban („azt is meg-
írtuk volna, hogy...”) a megíratlan regény elég
nagy szeleteit olvashatjuk itt (ilyen például az
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elsô kötet második fejezetének egésze), any-
nyi legalábbis bizonyosnak tûnik, hogy a törés
nem episztemológiai természetû, okait más-
hol kell keresni: a múltról összegyûlt – termé-
szetesen nyelvi és ideológiai szûrôkön átszûrt
– ismeretek az elbeszélô rendelkezésére áll-
nak, csak épp ô néhol úgy dönt, hogy nem „le-
het” használni ôket. Ennek a „nem lehet”-nek
a hatályba lépése, az irányultsága az írás és ol-
vasás mostjának játékba hozásától függ.

A történelmi regény eleve idegenség és is-
merôsség, igazság és fikció keveréke, de a meg-
írás ténye már önmagában azt sugallja, hogy 
a szöveg minden episztemológiai kételkedése
ellenére részt kíván venni a kulturális emléke-
zés és áthagyományozás munkájában, hogy a
különbségek mégis valami alapvetô érthetô-
ség hátterében artikulálódhatnak és telítôd-
hetnek jelentéssel, hogy a múltról megfogal-
mazott elbeszélô szövegek (a tényszerûek és a
fantáziák egyaránt) a jelen önmegértésének
kontextusában nyerik el jelentésüket. A TEST-
VÉRISÉG látszólag átvesz egy ilyen emlékezô,
közvetítô, követjáró diskurzust, a Mikszáth-
féle történelmi regényét, de a megjelenített
világ – már? – ellenáll, idegen marad. Kér-
dés, vezet-e tovább út ebbôl a negatív felisme-
résbôl, amelynek beláttatásához bizonyosan
nincs szükség nyolcszáz oldalra. Márton Lász-
ló regénye nem próbálkozik azzal, hogy Mik-
száth mögé kerüljön, hogy a mikszáthinál „kor-
szerûbb”, adekvátabb követjáró nyelvet hoz-
zon létre, vagyis a XIX. századi történelmi re-
gény mint a múlt megjelenítésén fáradozó
szövegtípusokat összességében képviselô dis-
kurzus jelenik meg – és természetesen mint a
nemzeti képzeletben a TESTVÉRISÉG-ben felidé-
zett korszak megjelenítésének mintegy magá-
tól értetôdô eszköze, amelynek kikezdése épp
e magától értetôdôség miatt lehet hatásos még
most is. A számtalan anakronizmus (a mai Bu-
dapestre és Berlinre, a XX. századi történe-
lemre, az 1700 utáni magyar irodalomra tett
utalások tömege) ellenére, vagyis a kronoló-
giai most látványos és tolakodó ismételt betü-
remkedése ellenére a regény óvakodik attól,
hogy felismerhetô és ideológiailag azonosít-
ható pozíciót foglaljon el saját mostjának széle-
sebb, ideológiai, ne adj’ isten, politikai meg-
határozásában (lássuk újra: milyen kérdéseket
tesz fel a regény a felidézett vagy felidézni vá-
gyott kornak, illetve a regényhagyomány szint-
jén megidézett XIX. századnak?). A XVII. szá-

zad vége mint rárakódott értelmezésekkel (ön-
értelmezésekkel, valamint késôbbi történelmi
és regénymûfajbeli stb. értelmezésekkel) elbo-
rított terület jelenik meg, amely alól lehetet-
len visszanyerni a kor megélt valóságát annak
tiszta, eredeti formájában, hiszen a korabeli
idézetek vagy a korabeli írásmódot imitáló
részletek (mi a különbség a befogadó számá-
ra?) is mind csak szövegminták, amelyeknek
nemcsak ténybeli, de metafizikai megbízható-
sága is kérdéses marad. A posztmodern „törté-
netnyomozó” (KSZ, 38.) pontosan tudja azt is,
hogy naivitás és botorság volna tagadni a pers-
pektivikusság, a hermeneutikai pozicionáltság
tényét („az olyan idô múlása, amely visszamenôleg 
is üresnek bizonyul, a megszokottnál nagyobb mér-
tékben rányomja a bélyegét az elbeszélés alakzatai-
ra” [MH, 209.]), s hogy visszamenôleg nem lá-
tunk mást, „csupán egy letûnt korszak felszínét, az
események utólag szerkesztendô csomópontjaival”
(KN, 124.).

E negatív belátások súlya alatt a TESTVÉRISÉG

mintha annyira óvakodna a kulturális emléke-
zet normatív részében való részvételtôl, hogy
eleve kiiktatja önmagát mint emez emlékezet
releváns darabját, s ráadásul mintha – a ho-
mályos és a száraz szem analógiája – a norma-
tív, pedagógiai, performatív gesztusoktól és az
ezekkel járó vakságtól való tartózkodás a nar-
ratív összetevôt is szétzúzná. Csak akkor van
történet (forma), ha ideológia is van hozzá?
Ha a történet menete nem más, mint „egy-egy
szabály hallgatólagos felismerése” (KSZ, 98.), ak-
kor is nyitott kérdés marad, hogy honnan jön-
nek a felismerendô és felismerhetô szabályok?
Az elbeszélô hagyomány által szentesített ön-
tôformák (Kollonich bíboros szerint Kártigám
regényes története „attól válik igazzá, hogy öntô-
formája eleve készen áll” [KSZ, 190.]) vagy az ese-
ményekre utólag, az elbeszélés során retro-
aktív módon ráhelyezett jelentésrendszerek?
Akármelyik választ fogadjuk is el, a TESTVÉRI-
SÉG írása és olvasása nem támaszkodhat efféle
szabályokra: a regény „hibás”, „sérült” szöveg,
amely ráadásul kitakarja hibáit és sebeit. Nem
egyszerûen arról van szó, hogy ismert törté-
nelmi tényeket változtat meg (például két év-
vel arrébb tolja Károlyi Klára születését [KN,
191.]), hanem a szöveg sérüléseirôl: elôfor-
dulnak például „hibák a mátrixban”, amikor
ugyanazok a szövegfoszlányok ismétlôdnek
meg más kontextusban, valóban kísérteties ér-
zést keltve az olvasóban. Akadnak másféle kö-
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vetkezetlenségek, például amikor Károlyi Ist-
ván Kerecsen nevû lova elôbb elpusztul, aztán
mégis ott van (KN, 146.), nem illeszkednek
egymáshoz az elbeszélt idôtartamok, idôbeli
elcsúszások teszik szétszálazhatatlanná az ese-
ményeket. Noha az apró részletek és anekdo-
ták a szó legtágabb értelmében ismerôsek, a
történetek mégis szétfolynak, a mellékszerep-
lôk elmázgálódnak: ugyanazok a szereplôk
térnek vissza más néven (Ahmed/Szegény Li-
pót sor [KN, 70.], illetve az Ormancsics Fülöp/
Henter Gotthárd/Kenyeres Palkó stb. sorozat
[KN, 72.]), máskor pedig egy-egy szereplô ne-
ve változik meg (például az „inspekciós tiszt”
[KN, 65–75.]), de a két folyamat akár ugyanaz
is lehet.

Lehetséges tehát, hogy Márton László re-
gényének fô tevékenysége önmagának a múlt
ábrázolására vonatkozó radikális szkepszisbôl
eredô leleményes és körültekintô lebontása, 
s hogy ezen kívül hiába keresünk bármilyen
másféle, a három felidézett kor összevillanásá-
ból eredô sajátos hermeneutikai feszültséget
vagy tétet? Hogy a TESTVÉRISÉG, noha kétség-
kívül kiterjedt „történelmi búvárlatokból” fakad
(KSZ, 188.), talán csak egy újabb pastiche-szö-
veg, olyan, mint a Fredric Jameson által rosz-
szallóan diagnosztizált ahistorikus, amnéziás
posztmodern regények és filmek? Ha így van,
olyan regényt olvasunk, amely örömét leli egy
kor felidézésében, valamint a felidézés illu-
zionisztikusságának állandó kikezdésében, de
mindezt anélkül, hogy kérdéseket intézne ah-
hoz a korhoz, s így voltaképpen mindegy is,
melyik kort idézi fel külsôségeiben a szöveg,
hiszen a lényeg maga a felidézés folyamata,
illetve a felidézhetetlenség ténye: eloldódva
lebeg a stílus, a posztmodern-barokk próza.
Olyan regény, amely nyolcszáz oldalon keresz-
tül lelkiismeretesen felsorakoztatja az összes, a
TRISTRAM SHANDY óta ismerôs öndekonstruáló
eljárást és – bizony – klisét. Amelynek olvastán
a posztmodern furfangokon edzôdött kritikus
kénytelen elfojtani egy aprócska, de árulkodó
ásítást, amikor azt látja, hogy a szereplôk egy
ismeretlen kéziratban saját sorsukról olvas-
nak, vagy amikor sokadszorra olvassa, hogy a
szerzô márpedig meghalt. Ha valóban így van
– de azért ez ügyben a prejudikáló kérdésözön
ellenére korai volna még állást foglalnunk –, a
regény indítása épp bizonytalanságában pon-
tosan jelzi ezt a hermeneutikai ürességet vagy

lebegést: „Ez a történet egy perrôl szól; harcokról
és viszontagságokról szól; fogságról, szabadulásról,
kétségekrôl és gyanújelekrôl szól; pusztulásról, új-
jáépítésrôl, fondorlatokról, egymásnak és önmaguk-
nak ellentmondó vallomásokról, a régi Magyaror-
szág átalakulásáról, még inkább elenyészésérôl szól;
szabadságról és rendrôl, még inkább e kettô ellenté-
térôl, leginkább azonban egynek hiányáról, másik-
nak züllésérôl szól; az emberi hatalom megosztottsá-
gáról, a kimerült idô töréseirôl szól; arról szól, hogy
sok vermet ás nekünk a sors, de a legmélyebbet saját
szívünkben ássa.” (KSZ, 5.) A filmtrélerek lo-
gikája szerint felépített bevezetô a halmozá-
sok és a többszörös önkorrekció („még inkább”,
„leginkább”) inkluzív játékában egyre inkább
Borges kínai enciklopédiájára emlékeztet (azt
mondanom sem kell, hogy Pierre Menard is
szerepel a regényben), és tökéletesen semmit-
mondóvá válik, ahogy ezt a felsorolást lezáró
bölcsesség is jelzi, amely szinte bármilyen re-
gény mottója lehetne.

Érdemes egy pillanatra ebbôl az egyetlen
szempontból, a történelmietlenség szempont-
jából összevetni Márton László regényét az el-
múlt egy-két év egy másik jelentôs írói teljesít-
ményével (mert ha a recenziónak ezen a pont-
ján talán nem tûnik is úgy, Márton László
regénye is jelentôs teljesítmény, s recenzensi
hatalmunknál fogva ígérhetjük, hogy hama-
rosan jobbra fordulnak a dolgok), Rakovszky
Zsuzsa A KÍGYÓ ÁRNYÉKA címû könyvével. Mind-
kettô valahol a regény forrásvidékén helyezi el
önmagát, illetve mindkettô a regénymûfajhoz
képest határozza meg saját textuális azonos-
ságát. A TESTVÉRISÉG ráadásul két módon is 
így tesz, hiszen egyszerre kísért benne a még
megíratlan protoregény, a KÁRTIGÁM, amely-
nek magyar változata csak 1772-ben jelent
meg, és a XIX. századi történelmi regény dis-
kurzusa. Rakovszky regénye látszólag történel-
mietlenebb szemléletû, hiszen mentes mind a
tolakodó anakronizmusoktól, mind a nyíltan
önreflexív historiográfiai és ábrázolástani fej-
tegetésektôl, s mégis úgy tûnik, ebben a re-
gényben élettelibb, relevánsabb a feszültség a
megidézett korszak és az írás-olvasás most-
ja között, s egyáltalán, mintha itt volna sokkal
fontosabb, hogy melyik korban játszódik az el-
képzelt cselekmény. Binder Orsolya önéletírá-
sa a regény születése elôtt mintegy öntudatla-
nul rendezôdik regényformába, amennyiben
a modern szubjektum – sôt nôi szubjektum –



önartikulációs kísérlete, amelynek egyik fô tét-
je a privát és a nyilvános létszféra és élettapasz-
talat egymáshoz való viszonyának többszintû
meghatározása – egyben a polgári regény lét-
módjának kulcsa. 

A regénymûfaj forrásvidékén belül a TEST-
VÉRISÉG a TRISTRAM SHANDY-t, vagyis az antire-
gény-hagyományt, A KÍGYÓ ÁRNYÉKA pedig a RO-
BINSON-t, a PAMELÁ-t, a domestic novel hagyomá-
nyát, sôt a pikareszk regényt idézi fel; míg az
utóbbi – noha az ábrázolást problematikussá
tevô önértelmezô gesztusai sokkal kevésbé
nyilvánvalók, s a referencialitás is más szinten
kérdôjelezôdik meg benne – valóban a regény
genealógiájában gyökerezik, Márton László
regényének metafikciós és önértelmezô gesz-
tusai a sok konkrét történelmi utalás ellenére
paradox módon mégis idôtlenebbnek, ahisto-
rikusabbnak tûnnek, a fikció természetére vo-
natkozó megjegyzések – például az igazságra
és hamisságra vonatkozó fejtegetések – fôként
antropológiai indíttatásúak, nem pedig a meg-
idézett vagy megidézni vágyott, ám a meg-
idézésnek ellenálló kor és a jelen közötti sajá-
tos feszültség termékei. Kollonich bíborosnak
a regény dicséretét követô fejtegetései példá-
ul arról, hogy a politika regényessé vált, ehhez
túl általánosnak, egyetemesnek tûnnek (KSZ,
194–195.), akárcsak a szerzô és a mûvészet
halálának emlegetése (pl. KN, 240.), vagy a
második kötet elmélkedései a költészetrôl, ar-
ról, hogy Magyarországon azért oly sok a köl-
tô, mert olyasmit próbálunk kifejezni versbe
szedett, de a poézist nélkülözô mondataink-
kal, amire nincsenek saját keresetlen szavaink
(MH, 118–119.). Semmi nem utal arra, hogy
ezeknek a jelenségeknek a felidézéséhez épp
egy három korszakot felidézô regényre volna
szükség, s hogy mindez nem hangozhatna el
teszem azt az ókori Rómában is. 

Mindez persze nem igaz, s a fentieket fô-
ként azért írtam le, hogy végiggondoljam a
TESTVÉRISÉG egy lehetséges értelmezését, a le-
hetô legtöbbet kisajtolva a korábban feltett, a
regény tétjére vonatkozó és a látszatnál sokkal
kevésbé kínos kérdésbôl, és persze hogy fel-
idézzek egy százharminc vagy harminc évvel
ezelôtti megíratlan recenziót. Miután ekként
kifanyalogtam magam, s kissé talán perverz
módon történelmietlen szalonposztmodern-
nek minôsítettem Márton László könyvét, hi-
ányolva belôle a megidézett korokat egymás
felé nyitó hermeneutikai feszültséget, itt az

ideje újragondolni mindezt, és recenzensi ha-
talmamnál fogva immár véglegesen megálla-
pítani, hogy az eddig hiányolt történelmiség,
a hermeneutikai feszültség vagy töltés termé-
szetesen jelen van a szövegben, például a fran-
cia forradalom hármas jelszavával folytatott
játékban („szabadulás, egyformaság, testvériség!”,
vö. például MH, 160–161., 175., 194., KN, 12.
stb.), de elsôsorban a regénydiskurzussal foly-
tatott posztmodern játék másik szálában. A
TESTVÉRISÉG ugyanis két teratómát (egy másik,
meg nem született szöveg/test cisztaszerûen
beékelôdött maradványait) is tartalmaz (mon-
danom sem kell, hogy tartalmazza a teratoma
önmetaforáját is, MH, 264.): míg a meg nem
írt XIX. századi regény az elbeszélés szintjén
okoz kóros, már diagnosztizált burjánzást, a
még meg nem született KÁRTIGÁM a történet
szintjén kísért, visszatérô jelenlétében, illet-
ve jelenéseiben, kísértéseiben, a hibákban és
sérülésekben: a KÁRTIGÁM szereplôi és maga a
kézirat fel-feltûnnek a regényvilágban, érzé-
ki gyönyöröket okozva vagy nagy riadalmat
keltve, de mindenképpen roncsolva a XIX.
századi szövegeszményt és megnehezítve az
olvasó munkáját.

A TESTVÉRISÉG sajátos történelmi relevanciá-
ja számomra jelképesen abban nyilvánul meg,
ahogyan a KÁRTIGÁM nem illeszkedik a felidé-
zett kor magyar valóságába (akkor mégiscsak
volna ilyen, helyenként elôbukkanva a meta-
fikció mögül?): nincs otthon, nem találja a he-
lyét, de – és ez is fontos – noha kívülrôl kerül
bele a magyar rögvalóságba, eltûnni sem ké-
pes belôle, hiába kísérelnek meg a szereplôk
mindent ennek érdekében. Ha a regénymûfaj
a modern szubjektum és a modern nemzet
születésével nagyjából egy idôben jött létre, s
benne mindkettô magára ismert, akkor a re-
génykézirat kísérteties kallódása és a regény-
szereplôk még kísértetiesebb bolyongása a
XVII. század végének felidézett Magyarorszá-
gán allegorikus szinten azt jelzi, hogy a rendi,
feudális berendezkedésû ország még nem is-
mer önmagára a regényben, ahogy a szerep-
lôk sem tudnak vele mit kezdeni azon kívül,
hogy Ahmed/Lipót titkos és titkolt vágyai-
kat elégíti ki. Nem feledkezhetünk meg azon-
ban arról, hogy a KÁRTIGÁM nem modern re-
gény, inkább prózában írott románcos törté-
net, amelyre valóban vonatkoznak a reneszánsz
poétikának a TESTVÉRISÉG által is emlegetett il-
lemszabályai: feljegyzésre méltó történetei csak
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a fôrendûeknek, a királyoknak és fejedelmek-
nek vannak, a szolgálóknak – akárcsak a nôk-
nek – nincsenek történeteik (KSZ, 156., 191.,
MH, 83.). A valódi regény legforradalmibb tu-
lajdonsága épp az volt, hogy a szolgálóknak
(Pamela), közrendû polgároknak (Robinson),
sôt bûnözôknek (Moll Flanders, a pikareszk
regények hôsei) is adott történeteket, mert a
regényszubjektum azonosságának alapja im-
már nem a születés, hanem a személyes jel-
lemvonások együttese. A XVII. század végé-
nek Magyarországa ebbôl a szempontból egy-
általán nem regényes alapanyag; nem cso-
da, hogy makacsul ellenáll a regényszerû meg-
jelenítésnek. Ennek az ellenállásnak a ténye 
és megjósolhatatlansága az, ami Mikszáth óta
nyilvánvalóvá vált, s ami az ábrázolás nehézsé-
geinek okozója: mintha a szereplôk regény-
szerûsége vagy regényesíthetôsége ábrázolá-
suk mikéntjét, sikerességét is meghatározná és
skálába rendezné: a polgári vonásokat is mu-
tató Károlyi család egyrészt nagyjából ábrázol-
ható, másrészt hozzájuk kapcsolódik a regény-
kézirat (no és a mûvész Kölcsey Gáborhoz), 
a történet peremvidékén nyüzsgô melléksze-
replôk azonossága azonban mindvégig megle-
hetôsen képlékeny, a skála ellenkezô végén ta-
lálható kuruc útonállók (avagy nemzeti ellen-
állók) pedig a regény számára ábrázolhatat-
lanok, sôt jobbára láthatatlanok maradnak,
mindvégig ott tanyázva valahol a regényvilág
és a szöveg veszélyes perifériáján. 

A KÁRTIGÁM átkeresztelkedett, de elillanó
(önazonosságú) török szereplôi azonban nem
a modern szubjektum csábítását és veszélyét
képviselik a regényvilágban, hanem sokkal in-
kább a fiktív létezés eloldozottságának von-
zását és fenyegetését, ami a regény csak félig-
meddig valóságos szereplôi számára ellenáll-
hatatlan vonzerôvel bír: ezért kell újra és új-
ra eltávolítani a kéziratot a magyar végekrôl.
Másrészt a KÁRTIGÁM-ból elôbukkanó szerep-
lôk, akik a regényvilágban egyértelmûen a vágy
titokzatos tárgyai (például a spanyol követ vagy
Barkóczy Krisztina számára), annak az elfoj-
tott, a nemzeti önazonosságból kitörlendônek
ítélt török idôszaknak, a belsôvé tett másság-
nak a megtestesítôiként is olvashatók, amelyet
eltüntetni nem, legfeljebb elfojtani lehet, ami
pedig csak visszatérésének pillanatait teszi
traumatikusabbá. 

Mindez arra is utal, hogy a fô cselekmény-

szál tétje, Károlyi István azonosságának bizo-
nyítása allegorikusan az ország önazonosságá-
val is kapcsolatban áll (vö. például Magyaror-
szág mint test metaforáját, KN, 124.). Ezen a
ponton derül ki számomra, hogy miért épp
ide kellett elhelyezni a cselekmény idejét: a
XVII. század vége a török uralom utáni kép-
lékeny idôszak, a három részre szakadt Ma-
gyarország újraegyesülése – igaz, a Habsburg-
monarchia részeként –, az ország és a „nem-
zet” identitáskeresése, Magyarország kitalá-
lása (KSZ, 195.; ennek része a többször emlí-
tett I. Lipót-féle modernizációs közigazgatá-
si program). A török hódoltság alól elôbuk-
kanó Magyarország egy része megkísérli ott
folytatni, ahol abbahagyta, mintha a százöt-
ven évvel korábbi identitás egyszerûen visz-
szanyerhetô volna a beékelôdött és semmissé
tett idôszak rárakódásai alól. Ennek fényében
újabb szinttel gazdagodik a központi cselek-
ményszál allegorikus kiterjeszthetôsége, illet-
ve újabb szinten válik motiválttá a szöveg iden-
titáskeresése is: a TESTVÉRISÉG regény egy olyan
korról, a XVII. század végérôl, amely – leg-
alábbis Magyarországon – nem használta a re-
génydiskurzust önmaga megjelenítésére (húsz
évvel vagyunk a ROBINSON CRUSOE elôtt), ráadá-
sul történelmi regény, olyan mûfajhoz tartozik,
amelyet egy másik kor, a XIX. század használt
saját történelmi beágyazottságának meghatá-
rozására, mint a kulturális emlékezet egyik ki-
tüntetett identitásképzô diskurzusformáját.

A három szint – Károlyi István azonossá-
ga, Magyarország és a regény identitása – alle-
gorikusan egymásra íródik, noha az elbeszé-
lô szolgálatkészen tudatja az esetleg lankadó
olvasóval, hogy „az allegóriák értelme, akárcsak
Justitia szemén a kendô, minduntalan félrecsúszik”
(MH, 143.), mert az azonosság keresése mind-
három szinten kudarcba fullad, s ekként az
egyes szintek hiába fordulnak a másik kettô-
höz. Az azonosság eredendôen és elkerülhe-
tetlenül bizonytalannak, elmosódónak mutat-
kozik, mert hiányzik a minta, a mérce, amely-
hez képest meghatározható volna: két dolog
vagy személy küllemre például azonos lehet
egymással, de ez csak egyformaságot jelent
(MH, 235., KN, 12.). Az allegorikus helyzetet
bonyolítja, hogy Magyarország eleve kettôs al-
legorizálás tárgya: „Magyarország” egyrészt a
bizonytalankodó, helyét keresô Károlyi Sán-
dor (aki egyébként a királyi hatalmat jelképe-



zi a megyei nemességgel és a „föld népével”
szemben [KSZ, 10.], miközben titkos kapcso-
latokat ápol a közelben bujkáló, a Thököly-
felkelés és a Rákóczi-szabadságharc között fô-
ként útonállással foglalkozó kuruc bujdosók-
kal), másrészt István, aki épp most szabadult
meg a török rabságból, és felismerhetetlen-
né változott, vagyis azonossága a török rabság
elôtti önmagával legfeljebb jogi természetû le-
het, de empirikus módon bizonyíthatatlan. A
többrendbeli azonosítási kísérletek (arc, seb-
helyek, Károlyi István emlékezetének tesztelé-
se, írás stb.) ellenére a cselekmény alapvetô
iróniája az, hogy természetesen a valódi Ká-
rolyi István sem volna azonos a valódi Káro-
lyi Istvánnal (a regény sokféle módon kezdi 
ki az igaz és hamis kétosztatúságát, például a
pénzhamisítás kérdésében, vö. MH, 155–156.,
221–222.).

A külsô, látható bizonyosság – és azonosság
– szerepe mélyen ellentmondásos a TESTVÉRI-
SÉG-ben. Károlyi István háborús hôstettei és
„halála” például a „magunk nézôpontjából” áb-
rázolhatatlanok (ellentétben számos más ese-
ménnyel), ezért az elbeszélônek sürgôsen és
feltétlenül szemtanúkra van szüksége (KSZ,
61.), más kérdés, hogy az ô vallomásaikat
„majdnem annyi bizalmatlansággal vagyunk kény-
telenek fogadni, mint némely tizenkilencedik száza-
di regények beszámolónak szánt zománcait” (61.).
Miközben az elbeszélô autentikus nézôpont
utáni vágyában a látás képessége szinte feti-
sizálódik, mintha azonos volna az elbeszélôi
megjelenítés és mindentudás képességével ál-
talában, a történeten belül a látás mint a meg-
ismerés egyik módja leértékelôdik, többek
között Károlyi István és Barkóczy Krisztina
szerelmében vagy Ormancsics Fülöp révlátó
alábbi, mély pszichoanalitikus jártasságról ta-
núskodó kijelentésében: „csak az a miénk, amit
nem látunk meg” (MH, 18.). A regényben „nem
az a fontos, amit látunk, hanem az, ahogyan ér-
telmezzük” (KSZ, 100.), s nem véletlen, hogy a
gazdag szövetû regény talán legfontosabb mo-
tívumsora a látás és nézés legkülönbözôbb vál-
tozataiból épül fel (például Kandaulész és
Gügész története [KSZ, 181–182.], Zsuzsanna
és a vének [MH, 62.]; Károlyi Sándor mindent
látó arcképe [MH, 162.] stb.). A látás soha nem
„ártatlan”, soha nem nulla fokú ábrázolás:
mindig nézôpontot, elôfeltevéseket, vágyakat,
elfogultságokat tartalmaz – ismét utalok a ho-

mályos és száraz szem paradoxnak tûnô szem-
beállítására –, s miközben az elbeszélô elké-
pesztôen manipulatív gesztusokra ragadtatja
magát, csak hogy egy-egy szemtanú odaránga-
tásával megteremtse az „ott voltam” szinte et-
nográfiai értelemben vett bizonyosságának re-
torikai igazolását, folyamatosan megkérdôje-
lezi azt, vagyis a látás elsôrendûségét, amit az
elbeszéléshez nélkülözhetetlennek tart. 

A látás, láttatás, megmutatás metaforikájá-
nak ellentétes, önmagukat aláásó jelentései a
tanúság szó halmozott elôfordulásában érhe-
tôk tetten a legtisztábban. A tanúság szó mun-
kája a regényben egyrészt az, hogy az azo-
nosság és autentikusság kérdésébe beiktassa 
a jogi metaforikát, másrészt pedig az, hogy
összekösse egymással az elbeszélô önreflexív
beszédét a referenciális beszéddel. A már ed-
dig is sokat emlegetett zárófejezet például így
folytatódik: „Százharminc évvel ezelôtt szemta-
núk lettünk volna az olvasóval együtt.” (KN, 233.)
Ami mára lehetetlenné vált, az nemcsak a
szemtanúság, hanem az „együtt” fikciója is.

Az a tény, hogy az önazonosság kérdése a
cselekmény szintjén jogi útra terelôdik, pon-
tosan jelzi a TESTVÉRISÉG számomra legérdeke-
sebb sajátosságát: a regény, amelynek történe-
te „a jogtalanság és a törvény közti senkiföldjén”
játszódik (MH, 99.), a törvény és a jog me-
taforikáját használja az önazonosság megha-
tározásának, rögzítésének nehézségeirôl be-
szélvén (pl. KN, 46., 124–126.; a szerzôség re-
génybeli bizonytalansága is illeszkedik ebbe 
a metaforikába, hiszen a szerzôség többek
között jogi kategória). A bécsi komôdiában
nemcsak Zsuzsanna történetét, hanem Eszter
könyvének dramatizált változatát is játsszák
(MH, 62–63.), és a többször emlegetett, miti-
kus alapsémaként is felfogható Ézsau–Jákob-
történet is érdekes jogi kérdéseket vet fel; a
szövegben végig fontos szerepet játszik a val-
lomás, eskü, bizonyítás beszédmódja és fôként
a tanúság metaforikája, amely tehát összekap-
csolja a megjelenített világ problematikáját a
megjelenítés problematikájával, vagyis mivel
a tanúság metaforája az elbeszélô önreflexív
megjegyzéseinek állandó szereplôje, a tanú-
ságról való beszéd az az örvénylô pont, amely-
ben a metafikciós átjárás megtörténik, ráadá-
sul itt historizálódik valamelyest a metafikciós
játék: a jogi értelemben vett modern szubjek-
tum megszületése a modern regény forrásvi-
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dékén, a pikareszk regényben követhetô nyo-
mon, amelynek elsô darabjai – mint a LAZA-
RILLO DE TORMES – jogi szövegek, vallomások,
újkori spanyol találmányok, akárcsak a polgá-
rok adatait nyilvántartó archívum. A modern
regény és a modern jog ugyanazt mondja, azt,
amit az elbeszélô így fogalmaz meg: „mind-
annyian törvény alatt lakunk” (KN, 163.).

Bényei Tamás

GYAKORLATILAG ELMÉLET –
ELMÉLETILEG GYAKORLAT

Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!
Balassi, 1998. 293 oldal, 600 Ft

Kálmán C. György: Mû- és valódi élvezetek
Jelenkor, Pécs, 2002. 221 oldal, 1500 Ft 

„Te rongyos élet, bolondos élet,
Mitôl tudsz olyan édes lenni, mint a méz?
Te rongyos élet, bolondos élet,
Leszokni rólad mért olyan nehéz?”

Kálmán C. György TE RONGYOS (ELM)ÉLET! köte-
tében több mint tíz év (1984–1997) tanulmá-
nyait, írásait, kritikáit és elôadásszövegeit gyûj-
tötte egybe, a 2002-es MÛ- ÉS VALÓDI ÉLVEZETEK-
ben pedig a kilencvenes években keletkezett
publikációit olvashatjuk. Izgalmas feladatnak
tûnik a két kötet újra- és együttolvasása, külö-
nösképpen, ha az értelmezôi magatartásban
mûködô – a korábbi szövegekbôl és kötetbôl
már jól ismert – komoly(kodó) elmélet (teória)
és játékos gyakorlat (praxis) viszonyára irá-
nyítjuk figyelmünket. Mindeközben garantál-
tan jól szórakozunk, hiszen az olvasás/írás „fe-
lelôsségteljes, igényes munka és önfeledt játék, a szö-
veggel való munka nagy öröme” (Derrida). 

Míg a második kötetben kizárólag irodalmi
mûvek méltatásait kapjuk, az elsô kötet szöve-
gei – csak részben, bár mindenképpen nagy-
részt – irodalomelméleti problémákkal foglal-
koznak. Az elôszó helyett álló ELÔFOLT-ban a
szerzô kijelenti, hogy az olvasó ne várjon tisz-
ta tudományosságot, mivel „nemegyszer inkább
az érzékeltetés, mint az érvelés a szövegek uralkodó

eszköze” (7.). Ezt követôen – mintegy az iroda-
lomelmélet tudományos hiányosságait érzé-
keltetve – megjelenik a szövegek szabás-varrás
metaforikája, ahol az elméleti hézagokat folt
hátán foltok fedik, és gyakran látszanak a dur-
va fércelések. Bár Kálmán C. a továbbiakban
is gyakran kelti annak látszatát, hogy tágra
szabott fogalmakkal (12.) vagy találomra fel-
szedett gondolati láncszemekkel (67.), netán
szabásminták alapján dolgozik (l. MÛ- ÉS VA-
LÓDI ÉLVEZETEK, 63.), a tanulmányok pontokba
szedett szigorú felépítése és az értelmezések
világos szempontrendszere megkérdôjelezi a
játékos képeket. Ugyanakkor az, hogy a sze-
rénykedô, szabódó megjegyzések ironizálják a
komoly tárgyakat, igazán élvezetes, játékosan
komoly teoretikus gyakorlatot eredményez. 

A kötet elsô két szekciójának (SZEMPONTOK,
ELFORDÍTÁSOK) két-két szövege az irodalmiság
jegyeinek, az értelmezés szimbolikusságának,
valamint a fordítás problémáinak vizsgálatá-
val foglalkozik. A tanulmányíró problémaérzé-
kenységén túl igen figyelemreméltó az egyes
szövegek hatásos felütése, következetesen vé-
gigvitt érvelése, majd a lezárás helyett álló 
– „kálmáncés” – kérdés, illetve kérdészuhatag.
A SZIMBOLIZÁCIÓ ÉS IRODALOMTUDOMÁNY-ban a ta-
nulmány írója W. B. Faris labirintusértelme-
zését ismerteti, ahol a szimbólum a való világ
útvesztô jellegén túl az olvasott szöveg, a mû
világára, illetve az emberi elme kiismerhetet-
lenségeire is utalhat (39–40.). Az elméleti labi-
rintusokban Kálmán C. megadja a tanulmány
kereteit, behatárolja a tanulmányozott kérdés-
kört, majd elôadja pontokba szedett mondan-
dóját, hogy végül következtetései és észrevéte-
lei alapján újabb kérdéseket tegyen fel. 

A következô három tanulmány a BESZÉDAK-
TUSOK szövegblokk alá sorolt, melynek végén a
többi elméleti szöveghez képest igen terjedel-
mes hivatkozott irodalomlistát találunk. A ma-
gyarázat egy szerénykedô megjegyzésbôl nyil-
vánvalóvá válik: „e tárgy irodalmát másutt bôsége-
sen ismertettem” (71.), és az ideillô lábjegyzetbôl
kiderül, hogy szerzônk korábbi kutatási te-
rületén járunk. Az 1990-es AZ IRODALOM MINT

BESZÉDAKTUS szakirodalmi és gondolati ered-
ményeire támaszkodva itt most – mintegy füg-
gelékként – a beszédaktus-elmélet hiányzó
szövegelméletérôl, a névadás performatív ak-
tusának problematikusságáról és a metafora
elméletbe illesztésének lehetetlenségérôl esik


