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Hosszú ideje bucsálódtam már azon, hogy 
miképpen Árjam meg alapvetően kedvezőtlen 
véleményemet Konrád György legutóbbi re
gényéről, s mint ilyenkor mindig: kételyek 
merültek fel bennem e tevékenység ésszerű
ségét illetően. Már régóta nem attól tartok, 
hogy a szerzőnek sérül a lelke, vagy hogy bi
zonyos körökben hanyatlik majd (amúgy is 
kétes) népszerűségem egy negatÁv kritika 
nyomán. A költőknek ugyan valóban érzé
keny a lelkűk, mint Füst Milán helyesen 
mondotta, s e tekintetben egy húron pendül- 
nek a regényÁrókkal és a kritikusokkal. De 
hát minden alkotó rendelkezik egy beépÁtett 
kritikaelhárÁtó masinériával; tapasztalataim 
szerint nem kell őket olyan nagyon félteni. 
Ami pedig az irodalmi élet kisded hatalmi já 
tékait illeti: ebből a szempontból valóban 
nagy változás történt az utóbbi öt évben. 
Egyik-másik lapból ugyan ki lehet szorulni 
most is, a kritikaÁrásból azonban -  már ha va
laki mindenáron kritizálni akar -  aligha. 
Nem, a kételyeket nem az effajta meggondo
lások ébresztik bennem, hanem az untig is
mert kérdések: kit érdekel a véleményed? 
Kinek-minek a nevében merészelsz negatÁve 
nyilatkozni egy köztiszteletben álló szerző 
majd’ négyszáz oldalas regényéről, amely -  
ezt te is elismered -  minden pongyolasága el
lenére helyenként nagy rutinról, finomab
ban: mesterségbeli tudásról tanúskodik? Mi
féle hasznot hajtasz, ha ezt a nyilvánosság 
előtt elmondod? Vajon, mire vérrel-verejték- 
kel elmagyarázod, hogy valami miért nem jó, 
érvelésed hasonlÁtani fog-e még arra az állÁ- 
tólagos „alapélményre”, amely az argumen
táció gépezetét beindÁtotta? És egyáltalán: 
biztos vagy-e abban, hogy nem tetszett, ami 
nem tetszett? Nem valamilyen egyéb indÁték 
vezérel-e, amellyel esetleg te sem vagy tisztá
ban?

Mit tesz a véletlen, nemrégiben mindettől 
függetlenül Hegel FENOMENOLÓGIÁ-ját bön
gésztem, s ott ezekre a sorokra bukkantam: 
„...a mü, miként az eredeti természet, amelyet kife
jez, meghatározott mü; mivel ugyanis a cselekvés 
szabadon bocsátja mint léttel bÁró valóságot, 
ezért a negativitás mint minőség van benne. A tu
dat pedig vele szemben meghatározódik mint az, 
amiben megvan a meghatározottság mint negativi
tás általában, mint cselekvés; így a tudat [...] 
összehasonlÁthatja a müvet másokkal [...] a maga 
müvében messzebbre nyúló egyént vagy az akarat 
erősebb energiájának, vagy gazdagabb termé
szetnek tekintheti [...] egy másikat ellenben gyen
gébb és szegényesebb természetnek.” Nos, ha netán 
ezt megerősÁtésnek kÁvántam volna felfogni, 
úgy Georg Wilhelm Friedrich azonnal leol
vasztotta volna ajkamról az öntelt mosolyt. 
így folytatja ugyanis: „A mennyiség e lényeg
telen különbségével szemben a jó és rossz abszolút 
különbséget fejezne ki; de itt ez nem áll fenn. Amit 
az egyik vagy a másik módon lehetne venni, egy
formán cselekvés, egy egyéniség bemutatkozása és 
kifejeződése, s ezért minden jó; tulajdonképpen nem 
lehet megmondani, hogy mi a rossz. Amit rossz mü- 
nek neveznek, egy benne megvalósuló meghatáro
zott természet egyéni élete; rossz müvé csak az 
összehasonlító gondolat tenné, amely azonban üres 
valami, mert túlmegy a münek azon a lényegén, 
hogy az egyéniség kifejezése, s valami egyebet, nem 
tudni, mit, keres és követel rajta.” Különböző 
műveket vagy egyéniségeket hasonlÁtanánk 
össze, fejtegeti még, ezeknek azonban nincs 
semmi közük egymáshoz: a mű teljes valósá
ga az egyéniségből, az egyéniség által követ
kezik, „nincs olyan valóság, amely ne volna az ő 
természete és az ő cselekvése”; az egyén -  és műve 
-  tehát mindig eléri célját. (A „mű” a szöveg
összefüggésben az esztétikainál jóval tágabb 
értelemben szerepel, jellemző módon A SZEL
LEMI ÁLLATVILÁG ÉS A CSALÁS VAGY A LÉNYE
GES DOLOG cÁmű fejezetben.)

Ez a passzus nemcsak azért ragadott meg, 
mert Hegelnél szokatlan egyszerűséggel fo
galmazza meg a kritikus reménytelen helyze
tét az alkotó által „szabadon bocsátott” „léttel bíró 
valósággal”, a művel szemben. Ezért is, hiszen
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az értékeléssel kapcsolatos aporia, amelyet a 
filozófus emleget (s amelyet a saját rend
szerén belül persze meghaladhatónak vél), 
egyidős a modern individuum s ugyanígy a 
regény műfajának kialakulásával. A regény 
tipikusan a „szellemi állatvilág” terméke. Ne 
feledjük, ez a kifejezés nem annyira pejoratív 
Hegelnél, hanem inkább egy olyan világot hi
vatott leírni, amelyben minden kialakult 
egyéniség a saját céljainak megfelelően teszi 
a dolgát, s ahol ezek a célok, ugyanúgy, mint 
maguk az egyéniségek, tökéletesen egyen
rangúak, tehát összemérhetetlenek. Minden 
regény alkotójának egyéniségéből lép elő, 
semmi olyast nem tartalmaz, ami ne felelne 
meg az író természetének; az egyéni termé
szeteket persze összehasonlíthatjuk (az egyi
ket minősíthetjük nagyobbnak, mélyebbnek 
vagy gazdagabbnak, mint a másikat), de ez a 
mennyiségi szempont éppen a különvált mű 
megítélése szempontjából üres, vagyis sem
mis. A kritikus makacssága, amellyel túlmegy 
a műnek ezen az individuális lényegén, hogy 
„valami egyebet, nem tudni, mit” keressen, sőt 
követeljen rajta, ebből a szemszögből nézve a 
téboly maga.

Valószínűleg manapság sincs olyan kriti
kus (bármilyen legyen is az irodalomszemlé
lete és bírálói stratégiája), aki egyszerűen túl 
tudna lépni ezen a Hegel által megfogalma
zott dilemmán. Mondhatnám, nem is komoly 
kritikus az, akit a téboly szele nem csapott 
meg néha. Merthogy képtelen követelmé
nyeknek kell eleget tennie: elvileg minden 
egyes mű, még a legrosszabbik esetében is a 
műegyéniségre szabott, hozzá hasonlóan in
dividuális leíró és értékelő rendszert kellene 
létrehoznia, amely ugyanakkor összeegyez
tethető egy szűkebb vagy tágabb közösség 
axiológiai alapfeltevéseivel. Tehát egyazon 
gesztussal kellene hitet tennie a mű abszolút 
autonómiája -  megítélhetetlensége -  és szo- 
ciabilitása -  kollektív megítélhetősége -  mel
lett. (Ez alól csak akkor élvezhet felmentést, 
ha kinyilvánítja, hogy egyáltalán nem óhajt 
értékítéletekkel élni, ami véleményem szerint 
merő abszurditás.)

A másik ok, amely miatt ezt a Hegel-prob- 
lematikát idetartozónak véltem, az a határo
zott benyomásom volt, hogy Konrád regé
nyének világa tökéletes megfelelője ennek a 
bizonyos „szellemi állatvilág”-nak. Zászlóaljnyi

szereplő tesz-vesz mindenféle (főként önös) 
célok érdekében a regény különböző idősík
jain, és a főhős, Dragomán professzor min
den -  látszólagos -  öniróniájával együtt vala
miféle toronymagasból tekint le rájuk. „Fér
fiszolga, nőcseléd, /  liheg-lohog, csőcselék” -  szó
lalt meg befogadói tudatomban Az EMBERKE 
TRAGÉDIÁJA Karinthy Frigyestől (egyiptomi 
szín). Valóban figyelemre méltó, hogy ebben 
a gazdag tenyészetben egyetlen olyan egyé
niség sem akad, aki igényt tartana az olvasó 
rokonszenvére; legfeljebb kimunkálatlansá- 
ga, arctalansága okán közömbös, mint Drago
mán egyik hangsúlyozottan legfontosabb al- 
ter egoja, Kobra. (De ez végeredményben le
het merőben szubjektív benyomás a részem
ről -  joggal feltételezhető, hogy a rokon- 
szenv-ellenszenv skála különbözik a legjob
ban minden egyes olvasónál.) Nos, az ellen
szenves tenyészetjelleg szintén egybevág a 
hegeli leírással, hiszen a kitűzött célok és a 
megvalósított művek nála ugyancsak a bo
londját járatják az egyénekkel: saját önzésük 
szedi rá őket lépten-nyomon. Nyüzsgésük 
pusztán városuk, Kandor újabb és újabb 
alakváltozatait, de lényegében időtlen fenn
állását szolgálja (lásd a címadó kőóra-allegó- 
riát). Dragomán sem abban különbözik tő
lük, hogy kevésbé önző. Éppen ellenkezőleg, 
önző szabadságszeretetét lépten-nyomon 
hangsúlyozza a mindentudó narrátor, ő ma
ga vagy egy másik szereplő, aszerint, hogy 
éppen ki beszél. (Ezeknek a „hangoknak” sok 
a közös vonásuk: például egyaránt minden
tudók, és nyelvileg sem lehet őket megkülön
böztetni. Mintha mindannyian Dragomán 
tudatából léptek volna elő, természetesen a 
narrátort is beleértve.) Az „önző szabad
ságszeretet” összetétel azonban önmagában 
hordja az erkölcsi felmentést; ebben a fene
ketlenül önző és kisszerű világban a nagysza
bású egyéniség és a mindent lebíró szabad
ságvágy csak némi frivol egoizmus árán va
lósulhat meg.

A regénynek megítélésem (s ezúttal talán 
nemcsak egyéni megítélésem) szerint éppen 
ez, vagyis a központi figura és a többi szerep
lő közötti aránytalanság a legfőbb, mondjuk 
így, szerkezeti problémája. Dragomán ugyan
is minden kétséget kizáróan jelentős szemé
lyiségnek ábrázoltatik, s mint ilyen, teljesen 
egyedülálló a műben. Azzal együtt, hogy sok-
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féle helyzetben megmutatkozik, s ezek között 
vannak olyanok is, amelyek a komikummal 
kacérkodnak (bár a professzor sohasem válik 
igazán komikussá, erre az író aggódó gon
doskodással vigyáz). Ezenkívül folyamatosan 
betekintést nyerünk belső monológjaiba, ön
kommentárjaiba, amelyek gyakorta flegmán 
önironikusak; vagy legalábbis ez a látszat. 
Mert az önirónia mindenekelőtt annak a sze
repnek szól, amelyet Konrád hőse az adott 
ponton játszani kénytelen; önmagának csak 
annyiban, amennyiben úgy érzi, hogy szemé
lyisége kezd eltűnni a szerep mögött vagy a 
szerepben. Am azt, hogy ez a személyiség, sőt 
jelentékeny személyiség létezik, a regény 
számtalan pontján közvetve és közvetlenül 
hangsúlyozza a szerző. Lehet, hogy Drago- 
mán, ez a kiöregedett garabonciás diák (ez a 
„nemzetközi sámán”, ahogy a narrátor 
mondja róla szeretetteljes humorral) nem 
hisz a szerepeiben -  bár jól megél belőlük, s 
ezért a megfelelő mértékben meg is veti ön
magát, de még jobban a többi romlott értel
miségit, akikkel együtt bohóckodik, s akik rá
adásul sokkal korlátoltabbak, mint ő, mert 
még csak meg sem vetik magukat ugyan
ezért. De ahhoz nem férhet kétség, legalábbis 
az írói intenciók szerint, hogy Dragomán 
nagy varázsló; bizonyos szituációkban egye
nesen szupermen (bár ő maga nem tud re
pülni, erre a célra ott van rejtélyes famulusa 
és gorillája, Svetozar). Nem egyszerűen értel
miségi, annak is a „szabadon lebegő” fajtájá
ból, hanem az összes olyan funkció ellátására 
is képes, mely funkciók hagyományosan az 
értelmiségi szerepkörrel nehezen összeegyez
tethetők avagy egyenesen azzal ellentétesek. 
Dragomán először is harcos férfi, aki ugyan 
1956 őszén intellektuel módra töpreng az 
emberölés lehetőségéről vagy kötelességéről, 
annak action gratuite és morális kötelesség 
formájában egyaránt, de azért jó harcosnak 
is mutatkozik. Derék partizán, aki fegyver
ismeretének egy izraeli epizódban is jó hasz
nát veszi. Nem kenyere a verekedés, de 
alkalmasint nem riad vissza attól sem, hogy 
bemutassa jártasságát a keleti harcművé
szetekben.

Ami a nőkhöz való viszonyát illeti: férfi
ként ellenállhatatlan, helyenként kifejezetten 
macho figura; nagyvonalú az asszonyokkal, 
mert tökéletes empátiával a lelkükbe lát, és

alkalomadtán szívesen eljátszadozik a viharzó 
nőiségnek ön-alávetett szolga-hím szerepé
nek lehetőségével is. (A jelek szerint az átla
gosnál jelentékenyebbnek mutatott női sze
replők mindegyikének ez a titkos vágya: 
megkötözni, kisded szeszélyeinek alárendel
ni az erős, független férfit.) A férfi-nő viszony 
eme szörnyűségesen redukcionista, sőt egye
nesen giccses sémájának legborzasztóbb kö
vetkezménye az az epizód, amely feltehetően 
a kritikusok kedvencévé vált: Dragomán 
amolyan „harmadikrihárd” módra magáévá 
teszi a temperamentumos Szandrát, akinek 
férjét nem sokkal korábban expediálta a 
másvilágra. (Igaz, többé-kevésbé véletlenül, 
de csúf alak volt ez az Aba Kuno, kollaboráns 
létére ötvenhatos hős szerepében tetszelgett, 
voltaképpen megérdemelte.) Őszintén beval
lom, hogy amikor ezt a részt olvastam, nem 
hittem a szememnek, és lázasan kerestem va
lami utalást arra, hogy az író csak játszani 
akar velünk; valamiféle irónia után kutattam 
-  hasztalan. Ez bizony operett, egyelőre még 
zene nélkül, ám a musicalváltozat egyáltalán 
nem elképzelhetetlen. De folytassuk Drago- 
mán előnyös tulajdonságainak felsorolását. 
Hedonista ő, aki nemcsak Erósznak áldoz szí
vesen, hanem az asztal és a könnyű bódító- 
szerek örömeinek is, élvezi az élet apró rez
düléseit, a természet felemelő változékony sá- 
gát éppúgy értékeli, mint a gyermekek mo
solyát és az egyszerű emberek praktikus böl
csességét. A szellem arisztokratája, akinek 
agyműködését még a nagytőke is megfigye
lésre érdemesnek tartja, mert hátha még üz
let lesz belőle. (Érdekes, a sejtelmes világcég 
a „Darnok” névre hallgat, ami az író nevének 
anagrammája; van ennek valami jelentősé
ge? Fogalmam sincs.) Egyben plebejus lélek, 
aki könnyedén teremt kapcsolatot az utca 
emberével. Van benne valami a világtól elvo
nuló bölcs attitűdjéből, de azért lelkiismere
tesen alakítja a közéleti ember fárasztó szere
pét. Tudja, ezzel tartozik embertársainak, 
akik nagyjából két csoportra oszthatók: vagy 
„átszellemült kalandor”-t, „ördöngös guru”-t lát
nak benne, és infantilis, fetisiszta rajongással 
közelednek hozzá, vagy olyanok, akik kisded 
politikai céljaik elérése érdekében kihasznál
ni próbálják a hozzátapadó „imázst”. (A re- 
zonőrszerepet játszó Kobra persze nem he
lyezhető el ezen a sémán belül, mint ahogy



1174 • Figyelő

Dragomán krúdysan felbukkanó leánya sem, 
aki más módon „használja” professzorunkat, 
nevezetesen úgy, hogy nagyapává teszi. 
Apropó, Krúdy: érdemes felidézni, hogy a 
SziNDBÁD-ban milyen leheletfinom megol
dást teremt a felnőttként megjelenő, apja ál
tal sohasem ismert leánygyermek feltehetően 
közhelyes motívumához. Konrád változatá
ból éppen ez a jelzésszerűség, a közhely ke
zelésének ez a távolságtartó tapintata hiány
zik -  legalábbis nekem.) Dragomán jóformán 
tökéletes ember, tökéletes férfi, bűne a koré, 
mely szülte őt.

A tisztelt olvasó nyilván úgy véli, hogy túl
zottan és helytelenül ironizálok, holott ez 
nem tartozik a kritikus feladatai közé. Ő csak 
írja le, mi található a könyvben, és kellő ko
molysággal és tisztelettudóan foglaljon állást. 
Nos, lehet, hogy valóban ez lenne helyénva
ló; ez esetben elnézést kell kérnem, hogy 
képtelen vagyok némi csúfondárosság nélkül 
összefoglalni a KŐÓRA cselekményét és jelle
mezni a regény szereplőit. Higgyék el, meg
próbáltam: nem ment. De nem hiszem, hogy 
ez a Konrád György személye és eddigi mun
kássága iránti tisztelet teljes hiányából adód
nék. Biztos vagyok abban, hogy a két Agenda 
alcímű kötet (a KŐÓRA, valamint az Agenda 
I., a KERTI mulatság) hozzám hasonlóan sok 
régi hívét szomorította el kaotikusságával, 
helyenként pedig, mondjuk ki, színvonalta- 
lanságával. Mert akármit mond is a jó öreg 
Hegel: a kritikus, aki szintén a szellem állat
világának sajátos teremtménye, fáradhatatla
nul összehasonlít, lévén erre zsigerileg ösztö
nözve. S ha méltányos akar lenni, akkor a 
KŐÓRÁ-t a korábbi Konrád-regények mellé 
állítja. Hát igen, A LÁTOGATÓ: a jelek szerint 
egy hallgatólagos konszenzuson belül még 
mindig ezt az írást övezi a legnagyobb elis
merés. Érdemes lenne elgondolkodni azon, 
hogy miért van ez így, és hogy mai szemmel 
olvasva miként hatna ránk ez a mű. Mert 
egyértelműnek látom, hogy Konrád akkor 
telibe talált valamit, egyfajta olvasói várako
zást, amely társadalomkritikát igényelt az iro
dalomtól, de ezzel egyidejűleg újfajta beszéd
módot is. Az etikai transzcendenciával ötvö
zött „tényfeltárást”, amely ugyanakkor nél
külöz mindenféle realista heroizmust, és 
megmutatja minden egyirányú erkölcsi vagy 
ideológiai indulat korlátoltságát. Olyan nyelv

használatot, amely a nálunk megszokottól 
radikálisan eltérő valóságérzékelést tesz lehe
tővé (ebből a szempontból mellékes, hogy 
volt-e köze a Konrád által ekkor kialakított 
prózanyelvnek a francia Uj Regény lelemé
nyeihez). Nyilvánvalóan számtalan más té
nyező is hozzájárult ahhoz, hogy A LÁTOGATÓ 
kitörölhetetlen része lett több egymást követő 
értelmiségi és pszeudoértelmiségi „évjárat” 
irodalmi tájékozódásának. De ténynek látom, 
hogy a későbbi Konrád-regények esztétikai 
megítélése már sokkalta polarizáltabb.

Holott jómagam hosszasan tudnék érvelni 
amellett, hogy A VÁROSALAPÍTÓ az írni tudás
nak jóval magasabb szintjét képviseli, stílusá
ban, eszközeiben jóval kiforrottabb, mint az 
első regény. Ezzel a véleményemmel valószí
nűleg egyedül maradnék ismeretségi köröm
ben; hogy mégis fenntartom, annak a külön
féle mikrostilisztikai érveken túlmenően van 
egy olyan indoka is, amely talán történelmi
nek nevezhető. A VÁROSALAPÍTÓ ugyanis a 
benne kétségkívül föllelhető tematikus köz
helyek és sztereotípiák ellenére -  szerintem 
-  színvonalas terméke annak a „kontesztáló” 
irodalomnak, amelynek legsikeresebb képvi
selője Kundera lett. (Az is nagyon jellemző a 
magyar állapotokra, hogy ez a regény né
hány éves késéssel és némi csonkítás árán 
még éppen hogy belefért a hivatalos nyilvá
nosságba.) Konrád ekkorra véglegesítette azt 
a félig esszéírói, félig hagyományosan elbe
szélő, rövid, megállapító mondatokból föl
épített „diskurzust”, amely azóta is uralkodó 
gyakorlatilag minden írásos megnyilvánulá
sában. Ez a beszédmód, sajnos, az Agenda 
két kötetében sokat engedett feszességéből, 
kidolgozottságából, néha idegesítő manírrá 
alakult. Elképzelhető, hogy ennek köze van 
a nagy történelmi-politikai fordulathoz is: a 
margóra szorított, rendszerkritikus „sétálga
tó” értelmiségi pozíciójának vitathatatlan 
morális súlya, sőt fölénye ma már a múlté. 
Márpedig ez a morális tartás dúcolta alá 
Konrád prózáját és aforisztikus esszéírói stí
lusát egyaránt. A rendszerrel való szembenál
lás vállalása -  egy kis túlzással -  minden mon
datát, még a sikerületlenebbeket is megemel
te, és sajátos aurával vette körül. De a totális 
rossz elutasításának pátoszát, sajnos vagy 
nem sajnos, képtelenség a résznegativitások 
elleni kiállás aprópénzére felváltani. Drago-
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mán ugyanúgy sétál és kritizál, mint hajdan 
Konrád többi beszélője: „igyekszem nem ítélkez
ni -  mondja a KŐÓRÁ-ban -, de az ízlés átszi
várog a tárgyilagosságon, mint kötésen a vér. Meg 
vagyok írva, úgy élem az életemet, ahogy egy köny
vet olvasok”. Nos, úgy tűnik fel előttem, hogy 
ez a könyv túlságosan is rögzítette a szerep
lők mozgásterét, szempontrendszerét, meg
nyilvánulási lehetőségeit; pedig a KŐÓRÁ-ból 
azért kiderül, hogy ennek az írói attitűdnek 
a helyi értéke teljesen megváltozott.

Dragomán felsőbbségét semmi sem hitele
síti többé; akármilyen vázlatszerű elvontság
gal ábrázolja az író az újabb anagrammával 
Kandornak nevezett világot (úgy látszik, a 
Konrád név különlegesen alkalmas az ilyen 
játékokra), mégis nyilvánvaló, hogy ez az 
egyszerre kívül és belül álló központi tudat a 
maga alakváltozataival együtt csupán része 
ennek a világnak, és nemigen tud vele mit 
kezdeni. Immár nem utasíthatja el teljes egé
szében (ugyan minek a nevében tenné?), en
nélfogva saját központi helyzetét más módon 
kel! megalapoznia. Megítélésem szerint erre 
vezethető vissza a fentebb említett arányta
lanság a szereplők között, no meg az alakok 
megformálásának helyenként karikatúrába 
hajló sematikus elnagyoltsága. Néha úgy vél
tem, hogy talán éppen ez lenne az elfogad
ható megoldás, nevezetesen, ha Konrád vál
lalná és végletekig fokozná az elvontságot, a 
groteszk vázlatszerűséget, ha ötleteit nem 
venné körül a regényesség paravánjával, ha
nem szándékosan lecsupaszítaná, a maguk 
esendő mivoltában mutatná fel azokat. Akad
nak olyan mozzanatok a könyvben, amelyek 
talán tudatosan is e felé a modell felé közelí
tenek. Összességében azonban marad az em
lített elnagyoltság, a „rossz elvontság”, mint 
ahogy Hegel mondaná, amelyről kiderül, 
hogy egyáltalán nem összeférhetetlen az ap
ró „ténymegfigyelések” tömeges jelenlétével 
(melyek talán Konrád szociológusi múltjának 
gyarló visszfényei). Bizony összefér vele, 
ugyanúgy, mint az író nyelvi világának má
sik, jól ismert eleme, az aforisztikus töpren
gés, a bölcselkedő merengés.

Mindez (az én szememben) bizarr egyve
leget képez; amelyet persze lehet szeretni, 
ahogy azt egyik, általam nagyra becsült kol
légám fejtette ki; de elképzelésem szerint 
igen nehéz érvelni a pozitívumai mellett. Sa

ját negatív ítéletemet éppen az a tény szilár
dította meg, hogy magam is inkább szeretem, 
mint elutasítom a „Konrád-jelenséget”, vagy
is az író, az esszéista, a publicista és a közéleti 
ember együttes tevékenységét. Ez a tevékeny
ség az utóbbi években sokkal összetettebb 
szerepet játszott annál, semmint hogy né
hány odavetett mondatban méltatni vagy 
„értékelni” lehetne. De az semmilyen nehéz
séget nem okoz számomra, hogy azonosulni 
tudjak értékválasztásainak, bizonyos értékek 
érvényesítéséért folytatott küzdelmeinek túl
nyomó részével. Nos, aligha vitatható, hogy 
az, amit az imént „Konrád-jelenségnek” ne
veztem, tematikus szinten is jelen van szép
irodalmi munkásságában, nem is beszélve az 
egyéb szintekről, ahol prózája közéleti sze
repvállalásával érintkezik. Az irodalom szfé
rájában azonban sajátos módon megváltoz
nak a hangsúlyok, az értékek, a jelentések; 
ami a publicisztikában vagy egy nemzetközi 
konferencia megnyitóbeszédében teljesség
gel elfogadható, sőt esetleg szellemes, kelle
metlen mellékzörejekkel társul egy regény
nek szánt írás nyelvi terében. Különösen ak
kor, jegyezném meg, ha ennek a nyelvi tér
nek a kimunkáltsága nem hasonlítható a ko
rábbi Konrád-művek némelyikének nyelvi 
szintjéhez. (Magam például hosszasan töp
rengtem azon, hogy honnan származhat a 
többször is előforduló „valakivel jóra jönni” ki
fejezés, amelyet meglehetősen bumfordinak 
találtam.) Félreértés ne essék, a KŐÓRÁ-t e 
szempontból (is) többre tartom, mint a Kerti 
MULATSÁG-ot, de azért az utóbbi írásra is rá
nyomja bélyegét valami furcsa sietősség. A 
furcsaságot talán az okozza, hogy a mű egé
szére inkább a terjengősség és a bőbeszédű
ség jellemző, és ebben a közegben a megle
hetősen kiagyalt sztori kulcsfontosságú jele
neteinek hevenyészettsége, vázlatszerűsége 
szinte megmagyarázhatatlan. Mintha az író a 
munka második felétől egyre inkább unná 
saját hősét és kigondolt viszontagságait, s 
ezért csak odavetett mondatokban jelzi azt, 
aminek még „történnie” kell a további foly
tatás lehetőségét nyitva hagyó befejezésig. A 
részleteket dolgozza ki a nyájas olvasó, ha 
akarja; de végeredményben nem fontos.

De hát végül is mi a fontos? Minek alapján 
mondom, hogy a KŐÓRA rossz regény, mi
közben elismerem, hogy a „Konrád-jelenség”
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jellegzetes realizációja? Mi az a rejtélyes 
„egyéb”, amelyet követelek és keresek rajta? 
Hiszen az általam felhozott érvek egyike sem 
ellensúlyozhatja azt, ha valaki csupán annyit 
mond, hogy ő bizony „szereti” ezt a könyvet. 
„Tulajdonképpen minden jó”, mondta Hegel, 
szerintem a gúny leghalványabb árnyalata 
nélkül. Milyen szerepet képzel magának az, 
aki azt merészeli mondani bármilyen „Werk”- 
ről, hogy rossz? Hogy nem Werk, hanem leg
feljebb csak Werkli? Szükséges-e ehhez az ob
jektív szellem funkciójába lépnünk? Vagy ép
pen saját személyiségünk, saját individualitá
sunk újrateremtése követeli meg, hogy olyan 
értékítéleteket tegyünk, amelyeket nem va
gyunk képesek sziklaszilárdan megalapozni? 
ítélnünk kell, hogy magunk is megítélhetővé 
válhassunk? Gyarlóságunk és esetlegességünk 
teljes tudatában? Nem tudom, Hegel ponto
san mit is mondana erre; én viszont hadd vá
laszoljak (gyarlóságom és esetlegességem tel
jes tudatában): IGEN.

Angyalosi Gergely

KÉT BÍRÁLAT 
EGY KÖNYVRŐL

Péterfy Gergely: Félelem az egértől 
Liget Könyvek, 1994. 202 oldal, 250 Ft

I

SZEMKÖZT A SZIGETTEL

A hely, ahonnan Péterfy Gergely történetei 
elindulnak, a lehető legpontosabban megha
tározható. A szentgyörgypusztai révnél, szem
közt Kisoroszival, van egy kocsma, akkora 
kerthelyiséggel, amekkorában éppen három 
asztal fér el. Olykor azonban, amikor a káni
kula miatt nagy a forgalom, egy negyedik 
asztalt is kitesznek, csak úgy a kavicsra, amit 
némi jó- (rossz-?) indulattal már közterület
nek lehetne nevezni. Talán arra gondolva, 
hogy az éber hatóságok egy napon majd raj
taütnek a szabályszegőkön, és elkobozzák a 
köztérsértő kisipari tárgyat, ezt az asztalt rit

kábban mázolják, és napernyő sem mindig 
ju t rá. A festéke pedig nagy hólyagokban pat
tog, úgyhogy ha az ember nem figyel oda, 
csontig bevághatja a kezét. Nem egy vonzó 
asztal ez, könnyű belátni; csak akkor ül mellé 
valaki, ha másutt már nincs hely, és az sem 
marad sokáig. Egyszer, nem sokkal a halála 
előtt, megállt mellette Ronyecz Mária, rátette 
a cekkerét, és merev mosollyal nézett az Ap- 
rily-völgy felé. Ez volt az asztal történetének 
legszebb pillanata. A komp szinte észrevétle
nül simult a kikötőhöz, tele kosaras asszo
nyokkal, akik megérezték odaát a friss ke
nyér illatát, és átugrottak egy-egy vekniért; 
nem sajnálták a kompra a kétszer három fo
rintot. Legyen vasárnapra.

A kérdés már csak az, hogy segít-e nekünk 
a könyvről szóló beszédben, ha pontosan 
tudjuk, hogy Péterfy Gergely novellásköteté- 
nek első története ettől a bádogasztaltól indul 
útjára, ha ugyanakkor azt is látnunk kell, 
hogy a történetek tere és ideje a valóságostól 
eltérő sajátosságokat mutat; hogy a HÉV éj
féltől délutánig az időben visszafelé haladva 
ju t el Szentendrétől Budapestig, másutt pe
dig olyan bonyolult órát kapnak a hősök, 
hogy nem találják rajta a helyi időt? Ha 
ugyanezen asztal mellől azt látjuk, hogy a ká
nikulai forróságban gladiátorokkal megra
kott gálya ütődik a partnak, és megcsörren- 
nek rajta a fegyverek, míg a recsegő jég kör
be nem fogja? Nevezhetjük-e ezt a bizonyos 
bádogasztalt mégis afféle Rosetti-kőnek, 
amely egyidejűleg található a valóságos világ
ban és Péterfy Gergely fiktív világában, s így 
segítségével módszeresen megkereshetjük-e 
a könyv történeteinek valóságos megfelelőit: 
a makettet és a minta gyanánt szolgáló ter
mészeti objektumcsaládot?

Ha így teszünk, azt mondhatjuk, hogy Pé- 
terfy Gergely asztala absztrakt, némiképp lé
gies, elmosódott, olyasféle tárgy, mint amilyet 
Szindbád idéz az emlékezetébe, nem is 
annyira a Krúdy-történetekben, mint inkább 
Huszárik mozijában. Nem tárgy, hanem 
tárgy és még valami; „Ott van előtted a bádog
asztal, kopottan, öregen, megszokottan, ott van raj
ta a sör, a tömény, a bor, a kicsavart, kék fürdőga
tya, ott kuporog és térdel négy lábán a bádogasztal, 
mint Oidipusz előtt a Szfinx.

Rejtvényét meg kell fejteni.”
Péterfy tehát meg van győződve arról,


