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tatni, hogy Garaczi regénysorozatának egyik kiemelten fontos 
ambíciója — az érzéki imaginációk idő- és énképző játékában 
megragadni kívánt idő rögzítési kísérlete — a prousti regényfo-
lyam egy lehetséges kortársi alternatívájaként, persziflázsaként, 
ironikus redukciójaként és rekonstrukciójaként tűnik fel.

Az idő- és térviszonyok gyors újrarendeződései nyomán az 
„én” maga is olyan diszkontinuus állapotrajzok sorozataként 
jelenik meg, amelyek mindegyike a veszteség tengelyén tük-
rözteti magát. A Hasítás poétikája így a „hogyan határozhatom 
meg magamat idegenként?” ismeret- és szubjektumelméleti 
paradoxonjának megoldási kísérlete, ám ez az idegenség, pon-
tosabban annak poétikai színrevitele néha az ismerősség érzetét 
kelti. Időnként olyan otthonosan meghitt regénytájon hasítunk, 
amelyet, úgy tűnik, már többször bebarangoltunk, s ahol néha 
bizony ismert motívumokba, ötletekbe, eljárásokba botlunk. 
Az előző példatárat bővítve, a Pompásan buszozunkban az „én” 
ugyanúgy a bűn hordozója, mint az új regényben: ott a kontyos 
maca lecsúzlizása teremti meg a személyiség önértelmezésének 
és ebből fakadó szorongásának kereteit, míg a Hasításban, ennek 
mintegy variációjaként az elbeszélő neve („Garaczi László”) egy 
tábori csínytevés tetteseinek leleplezésekor hangzik el (40), egy 
másik szöveghelyen pedig mint vírusgazda egy fertőző betegség 
hordozója és terjesztője bukkan fel. (35)

Az abjekt, a Másik, az idegen domesztikálhatatlan jelenléte 
Garaczi prózájának mindig is kitüntetetten fontos, többnyire 
ironikus játékossággal ábrázolt eleme volt. A Hasításban — és 
itt térnék vissza az írásom elején jelzett marginális személyiség-
koncepció érintéséhez — ez a létmód és énmodell a 80-as évek 
végtelenített házibulijának, kocsmázásainak, az önpusztítás vál-
tozatos szcenárióinak leírásában eseményszerűen is megjelenik, 
ám egy finoman szőtt David Bowie-utaláson át rejtett módon, 
tulajdonképpen inkább hallhatóan árad szét a teljes szövegben. 
A regény egyik szereplője ugyanis Bowie-ról ír verset, amelyben 
bizonyos vörös vitorlákról esik szó (143), ami nyilván a zenész 
Lodger albumának Red sails című dalára utal, amelyben e vö-
rös vitorlák hasítanak a megvadult óceánon. E szám emlékeze-
tes zárlatában a hinterland elfoglalása, meghódítása, egy nomád 
életforma programja fogalmazódik meg, márpedig mind poéti-
kai, mind pedig szubjektumelméleti tekintetben épp e hátország 
feltérképezése alkotja Garaczi prózájának kiemelten fontos tar-
tományát. A Hasításban számomra mindvégig a „we’re gonna 
sail to the hinterland” fájdalmasan heroikus kórusa dübörög. S 
e hátország helyrajzának, útvonalainak bejárása és megmutatása, 
geográfiájának és határvonalainak merész és rezignált újrarende-
zési kísérlete mindenképp a Hasítás jelentős érdeme.

Ez az a regény, melyben a debreceni vasútállomás mellett álló 
24 emeletes magasház — mely már Tar Sándor: Szürke galamb 
című bűnregényének is fontos helyszíne volt — aljában talál-
ható késdobáló, a Petőfi presszó bevonult az irodalomba. Ezen 
túlmenően azonban számos egyéb fontos erénye is van, többek 
között az, hogy érdekfeszítő, beszippantja az olvasót, nem lehet 
letenni a könyvet, vagy ha igen, akkor az ember azon kapja ma-
gát, hogy feléje kalandoznak a gondolatai. Olvastatja magát, és 
foglalkoztatja az olvasót. 

A cím egy meg nem valósult életlehetőségre utal. Arra, hogy 
akár mások is lehettünk volna, de életünk egy bizonyos pontján 
máshogy alakultak a dolgok, és nem lettünk azok, akik lehet-
tünk volna. És egy idő után az ember kénytelen belátni, hogy 
már sosem lesz az, aki egyszer akár még lehetett is volna. Ez 
nem rendkívüli belátás, hiszen az ember harminc körül kény-
telen rádöbbenni, hogy már nem lesz belőle világklasszis focis-
ta, rocksztár, és nem tesz nagy matematikai felfedezést sem. Az 
emberi élet lehetőség-lét, tartják az egzisztencialista filozófusok, 
és ezek a lehetőségek a választás, a döntés által realizálódhat-
nak. Azáltal, hogy az ember az élet bizonyos fordulóin döntése-
ket hoz, és ezzel bizonyos lehetőségek mellett teszi le a voksát, 
melyek más bizonyos lehetőségeket kizárnak. Az emberi élet az 
idő haladtával egyre több meg nem valósult lehetőséget görget 
magával, egy csomó olyan lehetséges identitással, akik már nem 
leszünk, sosem.

A regény szereplői előtt nem álltak rendkívüli lehetőségek, 
csak éppen olyanok, amilyenek errefelé, a késő nyolcvanas és 
a kétezertízes évekbeli Magyarországon adódni szoktak, úgy vi-
déken, mint Budapesten. Ám vannak, akiknek még az átlagos 
lehetőségek közötti választás sem adatott meg, akiket az élet nem 
állított döntések elé, akik elől megtagadta azt a lehetőséget, hogy 
urai legyenek a sorsuknak, és maguk választhassanak maguknak 
élet- és identitásképletet: ők a hajdúvágási tüdőgondozó intézet 
gépeken élő lakói. Őket ábrázolja az a kép, melyet az intézet 
egyik lakója festett a lábujjaival. A színes, tiritarka festményen 
valamennyien egy tisztáson ülnek egy ünnepi lakomán. A kép 
utópia, hiszen a betegek képtelenek mozogni, betegségük meg-

bénította őket — kit már gyerek-, kit csak felnőtt korában —, 
életük végéig gondozásra szorulnak. 

A regény egyik szála, az A dzsinn című fejezetben olvasha-
tó történet itt játszódik, a hajdúvágási tüdőgondozóban, 1986-
ban, a csernobili katasztrófa idején, a lassan korhadó szocializ-
musban. A következő idősík 1990, Amerika, a többi szál pe-
dig már a kétezertízes években játszódik Bécsben, Budapesten, 
Sopronban, Debrecenben és a regényben Hajdúvágásnak ne-
vezett Hajdúnánáson. Egyedül ez az utóbbi település szerepel 
álnéven. Az írói döntést alighanem az indokolja, hogy kisváros-
ról van szó, ahol mindenki ismer mindenkit, ahol a helyszínek, 
események, bizonyos jelenségek könnyebben azonosíthatók, s ez 
még abban az esetben is kényes lehet, ha fikcióról van szó. A 
városra ugyanakkor könnyűszerrel rá lehet ismerni; nem csupán 
a név hangzásáról, hanem az intézményekről, a narrátor által 
leírt rém ronda ’56-os emlékműről, vagyis az álca inkább gesz-
tusértékű. 

A történet a több idősíkon és helyszínen játszódó esemé-
nyekből áll össze, és érdemes hangsúlyozni, hogy valóban ösz-
szeáll. Minden apró részlet a helyére kerül, a végén nem marad 
kérdés megválaszolatlanul, noha a narrációnak alapvető eleme a 
megfejtés elodázása, a feszültség és a kíváncsiság fokozása, vala-
mint egy-két csavar is van a történetben. De minden precízen, 
pontosan illeszkedik a rendszerbe, mintha egy klasszikus, anali-
tikus detektívtörténetet olvasnánk. S voltaképpen valami hason-
lóról van szó itt is: nyomozásról a múlt után, egy régi történet 
nyomán, melyben gyilkosságot is elkövettek. A nyomozás során 
pedig feltárul a jelen, valamint a múlt további rétegei, melyek-
ben az elbeszélő főhős számára is életlehetőségek nyíltak meg, 
melyek között választania kellett. 

Akkor találkozunk vele, Lente Bálinttal először, amikor ép-
pen összevész az akkori barátnőjével, és egyedül utazik el egy 
volt osztálytársa esküvőjére. Hamar kiderül, hogy a Reflex.hu 
újságírója, Budapesten él, szülei elváltak, és viszonylag ritkán 
látogatja meg egyedül élő édesanyját Debrecenben, különben 
pedig a fővárosi huszonéves értelmiségiek életét éli. A szüleivel 
való viszonya nem túl meghitt, nem nagyon tudnak mit kezdeni 
egymással, az apjával még annyira sem tartja a kapcsolatot, mint 
az anyjával. Éppen csak beesik Debrecenbe, majd másnap már 
áll is tovább Hajdúvágásra, hogy egy rég nem látott osztálytársá-
val töltse az esküvőig hátralevő pár napot. És ezzel kezdetét veszi 
az időutazás a gimnáziumi évek helyszínére, ahol felbukkannak 
az egykori barátok, ismerősök, sőt egy régi szerelem is. Ezek a 
találkozások alkalmat adnak a fiúnak arra, hogy összehasonlítsa 
a különböző életutakat, életlehetőségeket, és rádöbbenjen arra, 
hogyan élnek a saját generációjából azok, akik vidéken próbál-
nak boldogulni. S persze az egészet átlengi valamilyen nosz-
talgikus hangulat; az elmúlt kamaszkor és az elmúlt szerelmek 
nosztalgiája. 

Krusovszky olyan képlettel operál itt, amely emlékezetes 
műveket eredményezett már a magyar irodalomban. Számos 
változatban feldolgozták már, milyen az, amikor az ember vissza-

emlékezik arra az időszakra, melynek döntő hatása van az egész 
életére, gondolkodásmódjára, érzelmi világára: a kamaszkorra. 
Gondoljunk csak az Utas és holdvilágra, az Iskola a határonra, a 
Függőre, vagy a kortársak közül Szilasi László A harmadik híd-
jára, Grecsó Krisztián Megyek utánadjára, de a sor hosszan foly-
tatható még. Nem mindent szépít meg a nosztalgia, nem biztos, 
hogy felnőtt fejjel is otthonos az egykori miliő, ráadásul számos 
trauma, sérülés is történik ebben az életkorban, ám egy biztos: 
az egész életet meghatározó tapasztalatok, élmények érik ilyen-
kor az embert. Aki aztán felnőtt fejjel visszaemlékezve egykori 
önmagára saját identitása alapkérdéseivel is szembesül: ki volt 
egykor, kicsoda most, és hogyan lett az, aki. S ki volt az, aki már 
sosem lesz. 

A képlet tehát adott; a magyar irodalom egyik legfontosabb 
és legtermékenyebb toposza ez, és Krusovszky úgy nyúl hozzá, 
hogy egyáltalán nem laposodik közhelyessé, hanem új, fontos 
kérdések kerülnek terítékre általa. Annak a generációnak a prob-
lémái, mely a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején–kö-
zepén született vidéken, Budapestre kerülve elsajátított egy más 
kultúrát, életstílust- és felfogást, mint amelybe beleszületett, és 
ambivalens lesz a viszonya a saját családjához, egykori barátai-
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hoz, saját fiatalságához is. Grecsó Krisztián több regényében is 
előkerülnek hasonló problémák, ám Krusovszky történetének a 
főhőse sokkal kritikusabb, és kevésbé hasonlik meg magával. 

Ezért is találja meg nehezen a hangot otthon maradt barát-
jával, Tubával, aki átvette a családi kertészetet, üvöltözik az egyik 
alkalmazottjával, és számára természetesek a kisvárosi mutyik. 
Bálint fintorogva nézi a sekélyes ízléssel alkotott városi emlék-
műveket, majd kiderül, hogy az egyiket, a Trianon-szobrot ép-
pen Tuba öccse és annak két haverja állíttatta, akiknek feltett 
szándékuk, hogy „átveszik” a várost. Beférkőznek fontos helyek-
re, és idővel magukhoz ragadják a gazdasági–politikai hatalmat. 
Ha ehhez Trianon-emlékművet kell állítani, akkor azt. Bálintra 
gúnyosan néznek, amikor kiderül, hogy a Reflex.hu-ra ír, vagyis 
sok mindenben máshogyan gondolkodnak a világról. Mestyán 
Ádám Zsír című verséből lehet ismerős ez az élethelyzet: „Én 
is velük nevetek, pedig szégyellem / magamat: azonosíthatatlan 
vagyok vidéken, / urbánus anomália, semmirekellő…”

A fővárosi újságíró számára az esküvő és az azt követő lagzi 
lesz az, amelyben tisztán megmutatkozik az egész kisvárosi élet-
nek a bornírtsága, sekélyessége. Az olcsó, ízléstelen ünneplőkbe 
szuszakolt testek, a borvirágos orrok, a vőfély frázisai, a mulatós 
zene, a rongyrázás és ízléstelenség fúziója, és a mindezek mö-
gött ásító üresség. (Nagyon jó, hogy valaki végre megírta ezt is.) 
Bálint nem is nagyon rejti véka alá a véleményét, de mindez 
nem akadályozza meg abban, hogy maga is kivegye a részét a 
mulatságból; iszik, mint a kefekötő, és szerepet vállal a meny-
asszonyrablásban is. Aztán végleg maga alá teperi a múlt (szó 
szerint) Hárs Juli, egykor szerelme személyében. 

Hiszen minden, kamaszkorra visszarévedő történetben van 
egy régi szerelem, mely tisztázatlan körülmények között ért vé-
get. Itt sincs ez másként, Juli egyszer csak elkezdett hűvösen vi-
selkedni, majd szétmentek. Bálint azóta sem látta a lányt, csak 
az esküvő előtti napon fut vele össze a helyi fürdőben. S olyan 
nincs, hogy ha feltűnik egy régi szerelem, akkor ne történjék 
semmi. Alaposan elő van készítve az egykori szerelmespár új-
bóli találkozása, hiszen Bálintnak már az első találkozáskor is 
remeg a gyomra, és onnantól kezdve csak Julira tud gondolni. 
Annak rendje s módja szerint egymásba is kavarodnak, a lány 
elmeséli neki, hogy azért hagyta el, mert terhes lett, elvetette, de 
képtelen volt beszélni neki róla. A történetnek nincs folytatása, 
Bálint hazautazik, Juli pedig visszamegy a férjéhez Angliába. A 
hajdúnánási látogatásnak van azonban egy másik, nem kevésbé 
fontos mozzanata is: Bálint és a barátai részegen elmennek az 
egykori tüdőgondozóba, a fiú pedig talál ott egy kazettát. Még 
aznap éjjel meg is hallgatja.

A felvételen egy férfi beszél a múltjáról. Árván nőtt fel, any-
ja meghalt születésekor, az apját pedig a szovjetek hurcolták el. 
A nagyanyja nevelte őt a bátyjával együtt, és velük élt még a 
nagybátyja is, aki meg volt győződve arról, hogy a kommunisták 
mind zsidók, és ők a felelősek azért, hogy sok embert elvittek 
a faluból malenkij robotra. Ettől a hittől vezérelve követnek el 
a város lakosai pogromot a város zsidó lakosai ellen ’56-ban. 

Aszalóst is magukkal sodorták az események, kamasz volt, itat-
ták, és ő is kénytelen volt részt venni a lincselésben. Nem sokra 
rá kitört rajta a betegség, megbénult és az intézetbe került, de 
egész életében nyomasztotta, amit elkövetett. Azért kérlelte az 
egyik ápolóját, hogy szerezzen egy magnót, és rögzítsék a törté-
netét. Ezt azonban nem nézi jó szemmel a tüdőgondozó orvosa, 
akinek az az elve, hogy a betegeknek el kell szakadniuk az előző 
életüktől, nem szabad segédkezni abban, hogy bármi is vissza-
emlékeztesse őket rá. Nem akarok spoilerezni, és elmondani, mi 
történt végül a férfival és az ápolójával, mert a történetnek ez a 
szála éppen erre a rejtélyre épül. 

Arról viszont már érdemes szót ejteni, hogy minden bizony-
nyal alapos kutatómunka előzte meg ennek a résznek a megírá-
sát, hiszen olyan ismeretek épültek bele, amelyről az egyszerű 
embernek aligha lehet tudomása. Arról például, milyen műsze-
rekre és gépekre van szükség a betegek ellátásához, és hogyan 
kell ezeket kezelni. Vagy arról, milyen speciális feladatai vannak 
egy ápolónak egy ilyen helyen, és egyáltalán, hogyan működött 
a tüdőgondozó a nyolcvanas években, valamint magáról a beteg-
ségről. Precíz és alapos ennek a miliőnek a leírása, minden apró 
részletre gondot fordít a szerző. Arra például, hogyan próbálják 
megőrizni nőiességük maradékát a bent lakó nők, vagy milyen 
nagyon bonyolult viszonyrendszer alakul ki egy ilyen zárt kö-
zösségben. Továbbá ott van a háttérben a csernobili katasztrófa, 
melynek nincs különösebb dramaturgiai funkciója a történet-
ben, csak annyi, hogy éppen akkor történik. 

Több ilyen esemény is beleszövődik a történetbe, mint 
például a menekültválság 2015 nyarán, az a katasztrófa, ami-
kor embercsempészek teherautójában meghalt 71 ember. A 
Reflex.hu felvásárlása és ennek nyomán a szerkesztők felmon-
dása (vélhetően az Origóról van szó) már közvetlenebbül kap-
csolódik Bálint történetéhez, hiszen ott dolgozott, valamint a 
választások utáni rossz hangulatról is könnyű elképzelni, hogy 
valóban így éreztek. Viszont ezek így együtt tendenciává áll-
nak össze, mely nem feltétlenül tesz jót a regénynek. Azért 
nehéz kérdés ez, mert egyrészt teljesen hiteles, hogy napjaink 
Magyarországán egy, a felvilágosodás és a humanizmus érté-
keit magáénak valló ember világában ezeknek a jelenségeknek 
komoly szerepük van — márpedig a főhős ilyennek tűnik. 
Másrészt azonban demonstratívnak tűnnek ezek a jelenetek, 
állásfoglalásnak, és nem feltétlenül tesz jót egy regénynek, ha 
erősen kötődik az aktualitásokhoz. 

Bálint túléli az esküvőt, s mire hazautazik Pestre, a barát-
nője elköltözött tőle. Később azonban megismerkedik Jankával, 
otthagyja az online újságírást, együtt költöznek Bécsbe, ahol 
a lány állást szerzett, és gyereket terveznek. Közben az apja 
stroke-ot kap, ápolnia kell, és ekkor jut szerephez ismét a kazet-
ta. Klasszikus Bildungsroman ez; hogyan lesz egy vidéki srácból 
előbb nyegle fővárosi újságíró, majd megállapodott férfi, aki jó 
borokat vásárol, futni jár, és leszokik a dohányzásról. Az ő élete 
nagyjából úgy alakult, ahogyan szerette volna. Az esküvőn pedig 
szembesülhetett vele, hogy ki nem lesz ő már soha: a helyi za-

varosban halászgató szerencselovag, rosszul szabott öltönyökben 
feszengő vörös arcú tótumfaktum. 

A regény végére mindenre fény derül. Nem a detektív me-
séli el pipára gyújtva, mi is történt, hanem Bálint fejében gyúl 
fény apránként. És ez is a nevelődés része, hiszen egykori barátja, 
Tuba is a szemére vetette, hogy azt sem képes észrevenni, ami a 
szeme előtt történik. Az ő történetét és tragédiáját is csak utólag 
érti meg: meleg volt, és öngyilkos lett. Ezért bánt olyan csúnyán 
az alkalmazottjával is, akire a pletykák szerint rászállt. Aztán ki-
figyelték, elkapták és nagyon megverték. Bálint végre megérti, 
hogy nem egy lány miatt verekedett vele össze négy éve. 

Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy Bálint Ödipusz 2010-
es évekbeli utóda, akinek némi gyötrődésen kellett keresztül-
mennie, mire megtudta, hogy mi minden történt valaha a múlt-
ban, ami az ő életére is hatással volt. Nem csupán vele, hanem a 
barátaival, szerelmeivel, rokonaival, akiknek a sorsa többé vagy 
kevésbé összefonódott az ő életével is. S nem csupán a titkokra 
jön rá, hanem arra is, hogy akármennyire is el akart szakadni a 
vidéki fiatalságától, a családjától, egykori barátaitól, azok még 
mindig meghatározó referenciapontok az életében. Egy olyan 
hálózat része, melynek nem ismeri és nem is ismerheti min-
den egyes elemét, de ezek mégis valamilyen hatással vannak rá. 
Megteheti, hogy erről nem vesz tudomást, és valójában csupán 
a véletlenek összjátéka sodorta olyan élethelyzetbe, amikor némi 
utánajárással sok mindenre fény derült, ami előtte rejtve maradt 
számára. 

A regénynek az az egyik nagy ambíciója, hogy mindenre 
magyarázatot adjon, és ne maradjanak elvarratlan szálak. Ez 
egyrészt elismerésre méltó vállalás, mely nagy precizitást és az 
összefüggések átlátását igényli, másrészt azonban egy idő után 
gyanússá válik, hiszen az élet sajnos nem dolgozik ilyen pontos-
sággal. Ekkora léptékben, amit a regény ideje átfog, bőven ma-
radnak talányok, nyitott kérdések, elveszett dolgok, megoldat-
lan problémák, zavaros ügyek, és biztos, hogy nem kerül min-
den a helyére. Ebben az értelemben ez a történet mesterséges 
konstrukció. Viszont éppen a külső beavatkozásnak köszönhető 
az, hogy feltárul a regény egyik nagyon fontos, talán legfonto-
sabb tanulsága: semmi sem múlik el nyom nélkül, és mindennek 
következménye van. Minden valamilyen összefüggésrendszerbe 
illeszkedik, melyben a mégoly apró mozzanatoknak is fontos, 
adott esetben akár döntő szerepe lehet. Minden gesztus, és tett 
hatást vált ki — és éppen ezért nem mindegy, nagyon nem 
mindegy, hogy milyen döntéseket hozunk, hogyan választunk, 
valamint hogyan és kinek választjuk meg saját magunkat. Mi és 
ki az, akik vagyunk, és akik már soha nem leszünk. 

Miről írt regényt Mán-Várhegyi Réka? Szociológusokról, az ő 
tudományos életükről, egyáltalán nem veszedelmes viszonyaik-
ról, szerelmi ügyeikről, ahogy a fülszöveg némileg beharangozza? 
Vagy valami egészen másról? Hol van a Mágneshegy, és hogy 
kerül a nyúl a borítóra? Végigolvasva a regényt, nem biztos, hogy 
találunk elfogadható válaszokat e kérdésekre.

A regény szociológusok, doktoranduszok, fiatal kutatók 
tudományos közegének ábrázolásával indul. A lassú, igencsak 
realista kezdet három szereplő — Bogdán Tamás, Börönd Enikő 
és egy Réka nevű diáklány — szemszögének váltásaival próbálja 
fenntartatni az érdeklődést; látszólag ők a főszereplők, akiken 
keresztül a magyar társadalomtudományos élet, a konferen-
ciák és helyezkedések kiábrándító világa részletes tablót kap. 
Mindeközben ismerős és jól elképzelhető karakterek, viszonyok, 
folyamatok tárulnak fel, szerelmi és haszonélvezeti szálak szö-
vődnek, előtérbe kerülnek a tudományos karrierépítés, (el)he-
lyezkedés, pozícióépítés, témaválasztás kérdései, a női kutatók 
helyzete és lehetőségei, a feminizmus és egyáltalán a magyar 
tudományos élet működésének létjogosultsága, hatalmi struktú-
rája, visszásságai, önmagát halálosan komolyan vevő röhejessége. 

Kezdetben a három szereplő sorsa, családi–szociális háttere, 
múltja, élethez, tudományhoz való viszonya kezd bontakozni az 
olvasó előtt, már ezek által is tágra nyílik az elbeszélés horizontja, 
hiszen mindhárman máshonnan érkeznek, más utakat járnak be; 
közülük Börönd Enikő, a sikeresen, határozottan, némi törtetés-
sel induló fiatal kutató például még Amerikában is boldogulni 
próbál. Ám annak ellenére, hogy más-más közegből érkeznek, 
más-más utat futnak be, a fiatal szociológusok mégsem igazán 
tudnak elkülönülni egymástól, egyéni karaktert és valóban saját 
nézőpontot kapni, noha a narráció érzékelhetően ezt próbálta 
volna megvalósítani. Ráadásul a szerző Rékához, a békásmegyeri 
diáklányhoz első személyű elbeszélésmódot választ, míg a má-
sik két szereplő harmadik személyű, külső szempontú ábrázo-
lást kap. Ám a különféle nézőpontok, beszédmódok mégsem 
vezetnek semmilyen eredményre, bár számomra nem is igazán 
derült ki, mi lett volna a személyváltások jelentősége a „nyelvta-
ni” gyakorlaton túl, mivel sem a látás-, sem a beszédmód, sem 
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