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A REMÉNYTELENSÉG POÉZISE 
( H A J N Ó C Z Y P É T E R : 

A HALÁL KILOVAGOLT PERZSIÁBÓL) 

A regény önéletrajzi indíttatású. Ez a tény ismert és kézen-
fekvő a mai olvasó számára, egyben meg is nehezíti a mű 
„önfenntartó szövegként" való szemlélését. El kell vonat-
koztatnunk ettől az önéletrajziságtól, Hajnóczy Péter tragi-
kusan lezárult pályájától, novelláinak szintén meglévő auto-
biografikus alapjaitól, és el attól, hogy az általa megélt tár-
dalomtörténeti szituációnak, jó néhányan élményeinek is 
(így vagy úgy) részesei vagyunk: a fiatal (?) humán értelmi-
ség jó néhány tagja, hovatovább egy rétege megélte-megéli 
a hasonló jellegű sorshelyzeteket. A mű vizsgálatának evi-
dens, de könnyen tévútra vezető szempontját adná, ha mint 
egy adott korszak meghatározott társadalmi rétegének élet-
érzését és sorsát reprezentáló kulcsregényt tekintenénk. 
Jóllehet igaz, hogy ez a regény is, Hajnóczy más művei is 
emlékeztetnek „szociografikus látleletekre", értéküket még-
sem ebben a vonásban kell keresnünk. A műveken kívüli 
vonatkoztatási pontok, legyenek bármilyen lényegesek a 
művek genezisét és a befogadók (esetleges) élményközössé-
gét tekintve, nem a műveket minősítik, csak az adott társa-
dalomtörténeti korszakot, amelyben megfogantak. Éppen 
Hajnóczy epikája késztet arra, hogy kényesen ügyeljünk: 
sem értékesnek, sem értéktelennek ne minősítsük szocioló-
giai közelítés alapján. A műbeli, teremtett világ immanens 
törvényszerűségei nem szociológiaiak, hanem irodalmiak, 
s e regény időtállóságát és esztétikai minőségét is csak ezek 
döntik el, s nem az alkotó és rétege iránt érzett rokon- vagy 
ellenszenv, a felismert (vagy el nem ismert) közösség. 
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A cselekményes elemek 

A fabula, amely a művet formailag is keretbe foglalja, 
lényegében leíró jellegű, rögzítő-analizáló: az otthoni ma-
gányában az alkohol szenvedélyével küszködő, elgyengült 
akaratú ember állapotrajza. Az első pohártól a vizionálásig 
tartó folyamat a szüzséelemek foglalata, ebben a folyamat-
ban idéződnek fel az élettények, jelennek meg a látomások, 
bontakozik ki egy sors analízise és leltára. 

A cselekményes elemek az előéletet idézik fel, igen sajátos, 
bonyolult térhálót alkotó időszerkezetben. A megjelenítés 
ürügyét a jegyzetek közt való lapozgatás adja, valójában 
azonban e történettöredékek egységes folyamatba rendeződ-
nek, és azt az utat vázolják fel, amelyen a főhős az önpusz-
tító alkoholizmusig eljutott. Ба e térhálót síkba rendezve 
kiterítenénk, a történet tizennyolc éves korában, az ottho-
nából való távozásnál és a kurvával kötött házasságnál kez-
dődne. Folytatása a rákoscsabai tél, segédmunkásként a 
kőművesek mellett, ezután következik a Krisztina-történet, 
a vidéki munka a földmérőknél, majd a szénhordás. A ka-
zánfűtő-epizód helye az idősorrendben nem állapítható meg 
pontosan, de valahol a rákoscsabai tél vagy a földmérés 
után következik. Az Ágival való házasság, az író-lét és a 
kényszeres, önkínzó-öngyilkos alkoholizmus a végpont, a 
regény megírásának ideje. Lényegében egy teljes életpálya, 
a felnőttkor küszöbétől a halál küszöbéig, természetesen 
vázlatosan, a legfontosabb állomások felsorolásával. Lineá-
ris rendben a történet akár negatív nevel(őd)ési regény is 
lehetne, némely társadalomkritikával és kései, keserűen 
megbölcsült önkritikával. Ez a bonyolult időszerkezet azon-
ban sokkal komplexebb jelentésegység kifejtésére alkalmas. 
Mindenekelőtt párhuzamosan haladhat az állapot és az előz-
mények megjelenítésében. Szinte mértani pontossággal ki-
számított ritmusa van az egymásra következő jeleneteknek : 
a múlt képei és a szobai pillanatok felváltva követik egymást, 
de a múltbeli jelenetek sem időrendben, hanem az emléke-
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zet szubjektív időérzékelése és rekonstrukciója szerint csa-
pongva. A csapongás ugyanakkor nem véletlenszerű: min-
denütt ott vannak az átkötő kapcsok, továbbvivő átmene-
tek: az egyes események, állapotok hasonlósága, tér és/vagy 
időbeli, oksági érintkezése hívja elő a memóriából a követ-
kező eseményt, állapotot. Ez a ritmus egyszerre érzékelteti 
a zaklatottságot és az önfegyelmezésre tett erőfeszítéseket. 
Ebben érhető tetten az ábrázolásra ráterhelődő kifejezési 
többlet: az elmondott események változása egy lelkiállapot, 
pontosabban: egy pszichés stádium ilyen hatásfokkal meg 
nem fogalmazható érzelmi jellegű konnotátumait érzékíti 
meg: a megkapaszkodás kétségbeesett kísérletét. Ez a szer-
kesztésmód nem ábrázolja, hanem kifejezi mindazokat az 
összetevőket, amik ebben az erőfeszítésben részt vesznek. 
A fokozatos lerészegedés az ismert hiánytünetek, a fizikai-
szellemi görcsök oldására irányul, s az oldás arra, hogy egy-
szerre szembenézzen múlttal és jelennel, megfogható és ér-
telmezhető rendszerré konstruálja a széteső és - mint kide-
rül — embert pusztító, egyéniséget romboló, a legjobb belső 
erőket felemésztő előtörténetet és a pusztulás felé imbolygó 
jelent, és hogy mindezt több síkon művé avassa: mint él-
ményanyagot beépítse és magát a beépítés erőfeszítését, al-
kotói folyamatát is megörökítse, mint általános érvényű és 
értékű mozzanatot. Mindezek mellett-fölött az aktuális, a 
pillanatnyi jelen elszenvedése, elviselése áll : az egymást kö-
vető poharak (tudhatóan) csak igen rövid megkönnyebbü-
lést adnak, s ezt az alkoholbetegség lelkileg-fizikailag kínzó 
stádiumai követik gyors egymásutánban. Ez az állapot is 
regényelem, ugyanazon céllal, mint a múlt eseményei : leküz-
deni és értéket-értelmet adni nekik a szembenézés által, a 
művé avatás szertartása-kínja által („íme, a rettenetes üres, 
fehér papír, amire írnom k e l l . . . " ) és a szertartás-kín fo-
lyamatát is művé emeli mint a lehetséges alkotói (a legálta-
lánosabb értelemben vett alkotói) folyamatok egyik lehet-
séges formáját, magatartás-típusát. Ezt a kifejezés-terhet 
viseli a szerkezet azáltal, hogy a rövid, alig több mint 100 
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oldalas regényben harminc idő- és térváltás történik. Egyre 
gyorsuló, egyre feszítettebb lesz a ritmus. Az egymást váltó 
elemek összekapcsolási módjai (amely módok egyszerre 
reprezentálják a szigorú koncentrációt igénylő introspekciót 
és a valósághoz: az életúthoz való intellektuális-érzelmi 
viszonyulást) is jelentést sugallnak. 

A cselekményes, életrajzi-történéses elemek összeszer-
kesztésének alapelve a metonímia, a többszörös oksági érint-
kezés. Elsősorban a múlt elemei vannak oksági sorban: 
egy kialakulatlan, de belső nyugtalanságtól feszített, ma-
gában elhivatottságot érző és ennek megvalósítására eltökélt 
egyéniség kilép a számára el nem fogadható, meg nem élhető 
szellemi-társadalmi-családi közegből; a kilépés folytán kö-
rülötte támadt légűrt kitölti az (eleve elvetélt) házassággal; 
a nyomor embernyúzó fizikai munkákba hajszolja, amik rész-
ben felemésztik fizikai-szellemi erejét, részben elszigetelik 
az esetleg építő-fejlesztő emberi közegtől, és bezárkózó-vé-
dekező magatartásra kényszerítik; ennek folytán párválasz-
tás helyett is méltatlan, sekélyes kapcsolatokkal kell beérnie: 
az egyre nyomasztóbb szakadék a meglévő belső igények, 
szándékok, gyarapodó szellemi tőke, meg a tényszerűen lé-
tező élethelyzet: a testi-lelki magány és nyomor között lassan 
belehajszolják az alkoholizmusba, s hiába és későn érkeznek 
a kibontakozás lehetőségei: a méltó, önfeláldozó társ, az 
első művek és velük a későbbiek: az alkotói kiteljesedés el-
érhető közelségbe kerülő távlata, az alkoholizmus elhatal-
masodása a pusztulás (vagy a belső bomlás) szélére sodorja. 
Rövid, szikár, szárazon logikus gondolatmenet, sorsleltár. 
Az egyes tények szükségszerűen vonzzák következményei-
ket, a folyamat végzetes és visszafordíthatatlan. A szerkesz-
tés szintjén, a műbe való bedolgozottság szintjén is érvénye-
sül a metonimikus elv: a fabula által felrajzolt folyamatál-
lapot meghaladásának egyetlen lehetséges útjaként mutat-
kozik az alkotás, tehát az életanyag regénnyé formálásának 
nemcsak oka, hanem egyszersmind célja is a mű, az (egyre 
bizonytalanabbá váló) jövőbe való átívelés lehetőségét rejti 
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a látszólagos rendetlenség mélyén rejlő szigorú formai rend, 
a tények egymásból és egymásba folyásának felismerése, 
tudatosítása, önértékű etikai-időbeli rendszerré alakítása. 
A jelen állapot rögzítéséből így okszerűen következik a múlt 
mélységeibe csigavonalban való lehatolás egy végtelen spi-
rál mentén. Ekképpen sorjáznak egymás mellé a történés-
töredékek: Krisztina felidézi a strandon titokban megivott 
sört, a sör a jelenben tilalmasan elfogyasztott bort, a boros-
pohár ismét a strandot a sörrel, a sör a rákoscsabai kőműves-
segédekkel töltött, az emberi szó közegét szánalmas erőfeszí-
téssel kereső időket, amikor a fiú cseresznyepálinkára invi-
tálta alkalmi ismerőseit, a pálinka ismét Krisztinát, a lány 
jogászhallgató-státusa ismét saját segédmunkás-létét és írói 
terveit, amik (Krisztina-történet kezdetéhez képest) a jövő-
ben lassan kezdenek megvalósulni, s ez is újra a Krisztina-
ügy jövőbeli eseményeit idézi, és így tovább. Tudatos, apró-
lékosan pontos szerkezet ez, minden időpillanat egyetlen, 
jelenbeli mozzanatban ér össze és tölti be funkcióját, adja 
meg a fiú életének és regény szerkezetének oksági rendjét, 
kulcsát. A szaggatottság, a cselekmény szegmentumokra 
bomlása az oksági-metonimikus összefüggés mentén felfejt-
hető-rendezhető, egyszersmind meghaladja a modern re-
gény immár szokásosnak tekinthető alineáris kronológiáját, 
mert nem önértékű időjáték, nem pusztán arra szorítkozik, 
hogy a szubjektív időérzékelést szemléltesse egy szerkesztési 
fogással, hanem jelentéssé avatja, érzelmi-hangulati-intel-
lektuális tartalmak kifejezőjévé emeli a szerkesztést. Az áb-
rázoló réteg: maguk a történéstöredékek önmagukban nem 
bontanak ki totalitást, az általuk kirajzolt teljesség nem ha-
ladja meg egy novella totalitásfokát, jóllehet látensen tar-
talmazza az adott társadalomtörténeti korszak nem egy lé-
nyeges vonását. Ábrázol bizonyos társadalmi-hierarchikus 
elemeket, megjelenít egyes, kisebb-nagyobb társadalmi ré-
tegeket jellemző magatartás- és gondolkodásformákat (lásd 
pl. a kőművesek, a szénhordók és a rendőr esete, Krisztina 
családja, saját, elhagyott családja, a zugszobrász és ivócim-
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bórái, az alkalmi ismerős a gárdonyi vasútállomáson és an-
nak rokonai, ismerősei stb.), ezek azonban éppen a kifeje-
zett, a szerkezetben kinyilvánított életérzésben, lelkiállapot-
ban szintetizálódnak, teszik érzékletessé a túl mélyre vetett, 
már a „csírázás" folyamán életerejét kénytelenül felemésztő 
fiatalember diakron portréját, egy szubjektumban való ösz-
szegződésük adja meg nekik a teljességet, egy lehetséges-el-
képzelhető életút tágabb koordinátáivá illesztve össze őket, 
az „eredmény": a reprezentált életérzés, állapot kifejezésé-
vel. Az „énregény" így, ezzel az áttétellel válik egy jelentés-
rétegében társadalmi regénnyé, villantja fel a leltározott 
sors kereteit, tágabb összefüggéseit. Elsődlegessége mégis a 
kifejező rétegnek van : az adott társadalomtörténeti korszak 
ábrázolása-megidézése szubjektív, és valójában azért telje-
síthető ki a jelenben létező befogadók számára objektív mi-
voltában, mert konkrét valóságának maguk is részesei. Ha 
ez a részesség megszűnik, a jövő befogadói számára a mű 
nem ábrázol annyit, ilyen teljességet, mert a benne-élés, 
mint kiegészítő ismeretanyag, művön kívüli támasztékrend-
szer megszűnik, s megmarad a szerkezetben megnyilvánuló 
kifejező réteg, ami emellett magasabbrendű, az emberi lé-
nyeget illető, s nem múlékony-konkrét, társadalomtörténeti 
szituációhoz rögzített tartalmi ellen. 

A Krisztina-történetet a regényben terjedelme elkülöníti a 
többitől. Hosszabban és aprólékosabban idéződik fel, mint a 
többi töredék, s a részletekből összeáll az egész történet, a 
strandon való megismerkedéstől a „csendes, és végleges sza-
kításig", ellentétben a többi, kisebb-nagyobb részletben meg-
jelenő adalékkal. A szerelmi história kitüntetett helyzetét a 
jelek szerint példázatos értékének köszönheti. A főhős egy 
adott lelki és egzisztenciális állapota summázódik benne-
általa, valamint Krisztinában és rokonaiban egy olyan világ-
nézet- és magatartásforma, amely megérdemli, hogy köze-
lebbről felidéztessék, és hogy a főhős hozzá való viszonyu-
lása élesebben kirajzolódjék. Eltekintve ezen tartalmi jellegű 
motívumoktól, a Krisztina-történet azt a sajátos kompozí-
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ciós szerepet is kapja, hogy — az állapotleíró fabula mögött, 
mintegy másodlagos összekötő láncként — felfűzze a szüzsé-
elemeket, ezáltal az idő- és térelemek hálózatában mintegy 
párhuzamosan futva megerősítse a kompozíció egységét. 
A cselekményszerkesztés szintjén tehát ez a történetsor vi-
szonylagos önállósággal rendelkezik, s csak azért nem szakad 
le a fabuláról, mint különálló elbeszélés, mert a kifejezés 
szintjén funkciója nem különbözik a többi történéselemektől, 
azoknak a fejlődés- és állapotrajzban betöltött szerepéről. 
Sőt, viszonylag terjedelmes és alapos leírása nyomatékosítja 
azokat : azáltal, hogy kiemelődik a hasonló jellegű, az élet-
sors menetére, valósággal predesztinált mivoltára nézve meg-
egyező következtetéseket sugalló-kifejező történéstöredékek 
közül, lehetőség nyílik rá, hogy szinte nagyító alatt vizsgál-
tassák, feltáruló anatómiája analógiás alapon a többiekét is 
megvilágítsa. így a Krisztinával való megismerkedés pillana-
tában a fiúban működő szellemi és fizikai kapcsolatéhség, 
mint igen erős, de értékében legalábbis megkérdőjelezhető, 
erkölcsi-etikai mivoltában csonka és zsákutcában vezető mo-
tívuma más, régebbi és későbbi kapcsolatteremtési kísérle-
teire és azok előzményeire és körülményeire is fényt derít, a 
kapcsolat ki nem elégítő, emberileg visszahúzó, nyilvánvalóan 
pótlék és eszközjellegű minősége, s ráadásul ennek mindvégig 
világos tudata a magány ellen való kétségbeesett küzdelem 
más eseteire is érvényes, Krisztina és rokonainak emberi (?) 
megnyilvánulásai a fiút körülvevő perszonális mikroklíma 
más, korábbi-későbbi elemeire is jellemzők, s a kapcsolat 
elhalása, a rajta való felülemelkedés a más zsákutcákból való 
kilábolás igényére és az erre való belső képességre is bizo-
nyíték. Ezért, ennyiben példázatszerű az életfolyamatban 
ez az epizód, ez indokolja kibontását. 

A cselekményes elemek nyelvi megformálásának taglalása 
átvezet a narráció — reflexió viszonyának, illetve ezek nyelvi 
sajátosságainak területére. 

A fabula és a cselekményes szüzséelemek : az élettörténet 
a maga sajátosan kifejező szerkesztésmódjában mind narra-
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A narratív és reflexív elemek 

tív elem. Olyan írói beszéd, amelynek első megközelítésben 
két rétege rajzolódik ki : az egyik a szigorúan, már-már ri-
gorózus precizitással megtartott egyes szám harmadik sze-
mélyi!, „idézőjeles" előadásmód, a másik a Krisztina-törté-
net megjelenítésében alkalmazott, bizonyos fokig hagyo-
mányosabb, ábrázoló mesélés. A domináns az első, amelyik 
biztosítja a regény belső kohézióját azáltal, hogy megadja 
a belső homogeneitást és kifejező funkcióval is bír. 

Elsőként a domináns narratív réteg homogeneitásának tu-
lajdonságairól. 

Sem a főhős, sem a többi szereplők nem lépnek elő, nem 
szólalnak meg, nem tevékenykednek a hagyományos re-
gényben megszokott helyen és időben: előlépve az írói be-
széd mögül, egyes szám első személyben és jelen időben. 
Mindvégig az író beszél hőseiről és helyzeteiről, nem önálló-
an működteti hőseit és helyzeteit. Külső formai tekintetében 
a párbeszédek szokásos mondatkezdő gondolatjelein fel-
váltják az idézőjelek, a gondolatok, érzelmi-intellektuális 
motívumok felidézése is e grafikai jellel történik, konzek-
vensen kiszorítva a hagyományos, a maguk helyén és idejé-
ben megszólaló-történő önálló figurákat és szituációkat. A 
narráció tehát nem megidézi-megjeleníti a múltat és a jelent, 
hanem krónikás módjára elmeséli, végig múlt időben és ki-
jelentő mondatokban. Ez a krónikás monotonitás is kifejező 
erejű: minden sorban dokumentálja a hősnek önmagával 
( = az alkotónak önmagával!) szembeni kívül-felülállását, 
vagyis azt a (lehetetlenség határát súroló) belső fegyelmet és 
önmaga-meghaladását, ami még az adott állapotban is ké-
pessé teszi (és egyedül ez teszi képessé!) az alkotásra, egyben 
a mű kívülről-felülről való, kínosan tárgyilagos-szemlélésére-
megítélésére. A homogeneitás első funkciója tehát éppen ez 
a magatartást kifejező, tárgyilagos-szigorú „krónikás" szerep, 
amely az említett formai, nyelvi-mikrostrukturális szinten 
jelenik meg. 
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A második jellegzetesség leginkább negatívan közelíthető 
meg. A szobában ülő deliráló férfi önmagát mint egy élet-
helyzet-sorozat eredményeként megjelenő emberi és alkotói 
végeredmény-típust vizsgálja. Teszi ezt azért, hogy a maga, 
érzelmi-hangulati konnotátumoktól mentes, pusztán a té-
nyek megidézte valójában nézzen szembe a folyamattal és 
az eredménnyel, s mindezt úgy tegye, hogy sem önmagát, 
sem olvasóját ne késztesse érzelmi-hangulati azonosulásra 
vagy éppen elutasításra, hanem mint egy matematikai mű-
veletsor végén az adott állapotba, emberi-alkotói stádiumba 
elvezessen, annak magától értetődő, sorsszerű mivoltát, 
szükségképpen való bekövetkezését, és e bekövetkezésen 
túl a szinte irracionális reménységet, a meghaladni vágyást, 
a kibontakozni-akarást, a művé lényegülést sugallja és szem-
léltesse. Ez a végeredmény azonban szükségképpen feltéte-
lezi azt a kettősséget, ami a tények szárazon tárgyilagos szem-
léletének racionalizmusa és a kifejezni kívánt, végső, a vá-
gyak-remények szintjén létező irracionalizmus között belső, 
katartikus feszültségként létrejön. A feszültség éppen a szer-
kesztésmód szaggatottságában, a történéstöredékek szeg-
mentumszerűségében gyökerezik, mint ezt a cselekményes 
elemek kompozíciós szisztémája szemléltette. Ha mármost 
a tények ( = személyek és helyzetek) nem az emlékezet és az 
adott ( = a szobában ülő férfi lassú lerészegedésével illuszt-
rált) állapot kifejeződésének rendelődnének alá, hanem ki-
szabadulnának ez alól a kontroll alól, ennek kettős következ-
ménye volna. 

Egyrészt a történéstöredékek autonóm, anekdotikus egy-
ségekké önállósulnának (ráadásul még a legtárgyszerűbb 
megfogalmazásban is óhatatlanul redundánssá válnának, 
hiszen kísértetiesen hasonló, vagy éppen megegyező minő-
ségű élethelyzetek ismétlődnek és érlelik a végállapotot), s 
ezáltal mintegy „lepattannának" a fabuláról, pusztán il-
lusztratív anekdotákká degradálódva. Emellett hangsúlyo-
sabbá válna az autobiografikus eredet, ezáltal önérdekű, ön-
dokumentáló, vagyis sokkal korlátozottabb terjedelmű és 
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érvényű tartalomelemekké alacsonyodnának az életrajzi té-
nyek, hovatovább egy megnevezett alkoholista kórtörténe-
tévé. Vagyis meglazulna a szerkezet és esetleges-egyedivé válna 
a figura életrajza. Másrészt az állandó vibrálás a jelen állapot 
és a benne-általa, az állapot sajátos belső törvényszerű-
ségei szerint megidézett múlttöredékek között csakis 
az alkalmazott: rögzített, a fabula szemszögét formailag 
is minden pillanatban megőrző tér- és időaspektusból 
kiindulva lehetséges, csak így alkalmazkodik a narráció 
a cselekményes elemek kompozíciójában megjelenő, 
kifejező mozzanathoz, minden más narratív eljárás 
éppen ezt a szegmentumszerűséget, vibráló oda-vissza 
csatolást mosná el, tenné nagyon is esetlegessé, bízná a 
véletlenszerű befogadói felhangoltság, asszociatív bele-
érzés függvényévé. 

Ebben a narrációban, amelyik a külső-felső alkotói pozí-
ciót reprezentálja, a történéstöredékek nem szabadulhatnak 
a legcélszerűbb, kifejezés-központú alkotói felhasznál-
hatóság korlátai közül, az önállóságukat minden pil-
lanatban megszüntető-visszavonó „harmadikszemélyűség" 
felügyelete és ezáltal idő- és térkoordináták szabadon 
és metonimikus összefüggések mentén történő változta-
tása alól. 

A homogeneitás második jellegzetessége tehát a szerkezet-
hez való igazodás, a cselekményes elemekhez való hozzá-
simulás, a kifejező jelleghez való alkalmazkodás. 

A mesélés módja így egyszerre fejezi ki az ars poeticaként 
az utolsó oldalak egyikén megfogalmazott (erre és más mű-
vekre egyaránt érvényes) alkotói módszert „ . . . hűvös, kissé 
kopár, száraz hangon — megtartva tárgyától a három lépés 
távolságot — elbeszélje, leírja [. . .] munkáiban": az emberi 
szétesés ellen menedékként megkeresett, megtalált követel-
ményt: a tárggyal szembeni elfogulatlanságot és az önmagá-
val szemben megkövetelt szigorú, szemléleti és alkotómód-
szerbeli önfegyelmet, és valósítja meg (a kizárásos módszer-
rel kikísérletezett) az adott tartalmi elemeket adekvátul egye-
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dül kifejező, annak szabadságot biztosító narratív for-
mát. 

A távolságtartás önmagában nem volna egyéb, mint ön-
kényesen megválasztott attitűd. így azonban, ezzel a szer-
kezettel vállalt célazonossággal több mint formával jelzett 
belső fegyelem, puritánság: a külső forma szintjén megvaló-
sított komplexitás, amely összefonódik a cselekvés-történés 
elemek kompozíciójával. Valójában még az elemzés szint-
jén is alig választható szét a narráció nyelvi közege és a szer-
kezet kifejező mivolta, oly mértékben feltételezik egymást. 
A mű rejtett, belső hálózata fölé hajolva fölfénylik ez a tu-
datosság, amely felismeri ezt a kölcsönös determinációt, 
megvalósítja a legmagasabb szintű egységet belső és külső 
forma elemei között. 

Másodjára a Krisztina-történet narrációjáról. 
Ez sajátos kettősséget mutat. Nagyrészt megegyezik a 

többi cselekményelemek narrációjával, úgy kezdődik, foly-
tatódik a kórházban tett látogatásig, majd viszonylag rövid, 
de jelentős megszakítás után tart az első közös vacsoráig, 
s azt követően ismét visszatér a harmadik személyű, idéző-
jeles formához. A narráció eddig tárgyalt módjától tehát 
csak két rövid jelenet tér el, a beszélgetés a kórházban és a 
beszélgetés a vacsora elején. Az előbbi ezek közül inkább 
monológ, Krisztina anyjának magánbeszéde, a második, 
alig öt oldal terjedelemben Krisztináé. Itt és csakis itt jelen-
nek meg a hagyományos gondolatjelek a megszólalók sza-
vai előtt, jelezve, hogy ezúttal valóban megidéződnek a mon-
datok, hogy formai és tartalmi mivoltukban egyaránt ki-
emelkedő fontosságúak. 

Kiemelkedő fontosságúak, mert stilizálók-jellemzők. A 
kórházi ágyon fekvő mama a legostobább közhelyek fogla-
latában fejti ki vélekedését magáról, helyzetéről, Krisztiná-
ról, az élet dolgairól, a sekélyességnek és butaságnak olyan 
esszenciáját foglalja életfilozófiájába, ami megérdemli a szó 
szerint való idézést. A meghökkentő bárgyúság egy pilla-
natra a fiút is lerántja magához, hasonló stílusban válaszol, 
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amit táplál a lánnyal szembeni kiszolgáltatottsága is. A ven-
déglőben, a vacsora előtt folyó beszélgetés még mindig 
ugyanebben a hangnemben és színvonalon folyik, a magány 
szülte kiszolgáltatottság ennyire meggyöngíti a fiú szellemi-
érzelmi felsőbbrendűségét, ennyire behatol hadállásaiba. 
A legpejoratívabb értelemben vett kispolgáriság, primitív 
önzés és korlátoltság szintetizálódik Krisztinában és anyjá-
ban, egyben már-már jelképpé is nő, egy gondolkodás- és 
magatartásforma jelképévé, amit mint értéktelensége miatt 
értékmérőt állít az emlékező, életét leltározó férfi korábbi 
önmaga kiforróban lévő értékrendszere, alakuló emberi ma-
gatartása mellé. 

Az ebben a két rövid részletben alkalmazott nyelvi esz-
közök világítják meg igazán a narráció nyelvi közegét. A 
hang mindvégig valóban kopár, színtelen, pontos és lényegre-
törő. Dísztelenségében a köznyelvi kommunikációhoz, fe-
gyelmezett kimértségében, a mondatok azonos modalitásá-
ban, rövidségében és mindvégig korrekt megszerkesztett-
ségében a tudományos nyelvhasználathoz közeledik. A ma-
ma és Krisztina magánbeszédei megmaradnak ugyanilyen 
dísztelennek, de a mondatok kiüresednek, reklámszlogenek 
és újságcímek laposságára emlékeztetnek, megtelnek tar-
talmatlan töltelékanyaggal, információtartalmuk az ábrá-
zoló szinten a nullához közelít, a kifejező szinten a földhöz-
ragadt butaság, a körmönfont önzés, a táncdalszöveg-intelli-
gencia benyomását keltik. Valóságos nyelvi remeklés ez a né-
hány oldal, olyan szöges ellentétben áll a narráció ezt meg-
előző és követő minőségével, olyan találó stilizáló ereje van. 

A narratív cselekményes elemsort kiegészítik-elmélyítik 
a reflexív elemek: a történetet megszakító víziók, a „rém-
képek", a delirium tremens küszöbén imbolygó férfi „kizá-
rólagos tulajdonai". 

Az első Krisztina „klimpírozása" közben jelenik meg, 
tehát a múltban, az alkoholizmus kezdeti szakaszában, a de-
lírium rémének megjelenése előtt, s felmerülése a fiú tudatá-
ban többé-kevésbé szándékos. 
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Ő viszont, talán, hogy elviselje valahogy Krisztina 
zongorázását, egy füzetre gondolt, amelyben különféle új 
kivágott cikkek és főként képek voltak . . . " 

Ilyen értelemben az első látomás, a Fejvadászok Malaysiá-
ban a rémképek geneziséhez is elvezet. A színes magazinok 
megdöbbentő élességü, agresszív színvilágú, tárgyuknál vagy 
éppen technikájuknál fogva sokkoló tartalmú képei alkotják 
e rémképek elemeit, ezek rendeződnek a belső szorongás és az 
alkohol együttes hatására víziókká. A képi elemek szürrea-
lisztikus egységbe rendeződnek, tv-híradók, horrorfilmek, 
pornómagazinok, reklámfotók és fényképes híradások színei, 
alakjai, jelenetei rétegződnek egymásra, megdöbbentő plasz-
ticitással, a legpuritánabb nyelvi megformálás ellenére is har-
sány érzikéséggel jelennek meg, ahogy „az ital lassan-lassan 
előcsalogatta őket szívének rejtett zugaiból. . . " . Minden 
egyes látomás külön-külön is elemezhető volna, de végered-
ményben mindegyik az erőszak, a pusztulás, a perverz szadiz-
mus, a tehetetlen kiszolgáltatottság, a rettegés, a megalázás, a 
vér és a gonoszság szálaiból szövődik. Közös hangulati jel-
lemzőjük a halálfélelem, a rettegésig fokozódó szorongás — 
egyben pedig a velük való szembenézésre kényszerítő, a pre-
cíz Ieírásukban-feljegyzésükben megjelenő önkínzó bátorság. 
A látomásoknak önértékükben is jelentésük van, az alkoho-
lizmus okát és egyben eredményét jelentő szorongás tárgyi-
asulásai. Egyben pedig fejlődési tendenciává is rendeződnek, 
ahogy az első, szándékos felidézéstől (a lány zongorajátéka 
közben) eljutnak a feltolulásig, a hívatlanul való megjelenésig, 
ahogy egyre sokkolóbb részletekkel bővülnek, és egyre 
gyakrabban és egyre tolakodóbban uralkodnak el a beteg 
férfi képzeletén. A víziósorozat ezen a szinten az állapotle-
írás-érzékeltetés része, a fabula kísérő vonulata, a visszafor-
díthatatlanul a pusztulás felé haladó szellem kórképe. 

Ha azonban a képeket konkrét megjelenési helyükről ki-
emeljük és sorba állítjuk, hangulati-érzéki jelentésük össze-
függésbe kerül. Kegyetlenségből, agresszív indulatokból, 
kínzásból, pusztításból, a legaljasabb ösztönök eluralkodá-
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sából felépülő külvilág képe rajzolódik ki, egy, az irracioná-
lisán értelmetlen, embertelen és pusztító világ keltette szél-
sőségesen, tragikusan pesszimista életérzés. Ilyen összefüg-
gésben a látomások, a világ képei, a legtágabb értelemben vett 
objektív külvilágnak a szorongó objektum szürrealisztikus 
látomásokká átszűrődő benyomásai. Az egyéni életsors ebbe 
az összefüggésrendszerbe ágyazódik be, ebben a világban 
realizálódik, ennek terhét vonszolja az egyedi konfliktusok 
többletterheként, ezt szemléli, éli meg részesként tehetetlen 
döbbenettel és iszonyattal. A látomások tehát a szó szoros 
értelmében reflexiók, reflexiók a világra, az emberi élet leg-
tágabb értelemben vett koordinátarendszerére. Ebben az 
értelemben a rémképek tágabb tárgyi totalitást villantanak 
fel, sajátosan szubjektívat természetesen, a lírai totalitás felé 
haladót. A szorongásérzés okként és okozatként, létre-
hozóként és eredményként fogja keretbe a víziókban meg-
jelenő objektív világot. Az a totalitásfok, amely az egyéni 
életsors általánosításában és absztrahálásában jelent meg a 
történéselemek kompozíciója szintjén, kiegészül a látomás-
elemek lírizáló totalitásigényével. 

A látomások sorát mintegy bevezeti néhány gondolattö-
redék, emlékforgács, ami jellegében a víziókkal nem azonos, 
de szerepe hasonló. A kőműves öngyilkossága, az I . . .i 
temető zománctáblájának felirata, a bitófa műszaki leírása 
stb. olyan töredékek, amelyeknek beépítése, az adott helyen 
és időben való megjelenése mintegy szemlélteti a múltbeli 
fiú és jelenbeli férfi képzeletének szertelen csapongását, a 
fantázia morbiditását, az idegek zaklatottságát. Mindegyik 
gondolattöredék a pusztulás, az erőszakos halál fogalom-
körében mozog, s az ezektől való irracionális szorongás ér-
zetét kelti. Egyben mazochisztikus öngyötrést idéz fel, a 
morbid emlékekkel, ötletekkel, tárgyakkal való foglalkozás 
magára erőltetett, látszólagos közömbösségét, ami úgy tű-
nik, nem egyéb, mint a tőlük való félelem leküzdésének kí-
sérlete, a szorongás megfékezésére irányuló, a testetlen szo-
rongást megtestesítő és ezáltal legyőzni remélő, a belső egyen-
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súlyt így helyreállító művelet. Ilyen értelemben hangulatilag 
bevezeti, kiegészíti a rémképek sorát — egyben pedig megad-
ja a kulcsot azok metaforikus beszerkesztettségéhez. 

A szemléltető példa a kőműves öngyilkossága. A férfi 
jegyzetei előtt-között ülve egy novellára való anyagot keres, 
sőt, már benne jár a megírás folyamatában, s közben leküzd-
hetetlen kényszerétől hajtva újból elindul az újabb, rettegve 
várt lerészegedés felé. „Pont olyan" ez a pillanat, mint a kő-
művesé lehetett, amikor a szöget önnön koponyájába vert. 
Saját háza építése közben ( = a lassan formálódó mű) követi 
el a legborzalmasabb, tudatosan megvalósított, kegyetlen 
pontossággal végrehajtott öngyilkosságot ( = az előre látha-
tóan a delíriumos halálhoz vezető alkoholizmus). Az emlék 
a pillanat és a helyzet kísérteties hasonlósága, érzelmi-han-
gulati azonossága folytán merül fel, szakítja meg a történés-
sort, jóllehet azzal semmiféle oksági összefüggésben nem áll, 
szemléltető-megérzékítő ereje okán az adott helyen többet 
mond, mint a férfi állapotára vonatkozó bármilyen leírás. 
Szerepe azonos a költői metaforával, és szemléletessé tevő 
ereje is azzal rokon. 

Az első vízió, amely valójában egy reális látvány (a ma-
gazinból kivágott, a malaysiai fejvadászokat ábrázoló fény-
kép) felidéződése, szintén felfejthető metaforikus kapcsolat-
ban áll felidéződése körülményeivel. A fiú Krisztina zongora-
játékának hallgatása közben eleveníti fel a látványt, a fény-
képezéshez „beálló" mosolygó két alak, kezükben a levágott 
emberi fejjel a kegyetlenségnek, a gyilkos közönynek, az ér-
zéketlenségnek olyan vizuálisan sokkoló összegződése, amit 
Krisztina végtelen, közönyös önzésének, kegyetlen érdek-
hajhászásának ismeretében a fiú méltán érezhet hasonlónak 
a lányhoz és köréhez, s önmaga, magányossága általi nyo-
morult kiszolgáltatottságában felismerheti a fejvadászok 
áldozatát, aminthogy a lány fals klimpírozásában is a fejva-
dászok önelégült mosolyát. A lány hozzá való érzelmi viszo-
nya erősen emlékezteti a fiút a fejvadászok viszonyára áldo-
zatukhoz: éppen olyan árucikkszerű tárgy, a külvilágnak és 

2* 
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önmagának felmutatható trófea a lány kezében, mint a le-
vágott fej a fejvadászokéban, s Krisztina számára az embe-
rekkel szembeni magatartásnak ez éppen olyan természetes 
formája, mint amilyet a fejvadászok mosolya demonstrál. 
Krisztina és a vele való kapcsolat minden minőségi jellemző-
je összefoglalható ebben a képben, megjelenése a fiú belső 
látása előtt tehát nemcsak a fantázia szertelen játéka, hanem 
egy érzelmi-hangulati állapot költői képben való megérzékí-
tése. Ez a kép, az elsőhöz hasonlóan, minden indoklás, át-
kötés nélkül jelenik meg, s hozzá véve, hogy nyelvi kivitele-
zése éppen olyan puritán, mint a történéselemek bármelyi-
kéé, a megfejtett összefüggés hatásában a legmerészebb, 
asszociatív költői kép hatásával vetekszik. Saját, a mű rend-
szerében értelmezhető prózai metaforarendszer genezisének 
vagyunk tanúi, egyben kezünkbe adatik az asszociációs rend-
szer kódja is, ami az adott műben érvényes. A két kép kö-
zött (Krisztina a zongoránál — Fejvadászok Malaysiában) 
a szemantikai azonosság nagyon mélyen, a fiú érzelmeiben, 
etikai rendszerében rejlik, továbbá az adott helyzet, a Krisz-
tinával való kapcsolat életelőzményeiben, mindabban, amit 
a mű egésze fejt ki. Ilyetén módon ez a szemantikai azonos-
ság az egész mű ismeretében fejthető fel, s csak ekkor nyil-
vánul meg érzelmi-hangulati hatása is a megdöbbentő kép-
zettársításnak. A hatást növeli, erősíti a hasonlító és a ha-
sonlított elemek távolsága, a fogalmi tartományok külön-
bözősége. A távolság/különbözöség alkalmat, lehetőséget ad 
olyan tartalmak kifejezésére, melyek közvetlenül nem fo-
galmazhatók meg, vagy nem ilyen erővel, az egyes nyelvi jel 
megérzékítő ereje „nem bír" ilyen súlyú tartalmakat, s főleg 
nem az adott nyelvi anyagból épülő prózai műben. Ábrázol-
ni nem lehet ezt az érzelmi-hangulati tartományt, csak kife-
jezni - erre szolgálnak a metaforikus nyelvi mikrostruktú-
rák, adott esetben a fabulához hasonlósági alapon fűzött 
reflexív elemek. 

A rémképek sorra követik egymást, a napozás a strandon, 
mint emlék a szobában ülő férfi képzeletének újabb vízióját 
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hívja elő. A kép alapelemei rokonok a napozás testhelyzeté-
vel, a többiek érzelmi-hangulati állapotának szélsőségeit és 
Krisztina mellett való érzelmi hánykódásait szemléltetik. 
A részegedés egyre előrehaladottabb fokán feltartóztathatat-
lanul követik egymást a víziók, egyre kevesebb egyértelmű 
fogózót kínálva a tételes megfejtésnek, egyre inkább általá-
nos, világkép jellegű tartalmakat közvetítve, egyre bonyo-
lultabb asszociációk hozzák őket a felszínre. Mivel azonban 
a metaforikusság, mint kulcs már adott, nincs is szükség 
minden esetben a közös szemantikai alapok felderítésére: 
a víziók érzelmi-hangulati tartalmai már megadták az alap-
hangot, a képek sora életérzéssé szintetizálódik. 

A látomások sorában feltűnik egy, melynek kitüntetett a 
helyzete és a jelentése. Ez a Perzsia-vízió. A delírium küszö-
bén ez az utolsó, mindent felszívó, mindent jelképpé sűrítő, 
az asszociációk láthatatlanná vált szálait ismét valóságossá 
varázsló látomás. A halott városban minden elem megfejthe-
tő: a félig vagy teljesen összeomlott mustársárga házak, a 
valaha gyönyörű és gazdag város képében a remélt, álmo-
dott, vágyott belső gazdagság, a művekké épülő lelki erő, 
az élet alkotásban megépülő teljessége jelenik meg, vissza-
vonhatatlanul elpusztulva, egy évszázadnál is hosszabb idő 
óta ( = a sors egy valahai, régi-régi fordulója óta). 

Perzsák lakták a várost: egzotikus, mesés nép mesés gaz-
dagsága szemlélteti az álmok-vágyak mesés gazdagságát. 
A távoli, az elérhetetlen Á., és az erdő, az édesvíz, ami a si-
vataggá vált városon túl várja : a gyógyulás, az élet remény-
telen reménye, s a kapaszkodás, a kínzó araszolás a romok 
között a haláltusa maga, a biztosan tudott, de minden erő-
vel, kétségbeesett kínlódással elkerülni-meghaladni vágyott 
pusztulás. S e kép fogantatásának, a pusztulástudatot meg-
előző, még remélő-vágyakozó állapotnak is tanúi vagyunk: 
a strandon, Krisztina mellett fekve rajzolódik ki először a 
zuhogó fényből. Amikor még Á. nem áll a távoli erdő fái 
között, de a város már halott, sárga, s csak rajta túl, a fel-
morzsolódott életen túl, az elvetélt életreményeken túl zöl-



22 С sík vári Gábor 

delinek a fák a nyugati szélben. A regény utolsó szavai ezek, 
a delíriumba belezuhanó férfi emlékezéseibe temeti halála 
tudatát, amely néhány lappal előbb (a végső, halálos részeg-
séget megelőző pillanatban) még szörnyű bizonyossággal 
világított a sárga város felett: semmit sem lehet újra kezdeni, 
a sors beteljesült, a végzet a maga és a világ rossz választá-
sainak tragikus logikájával már be is következett. 

A halál kilovagolt Perzsiából Hajnóczy Péter legtudato-
sabb, legteljesebb, önmaga rendszerében befejezett és egyben 
sok dimenziójú alkotása. Ha időrendben nem is, a kompo-
zíció tudatosságában: a cselekményes elemek kifejező célzatú 
szerkesztésében, az egyéni életsors képletté formálásában, 
a reflexiók életérzést reprezentáló kiteljesítésében, a leg-
nemesebb értelemben vett nyelvi egyszerűség, puritánság 
kivívásában és a prózanyelv metaforizálásában az életmű 
csúcsa. A regényforma megújulásának egyik lehetséges vég-
pontja ez a polifon szerkezet, az új magyar regény egyik leg-
nagyobb ígérete. Modell, amely követő-megújító folytatásra 
vár. 


