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Terek és töredékek

Brassai Zoltán Megérkezni és itt maradni című kötete harminc írást gyűjt 
össze, az 1997 és 2015 közötti időszak termését. Az újabb könyv megje-
lenése már pusztán azért is jelentőségteljes, mert a szerző legutóbbi, cik-
keket és tanulmányokat összefogó kötete óta (Színhely, 1997) ekkor már 
több mint tizenöt év telt el. A Tanulmányok és kritikák alcím ugyanakkor 
némiképp megtévesztő lehet, mert a kötetben esszészerű és anekdotikus 
szövegek is szerepelnek, de bekerült egy Ilia Mihállyal készített interjú és 
a hozzá tartozó széljegyzet is (mindkét írás az Ex Symposion tematikus 
számából származik). Szerencsés megoldás volt, hogy az utóbbi két szö-
veg is helyet kapott a könyvben, hiszen az interjú és a jegyzet segít újraér-
telmezni, újraolvasni Brassai saját, korábbi visszaemlékezéseit, felfejteni 
egyes – félig nyitva is hagyott –  utalásokat, például hogy kiket takarnak a 
korábbi írásokban szereplő (és persze már sejthető) monogramok: I. M. 
és G. J. (45, 61.)

Megítélésem szerint a Megérkezni és itt maradni elsődlegesen kritikakö-
tet, ez a műfaj érvényesül benne a legerősebben. Az esszészerű írásokban 
azonban kirajzolódik egy másféle beszédmód, az önéletrajzi elbeszélés 
mintázata is. Az önéletrajzi töredékeket, betéteket közös térmotívumok 
szövik át: mindig szorosan kötődnek valamilyen tájhoz. E térhez kötöttség 
már paratextuális szinten is tetten érhető, a kötet fülszövege ugyanis nem 
a szerző életrajzát, hanem a számára jelentőségteljes városokat sorolja fel 
(ezek közül Szeged és Veszprém a kötet írásaiban is kiemelt jelentőségű). 
Az önéletrajzi jellegű szövegek visszatérő eleme az otthonra találás: egy 
város megismerése és „belakása”. (112.) Borbély Szilárd tájszavával akár 
bekerültséget is mondhatnánk – Brassai a Nincstelenekről különösen érde-
kes kritikát írt, melyben hangsúlyosan jelenik meg a táj irodalmi repre-
zentációja. A hely és története iránt való érdeklődés erősen befolyásolja 
Brassai olvasásmódját. Géczi János egyik kötete kapcsán, 1999-ben írta: 
„...műveiben pedig egyenesen feltűnő a helyre, a lakóhelyre való figyelés. 
Ez napjaink egyik világirodalmi szinten is jellegzetes, de kellőképpen még 
talán nem értékelt újdonsága.” (54.) Brassai 1999-es megállapítása azért is 
érdekes, mert a térinterpretációk által implikált problémakör (beleértve 
a táj jelentőségét), a kultúratudomány egyik legújabb fordulata, a spatial 
turn utáni irodalomelméletben szintén a középpontba került.
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A kötet első szövege egy hosszabb tanulmány, amely Mikszáth Kál-
mán regénysorozat-szerkesztői és előszóírói tevékenységét vizsgálja. Az 
előszók éppen azért érdekesek Brassai számára, mert Mikszáth nem 
hajt végre irodalomtörténeti elemzéseket, „ehhez sem felkészültsége, 
sem ambíciója nem lévén”. (14.) Ezekben az írásaiban ugyanis ahhoz 
az elbeszélésmódhoz nyúlhatott, amelyikben a legjobb volt: apró port-
rék, visszaemlékezések megírásához. (11.) Mikszáth ráadásul gyakran 
kifejezetten „gyatra” (25.) minőségű regényeket válogatott be a könyv-
sorozatba, de nem is rejtette a véka alá, hogy ezeket nem is az irodalmi 
értékük miatt tartja közlésre érdemesnek. A munka tehát már a tárgy-
választás miatt is érdekes, hiszen az életmű egy kevésbé ismert részét ál-
lítja a középpontba. A tanulmány problémája azonban, hogy – a szerző 
más munkáival ellentétben – hiányoznak belőle a hivatkozások. Ez lehet 
a tanulmány első, folyóiratbeli közlésekor érvényben lévő szerkesztői 
gyakorlat következménye is, hosszú távon azonban mindenképpen hát-
rányt jelent, hiszen a szerző nagy háttéranyagot mozgat, rengeteg idézet 
szerepel a szövegben, azonban a hivatkozások hiánya megnehezíti ezek 
visszakereshetőségét.

A kötet második, rövidebb tanulmánya szintén egy viszonylag kevés-
bé ismert, de annál izgalmasabb művet vizsgál: Ányos Pál fiktív levelét, 
melyről a szerző megállapítása szerint „a legjobb esetben is csak any-
nyit írtak, hogy nincs jelentősége.” (26.) Természetesen Brassai azonnal 
megcáfolja ezt, a tanulmány célkitűzése ugyanis az, hogy felülvizsgálja 
a választott mű kanonikus pozícióját. Brassai figyelmesen és kritikusan 
olvassa azt az 1783-as asszonycsúfoló füzetet, melyre az Ányos által te-
remtett női karakter válaszol, így veszi észre, hogy az asszonycsúfoló 
valószínűleg egy kisebb társaság szórakoztatására születhetett meg – 
erre pedig az utalásrendszer zártságából következtet. (28.) Az a filológi-
ai kétely is imponáló, amellyel Brassai a különböző szövegváltozatokat 
veti össze, miközben kitér a szerzőség kérdése körüli bonyodalmakra. 
(32–33.)

A kritikák egyik legérdekesebb darabja a Parti Nagy Lajos Fülkefor és 
vidéke című kötetét lehúzó szöveg, melyben Brassai meggyőző érveket 
vonultat fel a politikai töltetű írások napi aktualitásnak való kiszolgál-
tatottságáról, miközben a műfaji sajátosságokkal kapcsolatban is elgon-
dolkodtató megjegyzéseket tesz. A szöveg végén elhelyezett csattanó is 
megfelelően erős, amikor egy Mikszáth-idézet újrafogalmazásával (mely 
szerint mindenkinek joga van rossz könyvet írni) ad súlyt a kritika zárla-
tának: „Nos, mondjuk ki: Parti Nagy élt alapvető jogával.” (99.)  A kriti-
ka legfőbb összehasonlítási alapját azonban már a szöveg címében (Göre 
Gábor és vidéke) is jelölt  Gárdonyi-történetek jelentik.  Brassai Parti 
Nagy Hősöm tere című regényéről szintén fontos megállapításokat tesz, 
így például figyelemmel kíséri a regényszöveg előtt szereplő szonettek 
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első közlését. (90.) Ez a lelkiismeretesség más írásokban is észrevehető, 
a szerző szintén odafigyel Láng Zsolt novelláinak első közléseire, majd 
a későbbi szövegváltoztatásokra is. (101.) A Hősöm tere értelmezésekor 
felveti, hogy a negatív utópia mellett a szövegben a karrierregény műfaji 
paródiája is megfigyelhető. Ugyanakkor az értékelés szigorú marad, nem 
hallgatja el a regény „túlírtságát”. (92.)

A szerző más kritikáiban is visszatérő elem a műfaji sajátosságok és 
a hozzájuk tapadó hagyomány vizsgálata. Szilágyi István Hollóidő című 
regényéről írja: „Könnyű, túl könnyű lenne leírni, hogy Szilágyi regénye 
ellentmond a műfaji besorolásnak; ezzel csak a kérdést – és a gondol-
kodást – kerülnénk meg.” (105.) A műfaji hagyomány átértékelése felől 
közelíti meg a Spiró György esszéit (Magtár), és Tőzsér Árpád napló-
jegyzeteit is, utóbbi írásnak már a címe is erre a problémára irányítja a 
figyelmet (Műfajok császára). A Balla D. Károly Tejmozi című művéről 
szóló kritikában szintén hangsúlyos a műfaji előzményekre irányított fi-
gyelem, az aparegény felértékelődésének áttekintése a kortárs magyar 
és francia irodalomban. Számomra ez az írás jelenti a kötet csúcspontját, 
ebben a kritikában épülnek egymásba a legszervesebben a hagyományt 
feltérképező, az elemző és értékelő, az olvasó érdeklődését orientáló 
szövegelemek.

Egy kritikákat összegyűjtő kötetből szerencsés esetben nemcsak az 
adott művek elemzése és értékelése, hanem a szerző szélesebb körű ér-
deklődése, ízlése és gondolkodásmódja is kiolvasható. Brassai kritikáiban 
szembetűnő például, hogy Mikszáth, Gárdonyi és Móricz művei milyen 
gyakran jelentenek viszonyítási pontot a kortárs regényirodalom olvasá-
sakor. Érdekesség, hogy Mikszáth egyik bon mot-ját, melyet Brassai már 
a nyitó  tanulmányban is idéz („Bródy Sándor még csak negyvenkét éves, 
ami elbeszélő írónál gyerekkor” – 21.), később újra idézi Balogh Elemér, 
(41.) majd Géczi János (51.) művei kapcsán. A szerző a kritika műfaját el-
sősorban az irodalomtörténet szemszögéből közelíti meg, ez az alapállás 
kitűnik egyik, a ’90-es évekbeli kritikavitára visszautaló megjegyzéséből 
is, melyben a filológia  – de nem a szélsőséges módon referencializáló ol-
vasat – védelmében foglal állást. (161.) A Megérkezni és itt maradni hete-
rogén, sok művet és problémakört érintő kötet, épp ezért lett volna indo-
kolt az egyes kritikák témáját a könyv tartalomjegyzékében is feltüntetni, 
ez a megoldás nagymértékben megkönnyítette volna a célzott keresést.

Brassai kritikai felkészültségét az is jelzi, hogy mennyire gyakran ref-
lektál a tárgyalt szerzők és műveik recepciójára, szinte mindegyik kriti-
kájában idéz más értelmezőket, ha kell, vitába is szállva velük. A kötet 
alkalmat ad a közelmúlt magyar irodalmának újraolvasására és (át)érté-
kelésére, a kánonpozíciók újragondolására – és természetesen az olvasói 
tapasztalatok, elvárási horizontok ütköztetésére is. Ez utóbbi a vita lehe-
tőségét is nyitva hagyja, de ahogy Brassai Spiró esszéi kapcsán figyelmez-
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tet, a vita előfeltétele mindig a gondolkodás. (143.) Másképp megközelít-
ve a problémát: a kritikai gondolkodás kiindulópontja nem is lehet más, 
mint a kérdések meg nem kerülése. Az értelmezői útvonal megválasztása 
és végigjárása azonban mindig az olvasó saját felelőssége marad.

(Brassai Zoltán, Megérkezni és itt maradni, Veszprém, Vár Ucca Mű-
hely, 2015) 

B. Kiss Mátyás

Helytörténeti gyűjtemény

Temesi Ferenc kötetének (1986, 2002) harmadik kiadása. Érdekessége, 
hogy a szerző lexikonszerűen állította össze a mondanivalóját. A szerep-
lők, a narratíva, vagy a helyszínek a megszokott regényírási módot köve-
tik, de a különálló szócikkeknek megfelelően kapcsolva a fogalmakat, ka-
tegóriákat, utalásokat, szavakat. Gyűjtőcsoportokba rendezi a leírtakat, 
személyeket. A lexikonból legendárium lesz. A Szótár. Történeti és sze-
mélyes adalékokkal, mesélő-adomázó szerepkörben: „Hogy milyen volt a 
porlódi nép a századelőn? Erre a legrövidebb s egyben legakkurátusabb 
választ” Novák József volt főügyésznek (gátszakadás) barátjához, Rainer 
József porlódi rendőr-főkapitányhoz, a nagy könyv- és irodalombaráthoz 
küldött levelezőlapja adja meg (lakosság). Temesi historiográfiájának ka-
rakterei és cselekménye olykor az abszurditás területére is átkerül. Az író 
ügyel rá, hogy a hír, hallomás, és szóbeszéd a történetírásnak megfelelően 
alakítsa az individuum és a cselekményrendszer kapcsolatát. A sokaság-
ban az individuum létezése, és így a létezés minősége alapossággal és írói 
ügyességgel közvetített. Megannyi tulajdonnévvel találkozni. 

A népiesség, a falu képe és személyei jelennek meg, a falusi szóhaszná-
lattal és a falusi beszédmóddal is dolgozik Temesi. Jellegzetes, időbelisé-
gét tekintve régies, etnográfiai és historikus. Önéletrajzi elemeit nem idő-
rendben, hanem a szócikkeknek megfelelően közli, szerkeszti. Ebben az 
életírásban helyet kap a nyugat-európai könnyűzene, A ’70-es évek nagy 
beatkorszaka, a kor nagyjainak, irodalmainak, zenéinek említése (Mao 
Ce-tung, Finnegan’s Wake, Paul Getty stb., konkrét zenei vonatkozásban 
a Shadows, Elton John, Simon and Garfunkel, a Spencer Davis Group 
vagy a The Jolly Jokers és maga a tánc szócikk), Déry Tibor, az elzenél-
gető fiatalok, a csak úgy hangulata, és a „Kiviszem a lavórt”-hoz hasonló 
(Luxi) szövegáthallások az angol nyelvű dalszövegekből. Továbbá a városi 
és falusi életmód, a paraszti lét és a kifinomultabb (egyetemi kollégiumi) 
létmód kettőse, valamint az időbeli kettősség és sokszínűség is. A kamasz-
kortól az öregségig feleleveníti a közvetlen és közvetett eseményeket. A 
világ működéséről, a magyar élet működéséről (atombomba, ávós, babos 
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