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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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kendő, bagolytüdő). Több különleges szócikkel gazdagítva (étlap, képre
gény), melyek kiemelik a lexikonjelleget. 

Az alaphelyszín Porlód település, az események zajlásának kiinduló- és 
végpontja. Porlód fiktív helység, Temesi Szegeddel azonosítja. A helybe-
li fiatalok szellemiségét többek között Csukonyi Fausztin költészete vagy 
Összes művei határozza meg, a mindennapi tájékozódáshoz a Porlódi Új 
Nemzedék című periodika, a Porlódi Népszava, vagy a Porlódi Napló járul 
hozzá, a szerzői ábrázolás teljes iróniájával, mint a hírközlés egyik leg-
autentikusabb forrása. Ebben az általános körben jelenik meg a szocia-
lizmus (történelem, tisztogatás, szervez) és a friss Horthy-korszak 1921-es 
datálású eseményhalmaza (összeesküvés) is, a fikciós porlódi környezetbe 
ültetett valós személyek említésével. Temesi a politikusokat, közjogi sze-
mélyeket és a mindenkori politikai rendszert (is) kritizálja. Kifigurázza 
és egy alacsonyabb minőségi szintre állítja őket, A tanú című alkotás ele-
meire asszociálva az olvasót. A kronológiai határok egymásba olvadnak a 
kötetben (rendszerben), a krónika a 19. század eseményeitől a hetvenes 
évekig mutat átfogó képet. 

A föld biomasszájától, a Jehova tanúitól a Kecsketrafikon és a lóbogáron 
át Ákoskáig és Lőrinc bácsiig minden és mindenki körforgásban és korre-
lációban áll egymással. „Lyuksógorságban a fél Porlóddal” (Lúdanyó). Te-
mesi Porlód község végtelen sok és ezerszínű oldalát vázolja. Írása a rög-
höz kötöttséget, az eltávolodásokat is az önmagába visszazáródó helyet 
és embert mutatja be, mint egy végtelenbe kiterjedt dimenziót. Ez Porlód 
és népe, a helyi zsidóság története (Lőw Immánuel, sárga csillag), házas-
ságok, életek, szokások, a létezés menetrendszerű alakulása. Adekvátan, 
szinte anyakönyvi kivonatok és helyrajzok, a helytörténeti dokumentáció 
értékével közelít az olvasóhoz, kibeszélve saját eddigi életének állomásait 
és az emberekét, akik ebben a legendáriumban helyet kapnak. A szerző 
bevallása szerint a krónikások „krónikus tévedők” is (Hunyadi János), így 
biztosít arról, hogy a kézhez kapott tények és szituációk többféle tanulsá-
got hordoznak, jeleznek és jelölnek, asszociatív tulajdonsággal bírnak, és 
egyben irodalmi elemmé is válnak. A fikció és realitás határai elmosód-
nak. A szerző a valóság és műviség (szellem és társadalom) kettőse között 
tartja az olvasót. Az események, ahogyan rávilágítanak egy élettörténeti 
képre, a napok jól ismert dolgaira, helyszíneire, egyben felhívják a figyel-
met sok apró (vagy éppen jelentőségteljesebb) ellenszenves dologra is. 
Ezek a helyszínek, képek és dolgok, mint a különböző epizódok kiegészí-
tői, eszközei jelennek meg, a legvidámabbtól a legkomorabbig. Ilyen kör-
nyezet többek között a helyi kórbonctani intézet alagsora és a patológus 
Zsiga bácsi története, aki éppen munkához készül, amikor a főhős, Szeles 
András megérkezik, de azzal a fordulattal ki is siet a teremből (hullák).  

A kötet főként az emlékezés, de a felejtés szempontrendszerére is épül. 
A felejtés, megfeledkezés, a „már nem emlékszem” (Acsai, bál) gesztu-
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sa a szerző egyik megoldása a mindent tudó és magába foglaló lexikon 
ellenpontozására. Mi hát ez a rendszer, mi a kettősségeinek (sokaságai
nak) lényege? Emlékezzen-e az ember a porlódi világra, a karakterekre, 
a jellemrajzra vagy a személyekre, történésekre? A Semmitmondás című 
szócikk az egész szótár egyetlen inverziója, és hirtelen egy filozofikusabb, 
elvontabb értelmezési lehetőséget kínál. A szócikkek ábécésorrendje 
irányt szab, ám a tematikus összegondolás sajátosabb, szabadabb utakra 
tereli az interpretációs módot. Temesi egy változatlan, zárt világot ábrá-
zol, melyben a fejlődés és a társadalmi összetétel stagnál. Porlód az élet-
rajzi elemek mellett egyben szimbolikus hely, melynek szimbolikus ka-
raktereit és jellegét át lehet vonatkoztatni egy általános társadalmi képre, 
viszonyrendszerre is: ilyen (volt) egy (magyar) élet, egy ember léte, sorsa, 
körülményei. 

A Por a klasszikus magyar ízű novellisztikát, elbeszélői stílust is tükrözi, 
Mikszáth Kálmánét vagy Móricz Zsigmondét. A közvetítés ennek alapján 
működik, összefoglalni a magyar lét esszenciáját, városnak és vidéknek, 
férfinak és nőnek, kornak és kortalanságnak a viszonyát. Ennek megfele-
lően Temesi ezt a világot igazán élvezhető, remek humorral tölti meg. A jó 
porlódiak méltósága mellett, a Bede Annák, Tímár Zsófik vagy Szűcs Pa-
lik mentén ismerhetjük meg „Virágh József, a faesztergályos, a híres bun-
kósbotfaragó” (Lázár), vagy Kolbász Mihály tartalékos hadnagy (semmi) 
személyét. A humor(osság) mellett, az abszurd helyzetek sorában a törté-
netmesélés ötletgazdagságának másik jellemző módja a magyar nyelv (ki)
használása, a kifejezés ereje, és a visszaemlékezés kis részleteinek nagysá-
ga: „A Nimród kötötte be, révedt el Lakat. Az én pálmafás nyakkendőm-
mel. Egy pogácsát kötött a sebre” (evápbápelubápelápbembum). 

A helyzetjelentés képi megoldásokban is körvonalazódik. A illusztrá-
ciók (lyukkártya, orosz, rabság, tornyok stb.), fényképek, kézzel vázolt raj-
zok, ábrák, képversek mind a szótárnak, a lexikonállapotnak szerves ré-
szei, kiegészítői.  „Én egy UFO vagyok, mondom neki. Egy azonosítatlan 
repülő tárgy. Nehezen forog a nyelvem. Elvesztettem a személyiségemet 
a Ligetben, mondom. Égi jel!, bólogat Apolló. Majd szólok a Stöccnek, 
úgyis a Ligetben fog aludni. Iszunk tovább.” (összeveszik). Ugyanakkor 
olyan sorsokat is bemutat, mint a hitbuzgó anya, aki fiút várt, lányt kapott, 
de a kislány kétéves kora előtt meghalt. „Az Isten engem evve’ szeretött, 
mondta Kispéter Mária... Érezte ő, de a bábaasszony is megmondta, hogy 
gyermeke őneki többé már nem lesz. Munkában, de imádkozatlan teltek 
a napjai ezután” (imádkozatlan). Istenessége egyben a képmutatás ábrá-
zolása is. „Féllyed az Istent” sora egy elavult, mesterkélt társadalmi képet 
mutat meg. 

Temesi – ha nem a porlódi krónikát fejti éppen tovább – kommentárt 
fűz a világ neves jelenségeihez, személyiségeihez is (lyukkártya, Magritte). 
Az objektív és közismert részletekbe is a szubjektív véleményt rejti bele, 
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a mindenkori krónikás szerepét el nem hagyva egyéni véleményt és gon-
dolatot formál, a mindennapokból emel ki részleteket és úgy közli azt, 
mintha egy közvetlen barátnak mesélné egy pohár bor mellett. Temesi 
ezzel az írói móddal az olvasót mélyebb közelségbe engedi, ahol a szinte 
intim részleteket is spontán könnyedséggel képes megosztani. 

A szerző utal rá, vagy rávezeti az olvasót – az értelmezés szabadságára 
és az olvasói-szócikki szelekcióra hagyatkozva – hogy mit lehet elfelejte-
ni, mit lehet megjegyezni, hogyan kell(ene) látni a világot és változtatni 
azon, a porlódi példákon, eseteken keresztül. Temesi a sok és változatos 
szócikket sajátosan értékelt, jelentőséggel bíró tartalmaknak szánja. Tanít 
általuk. A világból kiemel, összegyűjt, kialakít, lexikonhoz illő terjedelmet 
állít össze. A fogalmak, tárgyak, személyek jelekké, ikonokká vál(toz)nak.  
Ennek a folyamatnak kifejezett és komoly hangot ad: „Az elszivárgott 
remények évszaka... a tehetetlenség jelen lévő és megfoghatatlan.” 

(Temesi Ferenc: Por, Scolar Kft., Budapest, 2017)
Hörcher Eszter

Nincs új a nap alatt?

Márton László új „történelmi regénye”, a Hamis tanú (látszólag) egyet-
lenegy év krónikáját adja. A kissé hóbortosra és dilettánsra formált nar-
rátor 1882 áprilisától a következő év márciusáig követi nyomon a tiszaesz-
lári – a regényben tiszaréti – vérvádper előkészületeit. Egy folyamatot ad 
vissza, de igen célszerűtlennek tetsző módon: meg-megszakítja a központi 
eseménysort. Gogol mesélőihez hasonlóan ugyanis múlhatatlan szüksé-
gét érzi pletykák, anekdoták, a szóbeszéd továbbadásának, újsághírek, 
politikai viták, beszédek lejegyzésének, egy bál, egy vásár, egy grandiózus 
vállalkozás leírásának, s nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy egy-egy 
mellékfigurája múltját is elmesélje. A perről magáról nem tudósít, ahogy 
írja, megenne inkább öt kiló fűrészport, mint hogy a per két hónapos tár-
gyalását végigülje az olvasóval (’83 júliusától). Igaz, a per kezdetére a leg-
fontosabbak már kiderülnek az ügyről. Például az, hogy a vád kezében 
nincs tárgyi bizonyíték. Egyetlen (zsarolással és pofonokkal) kicsikart val-
lomásra épül, a tizennégy éves Scharf – a regényben Spitz – Móric hamis 
tanúságára. A zsidó templomszolga fia azt állítja, hogy az április elsején 
eltűnt cselédlánynak, Solymosi (Ölyvesi) Eszternek a sakterek vették vé-
rét az imaházban. Holttest azonban nincs, s mikor végre előkerül a Tiszá-
ból, nem lesz rajta vágásnyom. Így a vármegyei csendbiztosoknak még sok 
pofont kell kiosztaniuk, hogy a holttest megtalálóit, a tiszai tutajosokat 
rávegyék egy hullacsere bevallására. 10-15 ember egy évig raboskodik, s 
a letartóztatottak száma időnként a 40-50 főt is eléri. Ennyi a közvetlen 
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