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Törésantropológia

Mészöly Miklós Megbocsátás című 
kisregényének emberábrázolásáról

Különös világa van Mészöly Mik-
lós 1983-ban megjelent Megbocsátásának, különös szereplőkkel, 
azok különös cselekedeteivel és mulasztásaival 

Az egyik közülük az elbeszélő által néven nem nevezett ír-
nok 

A külső vagy belső tulajdonságokkal nem igazán rendelke-
ző, lelki folyamatokat nem mutató, éppen ezért humanista-mo-
rális antropológiai érdekeltségekkel megragadhatatlan írnok 
hétköznapi története mögött, bizonyos szövegtöréspontokon, 
érzékelhetjük az ő titkos történetét, amely rejtélyesen kötődik 
a gyilkossággal vádolt Porszki Ábelhez, és amely ugyanakkor 
hatással van az ő hétköznapi történetére is  Arra a folyamatra 
tehát, ahogyan teret nyer a „Porszki-ügy” már-már mitikussá 
homályosított főalakjához rendelhető erőszakelem a Megbocsátás 
kisvárosi és családi világában  Ahogyan, metaforikusan mond-
va, szétterjed a Porszki-vírus – a századokkal korábbi ősbűnt je-
lölő szóval: „bestialitás”, Nádas Péter kifejezésével: „barbárság” 
– az írnok környezetében, és nyeri el végső formáját a zárlat 
megerőszakolásjelenetében 

A Porszki-vírus hatása tehát fokozatokban teljesedik be a 
gyilkossággal vádolt telekkönyvvezető évtizedekkel korábbi ak-
táját búvárló írnok esetében – a titkos természetű érintettségtől a 
heves berzenkedésen át a kényszerű elfogadásig  És ne feledjük, 
hogy hamarabb akadunk a vírus legelső nyomára, azaz olvassuk 
az utalást „Porszki úr temetésére” (az első fejezet első bekezdé-
sében), minthogy megismerkednénk a vírus jövendő áldozatai-

Egy hosszabb, Mészöly Miklós Megbocsátásáról szóló munka egyik alfejezete 



 törésantropológia 85

val, a tulajdonképpeni kisregényszereplőkkel, az írnokkal és az 
ő családjával  De nézzük az elfogadás retorikusan kihegyezett 
fokozatait (a harmadik, a hetedik, a tizenötödik és a huszadik 
fejezetekből):

És sosem tudta megállni, hogy ki ne köpjön utána. Porszki! Hát, 
nem… nem…

Valójában nem tudta, miért, de izgatott kíváncsisággal utálkozott 
Porszkitól. Porszki! Hát, nem… nem…

Egy ideje nem gondolt már olyan utálkozva Porszkira; inkább hoz-
záragadt az „ügyhöz”, mint a szirupos légyfogóhoz.

az írnokot sem zavarta a köd és homály, amikor Porszkiról képzel-
gett.

A kezdeti tartós, hol egyértelmű, hol kíváncsisággal elegyes 
tiltakozástól („Hát, nem… nem…”) a tompa megszokáson át 
(„hozzáragadt”) jut végül el az írnok a „Porszki-ügyet” belengő 
„köd és homály” által immár nem „zavart” tudatállapotig  Majd 
azután a mindent „sziruposan” beszennyező Porszki-vírustól 
hajtott erőszakcselekedetig – amikor is elváltoztatott és enyhébb 
formában (nemi erőszak) megismétli Porszki bűnös határáthágá-
sát (testvérgyilkosság), amely maga is a Porszki-ős alapító határ-
áthágásának (állattal való közösülés) elváltoztatott megismétlé-
se  És ahogyan a történetben nem oldódik meg a „Porszki-ügy” 
rejtélye, ugyanúgy nem lelünk ok–okozati kapcsolatokat a tör-
ténetmondás síkján sem a Porszki-vírus terjedésében  Ehelyett 
inkább olyan mellérendeléses viszonyokat érzékelünk az egyes 
ábrázolt események és jelenségek között, az egymással párhuza-
mos szenvedélyeknek kiszolgáltatott szereplők között, amelyek 
viszont bizonyos törésalakzatokon, az elbeszélő által többször is 
említett „réseken” keresztül engednek rálátást a kisregény ant-
ropológiai mélyáramára  Vegyük példaként azt a törésalakzatot, 
amely ráadásul törést is ábrázol, mégpedig olyan erőszak okozta 
„rést”, pontosabban sebet, amelyet egy apa hagyott a lánya arcán 
– és persze lelkén 

A „Porszki-aktát” kedvteléssel olvasgató írnok a tizenötödik 
fejezetben éppen azon a nyilvánvaló tényen „mélázik”, hogy a 
feleségének, Anitának és az ő nővérének, Máriának „közös édes-
anyjuk volt”, aminek nyomán – a Porszki-vírus érzéki árukap-
csolása jegyében – a két nővér apja kerül szóba, pontosabban az 
apa és a kisebbik lány terhelt kapcsolata, amellyel nem tudjuk 
nem párhuzamban látni az ő hasonlóképpen terhelt vonzódását 
a nagyobbik lányhoz, a szüzességében megmaradt Máriához:

Arról nem esett szó akkor este sem, hogy Anita és az édesapja kap-
csolatát milyen bujkáló csend ülte meg. Apja kívánsága volt, hogy a 



86 bazsányi sándor 

zöldköves gyűrűt ő kapja meg a halála után; és végakarata volt az is, 
hogy Anita mosdassa le a ravatalozáshoz, ne az édesanyjuk.

A „bujkáló csendbe” burkolt apa–lány kapcsolat átfogó jele, 
egyúttal az írnok–Anita–Mária háromszögalakzat egyik alkalmi 
kelléke: a zöldköves gyűrű  A Mészöly által filmforgatókönyvvé 
átírt Török Gyula-regény címére utaló tárgy többszörös hang-
súlyt kap a Megbocsátásban: egyrészt az apa örök nyomot hagyott 
vele a lánya arcán, aki ezt a barbár cselekedetet ismétli, ha tet-
szik, szublimálja égetéses technikával készülő képében; másrészt 
az apa Anitára hagyta a pofonon túl talán valamiféle szexuális 
erőszakot is sejtető családi ékszert, miközben zavarba ejtő vég-
akaratában a meztelen holtteste lemosdatására kényszeríti a 
lányát; harmadrészt a kisregényben többször felbukkanó „rés” 
erőszakmotívumát az utolsó fejezetben megtestesítő, mivel két 
külön ágyból összetolt házastársi fekhelyen Anita tüntetően 
felhúzza ujjára az apai (férfi)erőszakot szimbolizáló gyűrűt, és 
ökölbe szorított kezével megakadályozza, hogy a nővérével őt 
éppen az imént megcsaló férje alamuszi módon lehúzza róla azt  
A megalázott Anita elutasító gesztusa ugyanonnan fakad, ahon-
nan az egykori apai erőszakra emlékeztető technikán alapuló 
képkészítés során tett egyik mozdulata (a negyedik fejezetben): 
mindkettőt nevezhetjük a „megbocsátás fordítottjának”  Nem 
beszélve arról, hogy a „réssel” megosztott hitvesi ágyban zajló 
néma jelenet után következik a „megbocsátó kérés” elvetéléséről 
szóló álomleírás  Nincs tehát „megbocsátás” – sem az apa, sem 
az írnok, sem pedig az összes többi regényalak (Porszki Ábel, a 
Porszki-ős, Haynau…) bűne esetében  Már csak azért sem, mert 
éppen ezek a bűnök világítanak rá leginkább a Megbocsátásban 
ábrázolt létezésrétegekre, a kisvárosi hétköznapok felszínétől 
egészen a nyugtalanító antropológiai mélységekig 

Az 1983-as kisregény világát teljességgel átjáró Porszki-vírus 
működik az írnok szűkebb környezetében (a családtagok közötti 
érzelmek és indulatok cserebomlásában), a „dél-dunántúli kis-
város” mindennapjaiban (például a Ló-regényben is felbukkanó 
Farda kisasszony kutyára irányuló indulatkitörésében: „Fojtsák 
meg!”), a térségi-történelmi vonatkozásokban (a török időktől 
Haynau rémuralmáig, és tovább, egészen 1956–57-ig), a hétköz-
napi események mitológiai hátországában (például az Oidipusz 
és Káin bűnét megtestesítő telekkönyvvezető múltjában), vala-
mint a kisregény antropológiai mélyszerkezetében, amelyet nyu-
godtan nevezhetünk – részben Nietzsche nyomán – nem-morális 
és nem-humanista emberértelmezésnek  Erre az emberképre utal 
a Mészöly-tanítvány Nádas is akkor, amikor mestere látásmód-
jának „barbárságáról” beszél, vagy amikor a „humánust” fel-
forgatva megalapozó „animális” elem nyomán állítja őt Camus 
mellé  Hiszen a francia és a magyar író szellemi rokonsága már 
kitűnt Az idegen című Camus-regénnyel egyidőben, 1942-ben ke-
letkezett Koldustáncból is, amelynek antropológiai ajánlatát nem-
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csak Nádas vette komolyan, hanem a novellával gyerekkorában 
találkozó Földényi F  László is: „Ráébresztett arra, hogy a lélek 
mélyeiben micsoda kibogozhatatlan gubanccá fonódik egybe 
mindaz, amit nappali tudatunk oly elszántan igyekszik külön-
tartani: erkölcs és esztétika, áhítat és káröröm, közönségesség és 
érzékenység, politikum és ínyenckedés ” Az 1942-es novellában 
már felvázolt Mészöly-antropológia pedig végigvonul a pálya 
egészén – a világháborús tapasztalatokkal birkózó elbeszélések-
től a „fényre ítéltség” közösségi terét megjelenítő Magasiskolán és 
a szenvtelen kameraoptikát működtető Filmen át egészen a kései 
pannonepikai vagy családtörténeti művekig 

És noha az Antiromantikus, szuperszemélyes, éntelen, antinacio-
nalista patrióta című Nádas-esszé alábbi gondolatát a szerzője 
nem véli érvényesnek a Megbocsátásra, talán megbocsátható, ha 
én most mégis ebben az összefüggésben idézem: „A Szárnyas 
lovak kései remeklésében e mágikus tudatszinten látja viszont 
a brutalitást és barbárságot mint az örök visszatérés kikerül-
hetetlen tárgyait, amelyeket a Koldustánc korai remeklésében a 
szociális tudat szintjén, a személyes kéj és a személyes szégyen 
tárgyaként jelenített meg ” Hiszen a kisregény „brutalitása és 
barbársága” éppen az ironikusan adott cím akusztikai terében, 
és nem utolsósorban a karácsony keresztény ünnepének pogány 
átírása révén lesz nyilvánvaló – mind „a személyes kéj és a sze-
mélyes szégyen tárgyaként”, mind pedig az úgynevezett „mági-
kus tudatszinten”  És ezen a ponton elég csak újfent az írnokra 
gondolnunk, aki Mária megerőszakolásával egyszerre érvénye-
síti személyes kéjvágyát és kelt életre mitikus erőszakrítusokat 
– átbillentve a keresztény áldozatmítoszokat (Szűz Mária, Jézus 
Krisztus, Szent Johanna…) az antik-pogány egyesülés- és átvál-
tozásmítoszok (Zeusz–Kallisztó, Téreusz–Philoméla, Alpheiosz–
Arethusza…) terébe 

Az írnok Porszki-fertőzöttsége érződik a harmadik fejezetben, 
ahol is ő, lévén megvan a „maga története” a század első negyedé-
ben zajló ügyről, teljeséggel belehelyezkedik az idős telekkönyv-
vezető homályos tudatmozgásába és érzékáramlásába, amelynek 
során az „erősen háromszögűre formázó női szeméremszőrzet” 
képzete elegyedik a „délutáni székelések előizgalmaival”, kiegé-
szülve a „valamiképpen minden idill” (no de miképpen!) és a 
„mindenki eléri a másikat” (például az írnok Máriát!) ironiku-
san baljós életbölcsességével  Az elbeszéléstechnikailag összetett 
és jelentéssugallatokkal terhelt szöveghelyen az írnok a felesége 
nővérével (és még ki tudja, mi mindennel) kapcsolatos vágyait 
érzékeli össze az öreg Porszki feltételezett vágyaival, miközben 
azért – vagy jóérzésből, vagy képmutatásból, vagy éppen a ket-
tő gyanús elegyéből – erősen berzenkedik („Porszki! Hát nem… 
nem…”) a mitikus időkbe visszanyúló gyilkosság vádlottjával 
való lelki rokonság ellen, végső soron a kegyetlen antropológiai 
igazság ellen: hogy őt is lényegében ugyanazok az emberi indu-
latok mozgatnák, mint Porszkit 



A pad, amelyen az öreg Porszki ücsörög délutánonként, a 
„dél-dunántúli kisváros” legsűrűbb helyszínén található: a Né-
meth utcában, a Martinkó-féle villa előtt, vagyis a Porszki-per 
főügyészének háza előtt lőtték agyon Böröcz polgármestert, és 
ugyanitt lakik az a Farda kisasszony is, aki – értesülünk a tizen-
egyedik fejezetből – rendszeresen virágot visz a gyilkossággal 
gyanúsított Porszki sírjára  Nem sok mindent tudunk a vénkis-
asszonyról: egy ízben gyilkos indulattal kiabál egy kutya után; 
mindig ugyanazt a Chopin-etűdöt játssza a zongoráján; valamint 
virágcsokrokkal díszíti egy feltételezett bűnös sírját, aki tehát 
korábban a perbeli főügyész villája és a kisasszony háza előtti 
padon egy bizonyos női szeméremszőrzetről ábrándozott (leg-
alábbis a kertben rendszeresen meztelenül napozó Mária iránt 
epekedő írnok képzelgéseiben)  Az elbeszélő pedig, jó szoká-
sához híven, bizonytalanságban hagy minket a kisasszony és 
Porszki közötti viszony tekintetében: „A csokor mellékes rejtély 
maradt ” Vagyis ugyanúgy aforisztikusan, afféle bon mot-val zárja 
rövidre a kényes kérdést a tizenegyedik fejezet zárómondatában, 
mint Martinkó főügyész a felmentéssel záruló „Porszki-ügyet” 
az előző fejezet legvégén: „Az a pad, uraim, amelyet kiszemelt 
magának, egy elmaradt vallomás nyelvbotlása ” És persze a ma-
gányos kisasszony kutyájára emlékező Anita kilencedik fejezet-
beli felkiáltása: „Mert mi tudjuk, mikor mi igaz!”, majd motyo-
gása: „Semmi se tiszta…”, és végül feltörő sírása sem oszlatja a 
telekkönyvvezető alakja körüli rejtélyeket – sem a virágcsokor-
hoz hasonló „mellékes rejtélyeket”, sem a „Porszki-ügy” köré 
rendeződő vágyak és indulatok antropológiai léptékű rejtélyét 

Emlékezetesen ábrázolja mindezt a nyolcadik fejezet egyik ér-
zékeny pillanatfelvétele, amelyet az elbeszélő készít a Martinkó-
villa és a Farda-ház előtt, az éppen arra járó Anita szemszögéből, 
közvetlenül a csapzott kutya felbukkanását és a vénkisasszony 
indulatos felkiáltását megelőzően:

A Martinkó-villa melletti házból halk zongoraszó szüremlett ki, egy 
Chopin-etűd. Az eső és az etűd tökéletesen egymásba fonódtak. Anitát 
leheletfinom emlékezés hangulata lepte meg, de ennek az emlékezésnek 
nem volt semmi tárgya, csupán szokatlanul élessé tette az utcaképet. A 
ház ablakai nem futottak párhuzamosan a járda szintjével, a két szint 
enyhén összetartott, függőben tartva, hogy meghosszabbított egyenesük 
hol találkozhatna össze. Ez az aszimmetria is olyannak tűnt most, ami 
azonos az emlékezéssel, anélkül azonban, hogy igazában a tárgya lehet-
ne.

Az „emlékezés hangulatát” felerősítő „szokatlan élesség” 
olyan látványt kínál, amely mintha „aszimmetrikus” voltában 
utalna az egymás mellé rendelt részletekből össze nem állítható 
egész iránti vágy eredendő kudarcára, és nemcsak Anitáéra, ha-
nem mindenkiére, közöttük az olvasóéra is  Mint egyébként oly 
sok más részlet is a Megbocsátásból: Anita készülő képének „kö-
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zépen kettérepedt” napkorongjától a telekkönyvvezető geszte-
nyepotyogással párhuzamos tudatműködésének „egymástól el-
határolt kattanásain, koppanásain” át a zárófejezet hitvesi ágyát 
megosztó „résig”  Az ábrázolt világon belül és az ábrázolásmód 
sajátos működése során nyíló „rések” pedig, végső soron, nem 
másra utalnak, mint a kisregény töréselvű és szövegtörésekben 
megnyilvánuló emberképére, amely a Porszki-vírus formájá-
ban járja át a család és a kisváros teljes közösségét, a múltját és 
a jelenét, továbbá nem kíméli az olvasót, az olvasó saját önké-
pét sem – akár a Bovaryné én vagyok befogadóra is kiterjesztett, 
akár a változtasd meg élted nem-humanista és nem-morális értel-
mében  Olvasóként és értelmezőként, mivel a szöveggel együtt 
önmagunkat is olvassuk és értelmezzük, nem lehetünk immu-
nisak a Porszki-vírusra  Ahogyan szól, többek között Hölder-
lin fordításában, az Antigoné híres sora, immár Trencsényi-Wal-
dapfel Imre „csodálatos” jelzője nélkül: „Sok van, mi iszonyatos, 
/ De az embernél nincs iszonyatosabb ” Vagy Vörösmarty átfogó 
megállapítása Az emberek legvégén: „Az emberfaj sárkányfog-ve-
temény: / Nincsen remény! nincsen remény!” Döntés vagy in-
kább látásmód kérdése, mit gondolunk az emberrel kapcsolatos 
„reményről”  Minek tartjuk az embert, inkább „csodálatosnak”, 
vagy inkább „iszonyatosnak”  A Megbocsátás szerzője, bármeny-
nyire is ígéretesen hangzik a címszó, úgy tűnik, az utóbbi válto-
zat mellett döntött 

Ezen az antropológiai síkon válik igazán hangsúlyossá a tör-
melékesen, zárványszerű nyomokban fellelhető átváltozásmí-
toszok szerepe – abban az átfogó értelemben, ahogyan arról az 
Átváltozások újrafordítója, Csehy Zoltán beszél: „Ovidius encik-
lopédia is: a mitológiai történeteken keresztül mutatja be az em-
beri psziché alakváltozatait, a folyton-folyvást ismétlődő emberi 
hibákat és törekvéseket, a harmóniát és a szépségvágyat, de a go-
noszságot és a folytonos kiszolgáltatottságot is ” Porszki Vencel 
mitológiai előképeket (Pasziphaé–bika, Zeusz–Ió) idéző ősbűnét, 
a szó szerinti és jogi értelemben vett „bestialitást” sem láthat-
juk másként, mint a „folyton-folyvást ismétlődő emberi hibák és 
törekvések” változatos össztörténetének művön belüli eredetét  
Mint a testvérgyilkos Porszki, a lányával erőszakos apa, a felesé-
ge nővérét megerőszakoló írnok, és még sok más kisregényalak 
(a véreskezű Haynau, a búzamezőn fekvő lány halálának isme-
retlen felelőse, az apját gyűlölő Gergely…) különbözőségükben 
is közös erőszaktörténetének alapító eseményét 

Amit a Mészöllyel rokon lelkű Nádas Péter „barbárnak” vagy 
„animálisnak” nevez, közel áll a Megbocsátásban „bestialitás” ki-
fejezéssel jelölt emberi hajlamhoz – a szó büntetőjoginál tágabb 
értelmében –, amelyet megcsodálhatunk az állatias vágyainak 
kiszolgáltatott, többek között az emberi érintkezést ellehetetle-
nítő „röfögés komédiájában” járatos, továbbá az ösztönkészte-
téseivel összemaszatolt Anitát és Máriát suta ormótlansággal 
„báránykáknak” becéző írnok személyében  Az állat motívuma 
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egyébként is rendszeresen felbukkan, kisebb-nagyobb hangsúly-
lyal, a kisregényben: az erdő és a mező vadjai az Állatok búcsú-
ja című képen (első fejezet); a „rés” alakzatát jelölő galambok a 
családi fénykép hiánysávján (második fejezet); a kertben dolgo-
zó vakondok, az „embriófekvésbe görbedt sárkánygyíkra” em-
lékeztető borostyánfüzér és a szarvasmozdulatot idéző Andris 
fejtartása a házastársak éjszakai beszélgetése során (negyedik 
fejezet); a tehén, amelynek hátáról adja ízléstelen szerenádját 
Böröcz polgármester a Porszki-család múltját felhánytorgató 
tréfájában (hetedik fejezet); a Farda kisasszony által kergetett 
fekete kutya elemi kiszolgáltatottságában, valamint a „rés” át-
fogó motívumát erősítő katicabogárszárny közeli látványában 
(nyolcadik fejezet); a cserebogarak szárnyait levagdosó Gergely 
Csáth-novellákra utaló játékában, a „bogárkicsi zenészek” kifeje-
zésben, illetve a nyúlra célzó, de parasztlányt eltaláló vadászok 
közönségesen giccses képi ábrázolásában (kilencedik fejezet)… 
– és így tovább, ahogyan a valóságábrázoló epika esetében álta-
lában lenni szokott az ilyen vagy olyan módon, közvetlen vagy 
közvetett ábrázolásszinteken megjelenő állatokkal  De vajon, a 
kisregényen végigvonuló állatmintázat mechanikus számbavé-
telén túl, mit jelent Mészöly művében az állat fogalma – az em-
beri vonatkozásában?

Merthogy a mitológiai átváltozásalakzatokkal foglalkozó al-
fejezet végkövetkeztetéséhez hasonlóan most is a két létforma, 
az emberi és az állati között meghúzott kulturális határ felszá-
molására gondolhatunk, mégpedig két fokozatban  Az első szin-
ten még a humanista hierarchia jegyében válik megragadhatóvá 
és elítélhetővé az emberit veszélyeztető – az emberre rászaba-
duló vagy benne elszabaduló – állati  Ahogyan egykor elítélték 
(jogilag) és azóta is megítélik (morálisan) a Porszki-előd „bes-
tialitását”  Vagy ahogyan az írnokkal együtt viszolyog az olva-
só Porszki lényén („Porszki! Hát, nem… nem…”), és persze a 
Porszki-vírussal fertőzött írnok egyik-másik cselekedetén, to-
vábbá a nagyobbik fia állatkínzó játékán… Ám a Mészöly-kis-
regény antropológiai ajánlata ennél jóval átfogóbb és mélyebb  
Az állati ugyanis nem kívül van az emberin, hanem belül, afféle 
belső idegenként, és nem az emberi lényeget alkalmanként ve-
szélyeztető, hanem eredendően meghatározó idegenként  Nincs 
olyan külső nézőpont, ahonnan megnyugtató biztonsággal el-
különíthetnénk a kettőt egymástól  Mészöly a létezésnek arról 
a megrázó síkjáról beszél, ahol az ember és az állat: lényegében 
ugyanaz  És itt már használhatatlanokká válnak a hagyományo-
san humanista és morális szempontok, előítéletek  Rövid gon-
dolkodástörténeti párhuzammal: a Nádas által hangsúlyozott 
„animalitás” működik az önmagunkkal kapcsolatos igazmon-
dás technikáival foglalkozó Michel Foucault szerint az ókori ci-
nikusok etikájában – mint „az élet reduktív, de parancsoló erejű 
formája”, amely „egyben botrány a többiek szemében”  Tudniil-
lik azokéban, akik szerint „az emberi lény azáltal jelzi és abban 
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nyilvánítja ki a maga emberségét, hogy megkülönbözteti magát 
az animalitástól”  (Cseke Ákos fordítása) Kell-e hangsúlyoznom: 
Mészöly ábrázolásmódjának „animális” antropológiája inkább 
a „többiekkel” szembehelyezkedő cinikusok „botrányához” áll 
közelebb  Ám nem is annyira a kései Foucault-nál elemzett etikai 
síkon, mint inkább az etikait megalapozó ontológiai értelemben  
Hogy milyen az ember  Hogy miként létezik az ember  Hogy mi-
ként létezik az ember – az állati vonatkozásában 

Ez a nem-humanista és nem-morális tapasztalat összpon-
tosul a korai háborús elbeszélésekben, a példázatformát a 
„redukcionizmus” irányába elmozdító regényekben, valamint a 
kései pannonepikai művekben  Például amikor a Film, az Emkénél 
katonahőse a marhavagonban emlékezik arra, ahogyan egyszer 
várakozás közben egy döglött kisborjú patáját farigcsálta a bics-
kájával  Vagy amikor a Magasiskola solymásztelepén ugyanazzal 
a tőrrel vágják maguknak a férfiak a szalonnát, mint amelyikkel 
megbontják a varjút és a galambot a sólymoknak  Vagy amikor a 
Filmben szóba kerül a nyulak megöléséről kéjesen értekező Sax 
Simon „bestialitása”, nem beszélve a városligeti „állatheccek” 
homályos érzékiségéről  Vagy amikor a Szárnyas lovak Teleszkai 
nevű szereplője a meztelen testét egy lóba törüli… Ezek az elbe-
szélés- és regényszereplők, miként a Megbocsátás alakjai, végér-
vényesen elmozdulnak az emberitől az állati felé, miáltal nagyon 
közel kerülnek a lét eleven valóságához, a létezés érzéki iszo-
nyatához, amelyet vegytisztán megtapasztalhatnak a határáthá-
gás különböző formáiban, a vágyban, a bűnben, a gyönyörben, 
a fájdalomban, a félelemben, a halálérzetben, és a mindezeket 
átjáró szégyenben  A Porszki-vírus szétterjedése nyomán kelet-
kező szégyen még a legapróbb mozdulatokban is tetten érhe-
tő – például akkor, amikor a nyolcadik fejezetben Anita, miu-
tán rácsodálkozik a katicabogár borítószárnyai közötti „résen” 
kilógó repülőszárnyra, lopva benéz a nővére szobájában nyitva 
hagyott szekrény „résén”, és miközben kezét bedugja a ruhák 
selymes anyagai közé, „olyan szégyent érez, mint a pilóta”, aki 
a repülőgép légörvényével véletlenül felhajtotta a Máriával mo-
tivikus kapcsolatban álló halott szoknyáját… A homályos tör-
ténet és a szaggatott történetmondás közös „résein” keresztül 
megnyilvánuló szégyen pedig, ebben az antropológiai össze-
függésben, nem volna más, mint az emberi felfokozott, sokszor 
tragikusságig kihegyezett viszonya a bennünk működő állati-
hoz, amelyet metaforikusan Porszki-vírusnak neveztem  És akár 
elfogadjuk megfogalmazásmódjának normatív pátoszát, akár 
nem, valami ilyesmire gondolhatott az „új próza” lehetőségei-
ről értekező Balassa Péter akkor, amikor többször is szóvá tette 
a nyelvkritikai „nominalizmuson” túli „tragikum” visszanyeré-
sére vonatkozó elvárásait, amelyeket leginkább Mészöly, Nádas 
és Krasznahorkai műveiben látott visszaigazolódni  A tragikus 
alapszerkezetű létezés állati iszonyatával szembesülő Mészöly-
hősök: rokonai Kafka odúlényének vagy Beckett kukalakóinak, 
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vagy éppen Bodor Ádám természeti emberlényeinek  És persze 
annak az ártatlanul vagy legalábbis értelmezhetetlenül megrá-
galmazott Josef K -nak, aki A per utolsó fejezetében úgy végzi be 
az életét, „akár egy kutya”, mégpedig azzal a zárógondolattal, 
hogy „szégyene talán még túléli őt is”  (Kiemelés tőlem – BS)

És nem ér véget másként a Megbocsátás sem  A Porszki-
vírussal megfertőzött írnok elköveti a határáthágó erőszakot 
Márián, majd a megcsalt Anita mellett álmodik a megbocsátás 
hiányáról, pontosabban a többjelentésű „megbocsátó kérés” el-
maradásáról  Minekutána nem tudhat nem a közérzetét, sőt a lé-
tezését meghatározó szégyen nélkül leülni a felesége által meg-
terített ünnepi reggelihez 
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