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AA  kköönnyyvvhhééttrree  mmeeggjjeelleenntt  rreeggéénnyyeedd  ccíímmee::  AAzz  uuttoollssóó  rreeggggeelleenn,, aammii

öösssszzeeccsseenngg  aa  bbiibblliiaaii  uuttoollssóó  vvaaccssoorráávvaall,,  hhaa  jjóóll  sseejjtteemm..

Az igazság az, hogy nem gondoltam elõször erre. Az utolsó vacsora

bibliai üzenet, márpedig az én regényem távol esik a Bibliától. Aztán

a regény elõrehaladtával rájöttem, hogy az utolsó reggelen is amo-

lyan leszámolásféle. Vagyis többé nincs visszaút. Az utolsó reggelen

és az utolsó vacsora, mondjuk így, szerényen, unokatestvérek. No,

azért ez túlzás. Másod-unokatestvérek. Keresztre feszítés nincs

benne. Igaz, katarzis sem. Vagy ha igen, nagyon is mérsékelt. Tulaj-

donképpen csak egy témát írok, az Éleslövészet és Az utolsó regge-

len rokon mû. Másod- vagy harmad-unokatestvérek.

NNeemm  iiss  eeggyy  rreeggéénnyyrrõõll  kkeelllleennee  mmaa  bbeesszzééllggeettnnüünnkk,,  hhaanneemm  hháárroommrróóll..

HHiisszzeenn  22001111--bbeenn  jjeelleenntt  mmeegg  AA  nnééggyy  hhéétt  aazz  éélleett,,  22001122--bbeenn  TTáávvooll

sszzeerreelleemm ccíímmmmeell  eeggyy  kkiissrreeggéénnyy  ééss  mmoosstt  aa  hhaarrmmaaddiikk  kköötteett,,  aammeellyyeett

MMéésszzáárrooss  SSáánnddoorr  ttaannááccssáárraa  ííggyy  eeggyyüütttt  nneevveezzzzüünnkk  cciikklluussnnaakk..  DDee

kköözzbbeenn  vvoolltt  eeggyy  cceezzúúrraa,,  eeggyy  ssúúllyyooss  bbeetteeggsséégg..

Igen, ez igaz. Tulajdonképpen ciklusokat írok, persze nem úgy, mint

Móricz Zsigmond az Erdély-trilógiát, hanem mondjuk mint a

Kivilágos kivirradtigot, az Úri Murit és a Rokonokat. Tehát lazán,

mindegyik kötet más, és mégis összefogja valami erõ, valami mág-

neses tér. Ilyen az elsõ trilógia: az Éleslövészet, a Galeri és az Átté-

telek, ilyen a második trilógia: a Tömegsír, a Nálunk New Hontban

és a Mátyás király New Hontban, ami egészen más, szarkasztikus-

groteszk. És más a harmadik, voltaképpen tetralógia, mert még

egy hiányzik, egy zárókötet. Hamarosan befejezem, aztán jó hos-

szú szünetet tartok. Ezek a leszámolásféle regények. Az elsõvel, a

Négy hét az élettel még a betegségem elõtt elkészültem, ha úgy

tetszik, elébe mentem a betegségemnek. Olyannyira átéltem ezt a

történetet, hogy csakis gutaütés lehetett a vége. De komolyra for-

dítva a szót, ezekbe a regényekbe számos olyan megoldást alkal-

maztam, amelyek korábban idegenek voltak a számomra. És örü-

lök, hogy ezt a kritika is fölfedezte. Másrészt jóval erõsebb a nosz-

talgia bennük, az irónia némiképp háttérbe szorul, bár egyáltalán

nem veszik el. Mészáros Sándor a Négy hét... elemzése kapcsán

többek között Musilt említette. Freudista vagy sem Mészáros Sán-

dor, mindenesetre telibe talált. Az elõször harminc évvel ezelõtt ol-

vasott Musilt ma is rendszeresen olvasom. Harminc évvel ezelõtt:

az elejétõl a végéig, az utóbbi idõben pedig összevissza. Nem ta-

láltam hibát benne.

AAzztt  hhiinnnnéé  aazz  oollvvaassóó,,  hhooggyy  aa  hhaallááll  kköözzeellii  ttaappaasszzttaallááss  iinnddííttoottttaa  eell  aa

mmúúlltt  ffeelliiddéézzéésséétt,,  aa  bbúúccssúúzzáásstt,,  aa  ttúúllssáággoossaann  kkoorraaii  pprróózzaaii  ÕÕsszziikkéékkeett,,

ddee  nneemm..

Azt hiszem, ez az életkor sajátja. Hatvan éven túl összegezni támadt

kedvem. Paradox módon összegezni nincs mit, legfeljebb azt, hogy

a világ anarchikus massza. Az a tapasztalatom, hogy hatvanéves

korára az ember ténylegesen posztmodern lesz. Csupa föltétel,

semmi végérvényes igazság. Ráadásul négy-öt évig csak az iroda-

lomtörténet-írás foglalkoztatott, illetve az, hogyan lehetne megírni

egy 20. századi irodalomtörténetet korszerûen és elfogulatlanul.

Nos, megszületett egy irodalomtörténet, igaz, a személyemre szóló,

és elfogult. Az alatt a három-öt év alatt sok minden megváltozott. A

magyar irodalom nem egyetlen, fölívelõ folyamat, hanem többféle

magyar irodalom létezik. Mondjuk Esterházy, Szilágyi István és Tol-

nai Ottó. És még a kortársak közül jó néhányan. Lehet, hogy az

egyik szembe megy a másikkal, esztétikailag stb. De egyik sem ala-

csonyabb rendû mû, ezt hangsúlyozom! Egyenlõek! A kritika viszont

az egyiket dédelgeti, a másikkal mostohán bánik. 

Hát persze, a kritikus is ember, no! Az irodalom mûvelõi és (plusz)

kritikusai között majdnem összhang jön létre. De majdnem. Mert

nincs Kuncz Aladár sehol. A felülnézet nem éppen sajátja a magyar

irodalmi gondolkodásnak. Aztán a kisebbségi magyar irodalomról

nem is szólva. Évtizedekig nem is léteztek a magyar köztudatban.

Aztán azt mondták: mindegy, hogy milyen, egységes magyar iroda-

lom van. De ez is sántít. 90 éve más a történelmünk. Így vagy úgy,

de különbözõképpen viszonyulunk elemi dolgokhoz is. Amikor pél-

dául magyarországi magyartól hallom, hogy ez a tót milyen jól be-

szél magyarul, legszívesebben fölrobbannék. Nos, ezek nem is any-

nyira Õszikék. Igazad van, túlságosan korai. Az az igazság, hogy

megint egy kicsivel tapasztaltabb lettem. A nemzeti kérdés megol-

dása a liberalizmus alapkérdése. De még mindig nem biztos, hogy

a közember érti. (Különben nem tótozna, románozna, szerbezne le.)

IInndduulláássoodd  iiddeejjéénn  aa  sszzookkaattllaann  ttéémmaakkeezzeelléésssseell,,  aa  ffrriissss  nnyyeellvvhhaasszznnáá--

llaattttaall  ééss  sszzeemmlléélleetttteell  rroobbbbaannttááll  bbee  nnaaggyy  ssiikkeerrrreell  aa  mmaaggyyaarr  iirrooddaa--

lloommbbaa..  AAzzttáánn  aa  vvaallóóssáággoott  eeggyyrree  iirroonniikkuussaabbbbaann  ééss  sszzaarrkkaasszzttiikkuussaabb--

bbaann  llááttttaattttaadd,,  eezz  aa  hhaanngg  jjeelllleemmeezzttee  aa  rreennddsszzeerrvváállttááss  kköörrnnyyéékkii  mmûû--

vveeiiddeett..  AAbbsszzuurrddiisszzttáánn,,  NNeeww  HHoonntt,,  eezzeekk  aa  TTee  eellnneevveezzéésseeiidd,,

AAbbsszzuurrddiisszzttáánn  aazzttáánn  kköözznnyyeellvvii  ffoorrdduullaattttáá  iiss  vváálltt,,  aa  kköözzéépp--kkeelleett--eeuu--

rróóppaaii  ttáárrssaaddaalloomm,,  ttáárrssaaddaallmmaakk  ttöömmöörr  jjeelllleemmzzéésseekkéénntt..

A nyelvhasználaton múlik sok minden az irodalomban. De ez sem

abszolút érvényû. És mihez kezdesz az avantgárddal? Mondjuk,

Tandoritól Az innensõ és a túlsó parttal? Csupa névmás meg szám.

Persze, igazad van, Tandori túllépett az irodalom megszokott fogal-

mán. Az egyetem negyedik évfolyamában Tandorinak az Egy talált

tárgy megtisztítása címû kötetébõl szemelgetek. Nehogy azt higy-

gyék a gyerekek, hogy az irodalom csakis a nyelvhasználaton múlik.

Csak azt a zavart, hát azt látnod kell! De igazad van: Móricz, Mik-

száth, Jókai, Kosztolányi, Krúdy stb. stb. mind egy-egy különálló

„nyelvfilozófiával” teremtettek irodalmat. A groteszk-szarkasztikus-

ironikus regényeimben mindez jelentõs szerepet játszott.

Abszurdisztán, New Hont... Az a helyzet, hogy más nyelvfilozófiával

írom a regényeimet, mint 2010 elõtt.

AAyzztt  íírroodd  aa  NNééggyy  hhéétt  aazz  éélleett ccíímmûû  mmûûvveeddbbeenn,,  hhooggyy  „„aa  nnoosszzttaallggiiaa
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A nosztalgia legfeljebb kísérõzene lehet



lleeggfföölljjeebbbb  ccssaakk  kkíísséérrõõzzeennee  lleehheett..””  EEggyy  ccssaalláádd,,  eeggyy  bbaarrááttssáágg,,  eeggyy

sszzeerreelleemm  eemmlléékkee  ffeelliiddéézzéésséénnééll??  AAkkkkoorr  mmii  mmoottiivváálltt,,  hhooggyy  mmiinnddeenn--

kkééppppeenn  mmeegg  aakkaarroodd  íírrnnii  eezztt  aa  ssookk  sszzöövveevvéénnyyeess  kkaappccssoollaattoott??

Igen. Az utolsó reggelen egy kicsit más, mint az elõzõ két regény.

Újra kísérletet tettem – mint ahogy majdnem minden kisebbségben

élõ magyart megkísérti a dolog – hogy a szlovák problémára rávilá-

gítsak. Nem megoldjam, isten õrizz, szerintem az isten se tudja

megoldani, legfeljebb a szlovákok és a magyarok. És hát a jelen pil-

lanatban sincsenek hozzá közelebb, mint száz évvel ezelõtt. Szóval

nem megoldani. Itt él két nemzet, borzasztóan rossz lelkiismerettel,

amelyben hazugság és igazság úgy összekeveredik, hogy az az is-

tent is megizzasztja, míg a végére jár. Szóval csak jelezni akartam a

problémát – irodalmilag. Az új regény visszatér a Négy hét az élet-

hez. Igazából a szövevényes kapcsolatok érdekelnek. Minél egysze-

rûbben elmondani a „lehetetlent” az „irracionálisat”, megérteni azt,

amit racionálisan nem lehet. És itt, legföljebb, „a nosztalgia csak kí-

sérõzene lehet”.

AAzz  uuttoollssóó  rreeggggeelleennbbeenn  NNoosszzllooppyy  ccssaakk  úúggyy  ffuuttóóllaagg  ééss  kkeesseerrnnyyéésseenn

eellggoonnddoollkkooddiikk  aazz  íírróóssáággrróóll..  TTee  mmiitt  ggoonnddoollsszz  aazz  iirrooddaalloomm,,  aa  mmûûvvéé--

sszzeett  hhaasszznnáárróóll??  LLeehheett--ee  eeggyy  kkéézzlleeggyyiinnttéésssseell  eelliinnttéézznnii,,  sszzeerréénnyyeenn

lleekkiiccssiinnyyeellnnii  eeggyy  oollyyaann  ggaazzddaagg  éélleettmmûûvveett,,  mmiinntt  aa  TTiiéédd??

Hát ezt Noszlopy mondja. Úgy illene, hogy tiltakozzak ellene. Bár

Noszlopy ötven százalékban én vagyok, meg kell, hogy mondjam,

van némi igazság a mondanivalójában. Az az átkozott igazság!

Csak remélhetem, hogy Noszlopy nem rám gondolt borúlátó nyilat-

kozatában.

LLááttoomm  iiss,,  mmoonnddoodd  iiss,,  hhooggyy  jjóóll  vvaaggyy..  RReemméélleemm  eezz  aazztt  iiss  jjeelleennttii,,

hhooggyy  ddoollggoozzooll..  AA  bbúúccssúúzzááss  aa  mmúúllttttóóll,,  aazz  éélleettttõõll  uuttáánn  mmii  ffooggllaall--

kkoozzttaatt??

Hát megúsztam. Cserébe leszoktam a dohányzásról, és egészsége-

sebben élek. Az új regényemen dolgozom, s már majdnem befejez-

tem. Az utolsó fejezet van hátra, egyébként a legnehezebb. A hat-

vanöt év ma már nem kor, és én sem érzem hatvanöt évesnek ma-

gamat. Ugyanakkor nyugdíjba kell menni, vagyis szeptemberben új-

ra tervezem az életemet. Újra megtanultam beszélni, járni és a jobb

kezemet használni, ha nem is olyan tökéletesen, mint azelõtt. És

persze írni. Szeretnék váltani, a nosztalgiát, a bölcsességet és az

iróniát egy lírai könyvben megírni. Lírai könyv! Brrr! Máris borzongok

tõle. De ez csak vicc volt. Elõrebocsátom, hogy fogalmam sincs 

róla, hogyan fogom megírni.  
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