
Nehéz feladat egybegyûjteni egy író életmûvét, még
akkor is, ha az csupán néhány évet ölel fel. Az Osiris
új Hajnóczy-kötetének szerkesztõi sikeresen oldották
meg a feladatot. A szerzõ halála után, 1982-ben jelent
meg elõször gyûjteményes kötet, ez a Hajnóczy életé-
ben kiadott négy könyv mellett néhány, csak folyó-
iratban megjelent írást tartalmazott. Egy évtizeddel
késõbb a Századvég adta ki a korán elhunyt alkotó
szövegeit két kötetben. Ez az 1992–93-es kiadás mû-
fajok szerint rendezte el az életmûvet, így az író négy
könyvét szétszedte és megváltoztatta az eredeti sor-
rendet. A mostani, szép kivitelû, hibátlan szedésû és
pontos Hajnóczy Péter Összegyûjtött írásai címû vál-
tozat egybenhagyja a négy eredeti kötetet, ezzel az író
elgondolását követi, ezek mellett számos, peri-
odikumban megjelent vagy kéziratban maradt írást is
közöl (ezeket mûfaj szerint rendezi sorba). Kuriózum
a Függelékben hozott A szakács címû, eddig soha
meg nem jelent töredék, amely A halál kilovagolt
Perzsiából elõzménye, valamint a Last train, a szerzõ
utolsó megkezdett mûve. 

A négy, Hajnóczy életében megjelent kötet, a három
elbeszélésgyûjtemény (A fûtõ, 1975; M, 1977; Jézus
menyasszonya, 1981) valamint az A halál kilovagolt
Perzsiából (1979) címû kisregény idõrendben állnak,
így követhetjük a mûvész fejlõdését a Márai-novellák-
tól a posztmodern töredékességet, az egység hiányát ér-
zékeltetõ késõi írásokig. Ugyanakkor azoknál a mun-
káknál, amelyek nem kerültek be a négy kötetbe, és
amelyek öt kategóriába rendezõdnek (szociográfia; drá-
ma, forgatókönyv; jegyzet; novellák; függelék) nincs
támpontunk arra, hogy mi alapján rendezték sorba õket.
Az évszám nincs feltüntetve, de nem is ábécé sorrend-
ben következnek ezek az írások.

Egy gyûjteményes kötet nem a teljesség igényével
(mint egy összes kiadás), és nem is a tudományos
munka szempontjai szerint (mint egy kritikai) készül,
ennek ellenére a jegyzetapparátus kissé rövid lett,
csak a legminimálisabb információkat tartalmazza.
(A szerkesztés munkáit nyilván befolyásolta Mátis Lí-
via tragikus halála.) Nyúlfarknyival egy oldalnál
hosszabb Hajnóczy-életrajz, egy oldalnál valamivel
rövidebb utószó (Jegyzet címszó alatt), majd szintén

egy oldalnyi maga a jegyzetanyag. Mindössze ennyire
támaszkodhat az olvasó a kötet összeállításának
szempontjait illetõen. Ez a puritán szerkesztésmód
elfogadható, sõt célravezetõ is lehet, azonban min-
denképpen rövid magyarázatra szorulna. Miért írnak
például a jegyzetekben a szociográfia, a dráma és for-
gatókönyv, illetve a jegyzet mûfajba sorolt (ez utóbbi
cím ráadásul kissé félrevezetõ, nem keverendõ a
Jegyzetek címszó alatti apparátussal, mert a mûvész
egyetlen publicisztikáját takarja), valamint a Függelék
írásairól, miközben a harmincegy novelláról (amelyek
az elõbbiekhez hasonlóan a kötetbe nem került és hát-
rahagyott írások között szerepelnek) nem tesznek emlí-
tést? Az 1973-as Ló a keramiton címû alkotás miért az
1980-as A herceg és az 1981-ben keletkezett Dinamit
után következik, miközben a novellák az idõrendet kö-
vetik? A szerkesztõk felhívják a figyelmet arra, hogy
a könyvbe került képek, dokumentumok, tárgyfotók
gyönge minõségûek (mivel az eredetik java elve-
szett), de ezek az illusztrációk így, tökéletlenségük-
ben is fontos részei az életmûnek, teljesen indokolt a
beillesztésük. Több olyan szöveg került a kötetbe,
amelyek most olvashatók elõször, de ezek nincsenek
felsorolva, csak azt tudjuk meg, hogy a legjelentõsebb
munka, a kisregény elõzményeként több írás is szüle-
tett (Alkohol, Csütörtök és A szakács), ezeket nagyon
röviden említik.

„A Férfi: »Én vagyok, tehát Isten is van.« De hát
iszom, cigarettázom, eszem, töprengek, kívánom Ulát
– ez nem, egyáltalán nem bizonyítja, hogy létezem is.
EZ BIZONYÍTANÁ ISTEN LÉTÉT?! ÉRZÉS NÉL-
KÜL GYÛLÖLNI, SZERETNI… némi tapasztalat
árán tudva… vagy talán sejtve inkább. ÉRZÉS NÉL-
KÜL ÉRZÉKELNI.” A Last train valóban az utolsó
vonat Hajnóczy életmûvében. A gondolatfoszlány Is-
ten létérõl és az érzelmekrõl ír, az ivás és a halál leg-
fõbb témái, ezek határozzák meg alkotói világát. „A
HALÁL tartalmatlan semmi, látszólagos és kaleidosz-
kópos dolog: Illúzió anyja – Prókriti vagy Máya –
szemfényvesztése, kinek bûvös színjátéka nemcsak
soha meg nem hal, hanem, hasonlóan tulajdon vad ál-
latjaihoz, még aludni is nyitott szemmel alszik.”

Az Osiris Hajnóczy-kötete a felsorolt kifogások
ellenére is alkalmas a korán elhunyt, nem ter-
jedelmében, inkább jelentõségében nagy életmûvet
hátrahagyó író mûvészetének bemutatására, megis-
mertetésére. Nem kritikai és nem is hiánytalan váloga-
tás, ezzel együtt is szinte teljes körképet nyújt
Hajnóczy világáról. 
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