
„…az em be ri »én« nem ta pasz ta la ti adott ság,
de kul tu rá lis ter mék.”

Szegedy-Maszák Mi hály

Ágh Ist ván kö te té nek cí me (Ki dön tött fá ink sut to gá sa)
alatt a kö vet ke ző al cím áll: Élet raj zi re gény. Va ló ság és
fik ció kép ze te sű rű sö dik ös  sze az al cím ben, s ez a szer -
zői gesz tus az ol va sás meg kez dé se előtt ki je lö li azt az ol -
va sói és ér tel me zői po zí ci ót, mely ben egy aránt he lyet
kap a kül ső vi lág fe lé va ló referencialitásra és a re gény
mű fa ji meg ha tá ro zott sá gá ból fa ka dó fikcionalitásra irá -
nyu ló fi gyel me zés. Az al cím mind ezek mel lett egyút tal a
mű iro dal mi ha gyo má nyok hoz va ló vi szo nyát is je lez ni
kí ván ja: egy fe lől il lesz ke dik az ön élet raj zi, val lo má sos,
és nap ló iro da lom so rá ba, ugyan ak kor a „re gény” szó je -
len tő sen el is tá vo lít ja a mű vet mind ezek től – hang sú -
lyoz va a fik ció te rem tés erő tel jes je len lét ét. E ket tő ség –
a té nyek és a fik ció – je len lé te egyút tal rá irá nyít ja az ol -
va só fi gyel mét ar ra az el já rás ra, mely a té nyek és fik ció
ös  sze dol go zá sa so rán egy ki ta lált, meg konst ru ált vi lá got
és az élet raj zi re gény mű fa ji sa ját sá gá ból adó dó an egy
ret ros pek tív hely zet ből lét re ho zott (ala kí tott, ér tel me zett)
iden ti tást te remt meg. Az ol va só sze re pe mind eb ben pe -
dig ki csit sem el ha nya gol ha tó. Ha vé gig te kin tünk a mű -
faj ha gyo má nya in, s ki eme lünk egyes he lye ket az élet -
rajz-, val lo más- vagy nap ló írók mun ká i ból, jól lát hat juk,
hogy a kül ső szem lé lő – az az az ol va só – meg szó lí tá sa és
fel té te le zé se mind un ta lan fel buk kan. II. Rá kó czi Fe renc
a Val lo má sok má so dik köny vé ben így for dul Is ten hez:
„Te, ki nek előt te min de nek je len va lók, a le he tő leg job -
ban tu dod, mit cse le ked tem, job ban ná lam nál, je lentsd ki
ne kem, ha va la mi fi gyel me met el ke rül te, hogy fel is mer -
vén an nak utá la tos sá gát, a te se ge del med del job ban bán -
jam azt”. A min dent lá tó és is me rő transz cen dens ha ta -
lom ban va ló hit és en nek a meg szó lí tá sa egy ben olyan re -
to ri kai el já rás ként is ér tel mez he tő, ami biz to sít ja a mű le -
en dő ol va só ját a le írt ál lí tá sok hi te les sé gé ről, meg bíz ha -
tó sá gá ról. Ter mé sze te sen kü lönb sé get kell ten ni ki adás ra,
pub li kum elé szánt mű vek és olyan nap lók kö zött, me -
lyek nem ol va sók szá má ra ké szül tek. Ez utób bi ak ban pe -
dig ép pen egy eset le ges – ké ret len – ol va só fel té te le zé se
te rem ti meg a hi te les ség azon lát sza tát, amit a II. Rá kó -
czi Fe renc ese té ben a transz cen dens ha ta lom min den tu -
dá sa hoz lét re: „Ez sok gyen gé met, szí vem nek sok tit kát
s gon do la tim nak oly egye nes ki fe je zé sét fog lal ja ma gá -
ban, me lyek csak ön ma gam nak meg vall ha tók. Kön  nyen
vis  sza él het né nek ve le, s sza ma rak előtt ne vet ség tár gya is

le het nék. De igen saj ná lom meg vál ni tő le, s bú sul nék, ha
el vesz ne. Nem tu dom, ne vet sé ges vagy bor zasz tó do log -
nak ne vez zem-e helyhezetünket, hogy az em ber nek fél -
nie kell ön ma ga szá má ra is egész tisz ta sá gá ban le ír ni
gon do la tit és ér zel me it? Ek ként kell-e két szín ség hez
szok tat nunk magunkot még ma gá nos el mél ke dé se ink ben
is, s meg csal ni magunkot, a vi lá got és az is tent is?”
Bölöni Far kas Sán dor Nap ló ja vé gén a hi te les ség –
őszin  te ség – kép ze te ép pen egy olyan ol va só fel té te le zé -
se és fé lé se ré vén jön lét re, aki a le ír ta kat eset leg fel hasz -
nál hat ja a szer ző el len. A nap ló író ezen fé lel me ugyan ak -
kor jól mu tat ja az ol va só azon sze re pét és funk ci ó ját,
mely az ol va sás ak tu sa so rán meg- és új ra al kot hat ja a
szer ző ál tal már meg konst ru ált iden ti tást. Az ol va só
előbb em lí tett „fel ada tát” eme li ki Rous seau is a Les
confessions ne gye dik köny vé nek vé gén, azon ban míg
Bölöni Far kas Sán dor ezt hát rá nyos le he tő ség ként em lí -
ti, ad dig a fran cia gon dol ko dó az ol va só ra ru ház za az al -
ko tás fe le lős sé gét: „Ha csu pán az ered ményt tar ta nám
szem előtt, és azt mon da nám: Ilyen a jel le mem – az ol -
va só azt hi het né, hogy ha őt nem is csa pom be, min den -
eset re be csa pom ma gam. Ám ha őszin tén rész le te zem
mind azt, ami ve lem tör tént, amit tet tem, amit gon dol tam
vagy érez tem, ak kor nem té veszt he tem őt meg, leg -
alább is szán dé ko san nem, sőt még ha ezt akar nám is,
ilyen mód szer rel alig ha si ke rül ne. Az ő dol ga, hogy ösz  -
sze gyűjt se az alap ele me ket és meg ha tá roz za a be lő lük
ki ala ku ló lényt: az ered mény az ő mű ve, és ha té ved, a
té ve dés nek is ő az oka. De eh hez a cél hoz nem elég, ha
a tör té ne tem hű sé ges: pon tos nak is kell len nie. Nem az
én dol gom meg ítél ni az ese mé nyek fon tos sá gát; az a
dol gom, hogy el mond jak min dent és az ol va só ra bíz zam
a vá lo ga tást.” A Les confessions-ból szár ma zó idé zet ből
ki de rül, hogy egy élet rajz, ön élet rajz (élet raj zi re gény)
be fo ga dá sa so rán két fé le iden ti tás konst ruk ció jö het lét -
re. Egy fe lől a szer ző ál tal a meg írás mó do za ta és meg -
for mált sá ga so rán ki ala kí tott iden ti tás kép, más fe lől az
ol va sás ak tu sa so rán az ol va só ban meg kép ző dő iden ti -
tás, mely – ha nem is tel jes mér ték ben, de – kü lön böz het
az előb bi től. E ket tő egy más ba fo nó dá sa ad ja ki azt az
el be szélt iden ti tást, mely a fel idé zett em lé kek, val lo má -
sok, idé ze tek meg írá sa, el ren de zé se és az ol va sás fo lya -
ma ta so rán lét re jön. Ágh Ist ván Ki dön tött fánk sut to gá -
sa cí mű kö te té nek al cí me te hát nem csu pán fik ció és re -
ferencialitás egy más fo nó dá sá ra hív ja fel fi gyel met, ha -
nem egyút tal el he lye zi a mű vet egy iro dal mi ha gyo -
mány ban, és emel lett le he tő sé get biz to sít az ol va só nak,
hogy az lét re hoz za sze lek ció és a meg írás meg for mált -
sá gá nak fel is me ré se ré vén – ter mé sze te sen kul tu rá lis
meg ha tá ro zott sá ga fé nyé ben – azt az „én”-t, ami nek
meg te rem té sé re a kö tet vál lal ko zott. 
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Az em lé ke zés „el len őri zet len” ár já nak ki in du lá si
pont ja a há rom na gyobb egy ség re ta golt re gény ben min -
den eset ben az ab lak és a fa mo tí vu má hoz kap csol ha tó.
„Fe je met el for dí tom az ab lak kal ke re te zett vi lág tól, el a
sö tét zöld fa mel let ti bronz ba vál tó lombtól…” – ez zel a
mon dat tal in dul az el be szé lés, és egyút tal ez jel zi a pil -
la nat nyi je len től va ló el for du lás – a múlt fe lé te kin tés –
moz za na tát is az el ső fe je zet ben (Ki dön tött fá ink sut to -
gá sa). A foly ta tás ban pe dig az el for du lás nak kö szön he -
tő en vég te len né tá gul az idő és a tér: „A Mű egye tem
erőd épü le te szem közt, őse im szü lő há za, a má sik, az én
szü lő há zam tá vol, fa lum temp lo ma a dom bon, s a te me -
tő a temp lom mel lett eb ben a pil la nat ban és a vég te len
idő ben. S egy egész te me tő re va ló apai föl me nő im.” A
Szép lány a Bitva mel lől cí mű al fe je zet ben a fa ki emelt
je len tő sé gé re (cím be emel te sze re pé re) is vá laszt ka -
punk: „Volt ne kem egy áb rán dok kal, tör té ne tek kel tel jes
szil fám anyám fa lu já ban. Nagynénémék há zá ról ár nyé -
ka már le tö röl ve. El öre ge dett, ki dön töt ték, ma rad a kép -
ze tek ben, akár a csa lád fa, de már nem zöl dül, le ve le -
dzik. […] hi á nya sut tog és me sél.” A fa egy szer re az em -
lé ke zés el in dí tó ja és sut to gó ja: év gyű rűi kör kö rö sen
nyúl nak vis  sza az el múlt ba, s köz ben gyö ke rei erő tel je -
sen ka pasz kod nak a hu musz ba. A kö zép ső, Egy más mel -
lett cí mű fe je zet ben az el be szé lő – mi köz ben elő ször és
utol já ra be szél ma gá ról, mint har ma dik sze mély ről –
szin tén vis  sza tér ezek hez a mo tí vu mok hoz: „An  nyi bol -
dog ság és bá nat, ked ves ség és bot rány ról já ró szó be széd
vet te kö rül al bér le tei ide jén, hogy el ha tá roz ta, meg ír ja
az egé szet. De csak ak kor, ha már önál ló la ká sa lesz. S
egy szer el jött az ide je, ki néz he tett a sa ját ab la ká ból a
fosz ló le ve lű nyár fá ra, mely mint ha a ma gáé len ne, úgy
do bál ta be le ve le it az er kély re, s a ri gók, ve re bek s min -
den fé le bo ga rak is, mint ha tu laj do nai let tek vol na.” Ha -
son ló kép pen tér vis  sza mind két mo tí vum a re gény utol -
só, Utak bá tyám hoz cí mű al fe je zet ében: „Ki néz tem az
ud va ri fák ra, egye dül, mint a té li le fosz lott ko ro na váz,
hójeges, zöld mo hás ké reg. […] Ki néz tem Jób Köny vé -
ből zug lói ab la kom ra, hi he tet le nül tud tam, hogy élő test -
vé rem hez élő út ja im meg sza kad tak, sza ka dék vé gü kön,
s már csak azt ba ran gol hat tam be kép ze let ben, láb bal,
amit tal pá val, ke zé vel, tű nő dé sé vel és mo so lyá val meg -
je lölt.” A fa az em lé ke zés és az el be szé lő me ta fo rá ja ként
van je len, az egész re gé nyen vé gig hú zó dik, mind un ta lan
fel buk kan, és így vá lik az élet rajz al le gó ri á já vá. Itt ér de -
mes fel idéz ni Nagy Lász ló Éle tem cí mű élet raj zá ban fel -
lel he tő pas  szust: „Az tán jöt tek a csa va rá sok fel nőtt ko -
rom ban, ben sőm ben is. A vad kör te fa erős és bő ven te -
rem, bár hár mat csa vart raj ta a szél. Ma gam ha son lí tot -
tam a fá hoz, fe lü le tes írói fo gás. Ha van ér zel mi éle te,
em lé ke ze te (amit a tu do mány is tu laj do nít már a nö vé -

nyek nek), ak kor is na gyon kü lön bö zünk.” Nem vél tet len
egy be esés ről van szó, a re gény több pont ján ta lál ha tunk
olyan idé ze te ket, me lyek Nagy Lász ló ezen írá sá ból
szár maz nak, és be le si mul va az em lé ke zet me ne té be, ki -
egé szí tik az em lé ke ket.

Az em lé ke zés nem a gye rek kor, az ön tu dat ra éb re dés
pil la na tá ból in dul (Ki dön tött fá ink sut to gás), ha nem
szin te az ál lam ala pí tás tól; a vi dék, a fa lu és a le het sé ges
ősök kró ni ká já nak el be szé lé sé vel és fel fej té sé vel las san
lét re jön az a kul tu rá lis tér, kör nye zet, amely a be lő le ki -
nö vő egyén meg ha tá ro zó já vá vá lik. Az el be szé lő pe dig
egy szer re mű köd te ti a kul tu rá lis és a kom mu ni ka tív em -
lé ke ze tet. Ez utób bi ese té ben je len tős sze re pet kap nak a
száj ha gyo mány út ján fenn ma radt tör té ne tek, me lye ket a
kö vet ke ző re to ri kai el já rá sok ve zet nek be: „Csu pán ar ról
hallottam…”, „Én gye rek ként csu pán azt hallottam…”
vagy „Az öre gek beszélték…”. A ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci -
ó ra át ha gyo má nyo zó dó tu dást és is me re tet ki egé szí tik a
kul tu rá lis em lé ke zet – hol a szű kebb, hol a tá gabb kö -
zös ség szem pont já ból – ki emel ke dő je len tő sé gű ese mé -
nyei, mint pél dá ul Sav anyó Jó zsef be tyár éle té hez és el -
fo gá sá hoz kap cso ló dó tör té ne tek, vagy az 1865. évi kö -
vet vá lasz tás és az azt meg elő ző vé res ki me ne te lű ve re -
ke dé se a kü lön bö ző val lá si fe le ke zet hez tar to zó vá lasz -
tók nak. Ezek a tör té ne tek már át me ne tet ké pez nek,
egyes ré sze ik még nem ze dék ről nem ze dék re száll nak,
má sik ré szük pe dig írá sos for má ban – jegy ző köny vek,
bí ró sá gi do ku men tu mok, új ság cik kek – ma radt fenn. Az
el be szé lő pe dig egy szer re jel zi a meg írt ha gyo mány lé -
tét, és a vis  sza em lé ke zés po zí ci ó ját is: „Mos ta ná ban, mi -
kor ódon pa pi ro so kon jár ta tom a sze me met, s uj ja im ne -
mes por ral szen tel tet nek, mint ha ke zet sem sza bad na
mos nom, eszem be jut ré gi, is mét lő dő ál mom va la mi is -
me ret len, meg le pő fa lu ról a ha tár ban, la kói az al ko nyi
ho mály tól még ide ge neb bek, még is olyan jó, hogy ott
él nek a szom szé dunk ban. Min dig kí vül ma ra dok, be fe lé
les ke lő dök, akár kis ko rom ban […] vi lág fel fe de ző öröm -
mel, kí ván csi iz ga tott ság gal.” A csa lád ban és a kö zös -
ség ben to vább adott tör té ne tek szo ro san ös  sze fo nód nak
azok kal a ki emelt – a vi dék, a fa lu szem pont já ból meg -
ha tá ro zó je len tő sé gű – ese mé nyek kel, me lyek nem egy -
sze rű en múlt ként buk kan nak fel, ha nem olyan alap tör té -
net ként ke rül nek el be szé lés re, me lyek nek a kö zös ség
iden ti tá sát te kint ve mí tosz jel le gűk van. Ahogy a csa lád -
ra ala kí tó ha tás sal van nak az ös  sze tar tó és meg ha tá ro zó
alap tör té ne tek, úgy for mál ják az el be szé lő iden ti tá sát a
sze mé lye sen meg élt és sze mé lye sen épí tett apa-, anya-,
nagy anya- és test vér mí to szok. 

Aho gyan az em lé ke zés kö ze lí te ni kezd a vis  sza em lé -
ke zés meg kez dé sé nek idő ben ki emelt pont já hoz, egy re
sze mé lye seb bé vá lik a meg szó la lás, a Ki dön tött fá ink
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sut to gá sa cí mű fe je zet tény sze rű el be szé lés mód ja esz  -
szé sze rű elő adás mód ba vált át. Míg a fen tebb em lí tett
rész ben el ső sor ban a vi dék, a fa lu kö zös sé gét, a szü lő föl -
det és a csa lá dot emel te té má vá, ad dig a kö vet ke ző (Egy -
más mel lett) a társ- és ott hon ke re sés, a sze re lem té má it
jár ja kö rül. A szü lő föld től va ló el sza ka dás ál la po tá ból in -
dul itt az el be szé lés, s mind az, ami ed dig az el be szé lő
köz vet len kör nye ze te ként volt je len, múlt ként té te le ző dik.
Az el be szé lés ed di gi mód ja gyö ke re sen meg vál to zik, az
el be szé lő ál tal és hoz zá írt
le ve lek „me sé lik” az élet tör -
té ne tet, majd az Al bér le te im
tör té ne te cí mű fe je zet ben az
ott hon ke re sés té má ja vá lik
szö veg szer ve ző erő vé. A
pár- és ott hon ke re sés szo ro -
san össze kap cso ló dik, az
ott hon fo gal ma át ala kul, és a
szó konk rét hely re uta ló je -
len té se em ber és em ber kö -
zöt ti vi szony ban épül új já.
Jó pél da er re az el be szé lő -
höz írt le ve lek köz lé se előt ti
fel ve ze tés: „Kö vet kez ze nek
le ve lei, lé gi pos ta pa pí ron,
gép pel, kék és zöld tol lal
meg ce ru zá val ír ta őket, leg -
több ször dá tum ta la nul. Nincs
a le ve le zés nek tör té ne te,
mert nem vá la szo lok, ha nem egy hu szon öt éves as  szony
jegy ze tei si ko lyok kal, me di tá ci ók kal. Ne kem ak kor Ma -
gyar or szág volt. Ta lán an  nyi ra ha zá mat so ha sem sze ret -
tem még.” Eh hez a fe je zet hez ha son ló an, az utol só ban is
az em be ri kö te lé kek ki eme lé se tör té nik meg. Míg előb bi -
ben je len tős rész ben a ke re sett/meg ta lált pár hoz fű ző dő
vi szony je lent meg, ad dig ez utób bi ban a mes te rek kel,
író- és köl tő tár sak kal va ló kap cso lat emel ke dik té má vá.
Töb bek kö zött Kon dor Bé la, Pi linsz ky Já nos, Kon rád
György, Kor mos Ist ván, Ju hász Fe renc, Sza bó Ist ván, Tóth
Éva vagy Sarkadi Im re alak jai tűn nek fel, ki hos  szabb, ki
rö vi debb pil la nat ra, hogy az el be szé lő és a köz tük lé vő
vi szony to vább ala kít sa a for má ló dó iden ti tást. 

Az utol só al fe je zet, Utam bá tyám hoz cím mel új ra me -
sé li és egyút tal fe lül ír ja bi zo nyos ér te lem ben az egész
élet raj zot. Az új ra me sé lés lé nye ge a báty hoz, Nagy
Lász ló hoz fű ző dő kap cso lat ki eme lé se, és egyút tal rá -
mu ta tás az élet rajz azon he lye i re, ahol rej tett vagy ke -
vés bé buj ta tott mó don Nagy Lász ló-idé ze tek, tö re dé kek
buk kan nak fel, me lyek akar va aka rat la nul is más meg vi -
lá gí tás ba he lye zik az élet tör té ne tet. Vis  sza té rés a szü lő -
ház ba: „El me gyek szü lő há zunk ba – em lék há zá ba. Ki kö -

tött már, mint a fe hér ha jó a fe nyő höz és a kő ris hez, múl -
tunk kal meg ra kot tan. Va ló szí nűt len fény kép al bum kí sért
meg: ide gen, ami van, csak az él, aki vol tunk.” És is mé -
tel ten meg tör té nik a szü lő ház be mu ta tá sa, ugyan azok kal
a mon da tok kal, sza vak kal kez dőd nek a be kez dé sek,
csak min den va la mi kép pen már Nagy Lász lót idé zi. A
„Szo bá ról” szól va elő ször: „…a szep tem be ri bú csúk do -
hány füs tös, sze líd bo roz ga tá sa, test vé re im itt szó ra koz tak
ba rá ta ik kal, asz talt táncoltattak…”, majd má sod szor:

„…a sze líd bo roz ga tá sok te -
ré be, ahol a test vé re im él ték
meg if jú sá gu kat ba rá ta ik kal,
La ci ve zér lő bot já val ve zé -
nyel te az asztalt…”. A
„kony há ról” elő ször: „Az
aj tó tól bal ra ágyak, mö göt -
tük az asz tal két egy más ba
il lő, tám lás, kar fás sar ki
pad dal, szem ben a má sik ol -
da lon a kre denc.”, majd má -
sod szor: „Az aj tó tól bal ra
ágyak, az el ső ben bá tyám -
mal együtt alud tunk, reg ge li
ál mos sá gom ba me sél te Tol -
di Mik lós bi ka fo gó ere-
jét…”. És itt, mint in ten ci ót,
Nagy Lász ló egy ver sét
idéz zük: „így ír lak vers be,
ma radj te re mek, / a mu lan -

dó ság ke zé re csa pok, / ne ta po gas son té ged, – se ha lál, /
se nyű majd ne nyer jen bo csá na tot.” (Így ír lak vers be)

Ez utób bi ak és a már előbb is fel mu ta tott (le lep le -
zett) szer ke ze ti sa já tos sá gok mu tat ják, hogy az em lé ke -
zet ár ja ki csit sem el len őri zet len, ha nem tu da tos szer -
kesz tés és vá lo ga tás út ján jön lét re az el be szélt élet rajz,
mely így egy kul tu rá li san de ter mi nált el be szélt iden ti tás
kör vo na la it je lö li ki. Ágh Ist ván élet raj zi re gé nye át -
gon dolt, nyel vi leg bra vú ros kom po zí ció, il lesz ke dik a
val lo má sok, élet rajz ok iro dal mi ha gyo má nya i hoz, és
né mi képp azon ban el is tér tő lük: az utol só al fe je zet nek
kö szön he tő en azt a ki je len tést is meg le het koc káz tat ni,
hogy nem egy, ha nem két (Nagy Lász ló ét is) el be szélt
iden ti tást hozz vé gül lét re, pár hu za mo san, és mind ket -
tőt az adott kul tu rá lis tér ből és idő ből szár maz tat va, ami
jól mu tat ja a kul tu rá lis meg ha tá ro zott ság iden ti tás for -
má ló ere jét: az em be ri én kul tu rá lis ter mék vol tát.
Rous seau idé ze tét parafrazálva, az író el mon dott min -
dent, és az ol va só ra bíz ta a vá lo ga tást: „az ered mény az
ő mű ve, és ha té ved, a té ve dés nek is ő az oka.”

Vincze Ferenc
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