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AZ IDŐBŐL

Kállay Kotász Zoltán novellái

A mű, és benne a szubjektivitás az igazság lelőhelye. Felmerül 
a kérdés, hogy tudjuk-e egyáltalán, mi az igazság, nyújtunk-e 
logikai teret neki?

2018. november 9-én Piliscsabán, a Pipacs kávézóban az I. vi-
lágháború befejezésének századik évfordulójára emlékeztek. 
Ugyanitt mutatták be Kállay Kotász Zoltánnak a Napút-füzetek 
sorozat 128. darabjaként megjelent novellatrilógiáját is. A há-
borúról ír. Címe: Az időből. Alcíme: Egyetlen három történet. 

Egyetlen, mert a kinyilatkoztatott beszéd olyan írásokon 
keresztül jut el hozzánk, melyeket értelmeznünk kell. A bibliai 
kinyilatkoztatás szelíd hangján beszél. Ez a beszéd a minden-
napi élet szóhasználataiba ütköző drámává válik. Varázslatos, 
mert ha módozatait vizsgálgatjuk, látjuk, hogy értelmezése az 
olvasóra van bízva.

Mint a Szentháromság: három és mégis egy. Ha tovább ol-
vassuk, rájövünk, hogy egészen másról van szó. 

Kállay Kotász három novellája három, az időből kihasított 
tétel. Tételek, mert fordulataik, szövegeik, „dialogicitásuk” élet-
szerű jeleneteket idéz. Mintha egy új irodalomtudományi szek-
ció formálódna. A háború pusztításának odavetett, kiszolgáltatott katonák útja az egyetemes emberi 
következtetés halálútján át vezet egymás megértése felé. Kállay Kotász nemcsak beleszól ebbe a folyamatba, 
de hangsúlyozza, hogy a hittel igazított dogmatikus tételeknek erejük van. A kétségbeesett öntudat lát, 
fürkész, faggat.

Az első tétel az otthoné, jelentéktelen események kapnak szárnyra „a kora délutáni napfény ferde 
sugaraiban”. Ez a mindenre kiterjedő, megváltoztathatatlan esemény. A cselekvés és a mozgás a gondol-
kodás mikéntjének első szakasza, vagyis a helykeresés.

A második tétel a fogságba esés. A tatárképű szovjet katonák megjelenése: ellenségesség és idegenség. 
Nincs olyan elképesztő megoldás, melyet a történelemben már ki ne próbáltak volna. A harmonikus rendet-

lenség a pusztulás mocsarába merül. A konfliktusok humanizálásához magyarázatok kellenek. A fogság-
ba menetelés lehetővé teszi, hogy a mítosz magába foglalja az emberi léthelyzet legsötétebb és legvilá-
gosabb oldalait. Megszületnek a választóvonalak, melyek majd egyszer, a kozmosz transzcendentális 
végtelen jé ben találkoznak. 

Az igazság arányai szembesülnek az igazságkeresés arányaival. A szenvedés kaleidoszkópjának elfor-
gatásával új látványok, új helyzetek, új freskóképek tűnnek elő. „[…] cimborám, Mihályom egyre inkább 
elhagyja magát.” A katarzis nem csupán érzelmi. Olyan jelentést kap, mely áttöri a hagyományos határo-
kat. Ki nem mondott, elhasznált, a hátunk mögött hagyott metaforákat forgat el, formál újjá. Ezek be nem 
vallott mozgásai az érvek újfajta rendszerét működtetik. Az érvekét, melyek a cselekmény szövetét be-
leszövik a dinamikába.

A harmadik tétel a hazatérés. Nem szorítkozik pusztán arra, hogy felújítsa az irodalom fogalomkörében 
kialakult otthonosságokat. Úgy beszéli el a történetet, hogy meg is magyarázza. „[…] az egyik ukrán falu 
elfoglalása után földre teperték a nőket, aztán később az orosz tanyánál a legéppuskázott civilek közül 
az anyaszültre csupaszított, az életéért könyörgő, átlőtt tüdejű kamaszlányt erőszakolták meg…” 

Kállay Kotász Zoltán Az időből című háromtételes novellatrilógiája háborúellenessége miatt, és az 
értelmezés konfliktusának következtében is, igen jelentős írás. Azt mondja, hogy a bosszú a legkártéko-
nyabb ellentétpár. Filozofikus cselekményértelmezése során eljut a végkövetkeztetésig. 

Szép, erős, jelentős kifejező erejű, az olvasó idegeibe markoló eszközöket használ. A költői megnyilat-
kozásnak csak mint a létről szóló tanításnak van értelme. Tömör, kevés szavú leírásait az irodalmi szöveg 
költői funkciója elé helyezi. Tanít, pedig talán nem is akar tanítani, csak megfogalmazza azokat az ész-
revételeket, melyek egy új, mindenféle rossz ellen fellépő, letisztultabb világ felé való igyekezetünkben 
segíthetnek minket.

MAGÉN ISTVÁN
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