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Egy, az információáramlás új, szélesebb 
körben és gyorsabban ható módo-
zataival és a „tudás” kategóriájának 

radikális átalakulásával jellemezhető korszakról írt re-
gény fontos tanulságokkal szolgálhat digitális gyakor-
latok mentén szerveződő világunk felől. Tágan értve 
a  médiatörténet(ek) egyes kapcsolódási pontjainak, 
szűken véve a (tudományos) olvasás változatainak ki-
rajzolódását remélhetjük egy olyan olvasattól, amely 
a különböző korszakok különböző technikáit rende-
zi egymás mellé. Miközben egy kortárs irodalmi alko-
tás működéséhez is közelebb kerülhetünk : megtud-
hatjuk, hogy milyen jelentések, mintázatok és értéke-
lési szempontok merülhetnek fel annak függvényében, 
hogy hogyan közelítünk a szöveghez.

Első közelítésben azt mondhatjuk, hogy Péter-
fy Gergely 2014-ben megjelent regénye, a Kitömött 
barbár nem problémátlan mű. Legnagyobb erénye az, 
ahogyan központi motívumai különböző jelenetek-
ben, gyakran gyökeresen ellentétes jelentésekkel fel-

a gondolatok terjedésének
természetéről

ruházva kerülnek színrevitelre. Hibái közé sorolható-
ak azok a narratív megoldatlanságok, amelyek ezeket 
a különböző történetszálakat és azok elbeszélőit hiva-
tottak összefogni.

A  központi motívumok viszonylagossá tétele va-
lóban színrevitelként történik. Ugyan az elbeszélők 
(Török Sophie, Kazinczy Ferenc) gyakran kommen-
tálják és értelmezik az egyes emlékeket, ezek az értel-
mezések nem válnak érvényessé a mű egészét tekint-
ve. Hiszen egy másik epizódban másfajta jelentések-
kel töltődik fel ugyanaz a jelenség. Ezek a jelentések 
viszont már nem az elbeszélők értelmezésében, hanem 
puszta egymásmelletiségükben kerülnek egymással fe-
szültségbe. A címben szereplő barbár például egyszer-
re vonatkozhat Solimanra és az őt körülvevő bécsiekre, 
akik komoly becstelenségeket engednek meg maguk-
nak vele szemben. Ugyanakkor Kazinczy egyik gyerek-
kori traumája is éppen az, hogy Bécsben „barbár ma-
gyarnak” tartják kurucos ruhájáért (236.), holott egy 
helyen ő maga is „egy barbár tartomány messzi szeg-

„Ferenc ifjúkorában a királyságot és az egyházat fenyegette halálos veszély, 
melynek kórokozóját ugyanilyen kétségbeesett eredménytelenséggel pró-
bálták legyőzni. Elégették a könyveket és betiltották a szabadkőműves pá-
holyokat és levágták a fejeket, amivel csak azt tették nyilvánvalóvá, hogy 
semmit sem értenek a  gondolatok terjedésének természetéből.”1 (20.)

Kommentárok 
a Kitömött barbárhoz

s Z e m e s  B o t o n d t a n u l m á n y



89

leteként” (98.) jellemzi a magyar vidéket. Miközben 
nyelvművelő tevékenységének célja szerint az uralko-
dó politikai és kulturális hatalmat szeretné „hebegő 
barbárokká” (65.) tenni, akik majd nem értik saját 
maga fogalmazta szabadságát. Török Sophie viszont 
Kazinczyval a szexualitásra vonatkozó saját szókincsü-
ket tartja barbárnak és műveletlennek : „Így ez a  ré-
gió a  nyelvünkben megmaradt annak, aminek kez-
dettől fogva éreztük : parasztosnak és ősinek, barbár-
nak és műveletlennek, nyersnek és egyszerűnek, mint 
a töményre párolt szeszek. Kértem, hogy mondja ki, 
mondja ki sokszor, hogy fasz, pina, baszás, és így ta-
nultuk meg átadni magunkat a nyers testi élvezetek-
nek, és többet nem szégyenkeztünk semmiért egymás 
előtt.” (155.). Talán túlságosan egyértelmű a tanulság 
(mindenki lehet barbár attól függően, hogy honnan 
nézünk egy helyzetet, vagy hogyan kezeljük a mási-
kat), de ez a fajta perspektivikusság és jelentésszóró-
dás nemcsak a legfőbb kategóriára, hanem a regény 
több jelenségére is érvényes. Későbbi témánkat érint-
ve, az olvasás művelete is mást jelent a szöveg külön-
böző jeleneteiben : szolgálja az emlékezetet, a nevelés/
műveltség alapja (Török Sophie-ék gyereknevelése az 
irodalmi műveltségből indul ki, de maga Kazinczy 
is Sallustius, Horatius, Arisztotelész és Lessing [56.], 
Montesquieu és Diderot [205.], Shakespeare és Goe-
the [239.] szövegeinek a viszonyában határozza meg 
magát), egyszerre a  nemzet üdvének letéteményese 
(vö. : a nyelvújítás programjával) és a lélek nemesítő-
je. Ezek az értelmezések adják leginkább az elbeszé-
lők identitását „[A]z olvasmányok nem csak a szavai-
kon keresztül határozták meg az életünket : a szerzők 
maguk is példaképpé váltak.” [367.]), ugyanakkor fel-
fedezhetjük a könyvek használatának más módjait is 
a szövegben : Török Sophie édesanyja romantikus re-
gényekbe temetkezve zárkózik el a valóság (többek kö-
zött gyermekei vérfertőző kapcsolata) elől, ahogy apja 
is rejtélyes szabadkőműves szövegeket olvasva távolo-
dik el a felvilágosult tudás képzetétől – sőt bizonyos 
művek ismerete szakítólevelek megírásában is komoly 
segítségnek bizonyul. (408.)

Amit tehát a regény a különböző jelenetek ütközteté-
sével végrehajt, az magának a felvilágosodásnak a nagy 
vállalkozását idézheti : a hatalmi viszonyok és a tudás 
dogmatikusságának megkérdőjelezését, a központi je-
lentések elbizonytalanítását.2 Nemes Z. Márió szerint 
a regény a felvilágosodáson saját programját kéri szá-
mon azáltal, hogy alapelemeinek (racionalitás, sza-
badság, egyenlőség, stb.) viszonylagosságára is rákér-
dez:3 az Embert humanista kiindulópontból megal-
kotni kívánó eszmerendszer nem tud mit kezdeni egy 
afrikai menekülttel, és vagy lenézendő és veszélyes ál-
latként, vagy izgalmas és egzotikus jelenségként keze-
li ; a tudás hirdetője, a hiedelmekkel leszámolni kívá-

nó tudós, gróf Török a lánya előtt maszturbál kis té-
gelyekbe, hogy aztán aranyat köpüljön bennük ; stb.

Mindez segíthet nekünk abban is, hogy a 18. szá-
zad eszmetörténetét ne csak immateriális gondolatok-
ként tudjuk elképzelni. Hiszen, mint minden eszme-
rendszer, a felvilágosodás is csak konkrét anyagi-me-
diális feltételek mentén jöhetett létre. Az új emberkép, 

„a belső lelki mélységgel rendelkező egyedi lény,”4 va-
lamint ennek az embernek az egyéni szabadságára és 
a  saját maga által megszerzett és ellenőrzött tudásá-
ra alapozott világnézet létrejöttét a könyvek megnö-
vekedett száma és gyorsabb áramlása előfeltételezi. 
A könyvnyomtatás 18. századi térnyerése és a könyv-
piacok összeköttetése eredményezi azt a  felgyorsult 
információáradatot, amelyben átalakul a tudás fogal-
ma és az ismeretek közvetítésének módjai;5 miköz-
ben a magányos, csendes olvasás gyakorlata és a szer-
ző mint jogi kategória megjelenése a művészi önki-
fejezés és az olvasás „belső utazásként” felfogott kép-
zetét hozza létre. Mindennek következménye a belső 
mélység felől elgondolt, a(z elsősorban irodalmi) ne-
velés során kiteljesedő ember elképzelése. „Mert min-
den baj a könyvekből származott” (211.), kel ki Ka-
zinczy ellen némi joggal bátyja, Dienes is a regényben. 
Azonban ezek a mediális feltételek, azaz az információ 
közvetítésének és tárolásának módozatai hagyományo-
san reflektálatlanok maradnak, és legtöbbször csupán 
az általuk létrehívott esztétikai/filozófiai következmé-
nyek kerülnek előtérbe (pl. a felvilágosodás leírásakor).

A dolgok mélysége iránt elkötelezett, az első ráné-
zésre nem látható struktúrák feltérképezésében érde-
kelt művelet lesz a 19. században intézményesülő tu-
dományos olvasás is. A filológia a mély baráti kapcso-
lat vagy a szerelem mintájára képzelte el a szövegekkel 
való foglalatoskodást,6 amely során egy egybefogó figye-
lem olyan elemek iránt is érdeklődik, amelyekre a hét-
köznapi olvasás nem kíváncsi.7 Így a mélystruktúrák 
(a szerzők életrajzi vagy a szövegek történeti hátteré-
nek, később nyelvi megalkotottságának) feltérképezé-
se lesz az irodalmár elsődleges feladata. Furcsa vissza-
csatolást érhetünk tetten ebben : a könyvek mozgása 
révén kialakult felvilágosodás kori emberkép határoz-
za meg a könyvekkel való, személyközi kapcsolatok 
mintájára elképzelt és valami rejtett igazság felfedezé-
sét célzó tudományos munkát.

Ezt a  tudományos hozzáállás érvényesítve tűnik 
megoldatlannak a Kitömött barbár narrációs szerkezete. 
Nehezen magyarázható ugyanis, hogy a három elbe-
szélő nyelvileg egyáltalán nem különül el egymástól : 
ugyanaz a hang szólal meg Török Sophie, Kazinczy és 
Angelo Soliman esetében is – mintha nem lenne nyelvi 
identitása az elbeszélőknek, miközben folyton a nyelv 
identitásteremtő erejéről értekeznek.8 Ebből kiindul-
va Margócsy István se narratológiailag, se lélekanilag 
nem tartja megalapozottnak a regény nyelvről és in-
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dividualitásról alkotott képét.9 Hiszen a nyelvi elkü-
lönülés hiánya nem kínál fel értelmezési lehetősége-
ket, amelyek felől indokoltnak tűnne ez a fajta narrá-
ció. Az összemosódó hangokon túl felmerül annak is 
a kérdése, hogy miként tudja felidézni Török Sophie 
egyetlen, Kazinczyval folytatott beszélgetésre hagyat-
kozva az általa nem ismert Angelo 30 évvel korábbi 
érzéseit.10 Olyan elbeszélés- és ismeretelméleti alap-
vetésekkel nem foglalkozik a regény, hogy az elbeszé-
lések pozíciója és módja mindig meghatározza az el-
beszélt eseményeket, ezért legalábbis problémás egy 
mindentudó, nyelvileg szereplőitől egyáltalán nem el-
különülő elbeszélőt alkalmazni. Holott a 20. század 
prózairodalmának ez lesz az egyik legfontosabb (ép-
pen az említett 18. századi hagyományokra visszave-
zethető) felismerése. A síkok és tudatok közti zökke-
nőmentes átmenet mintha erről az elbizonytalano-
dásról nem tudna ; csak egyetlen példaként álljon itt 
a részlet, amiben Török Sophie számol be egy olyan 
eseményről, ahol maga Kazinczy sem volt jelen, és sa-
ját hangja egy egyszerű ismétléssel vált át Dienes szó-
lamára : „Na jó, mondta erre Dienes, nem is úgy gon-
dolta, nem is úgy gondoltam, csak arra céloztam ezzel, 
hogy Ferenctől nem várható el, hogy úgy viselkedjék, 
ahogy illendő, s ahogy a családjához méltó.” (211.)

A  tudományos olvasás ethoszának továbbélése fi-
gyelhető meg napjaink digitális bölcsészetében is. 
A szoftverek segítségével végzett statisztikai keresések 
(jelen esetben az R program stylo csomagját használ-
va11) is az olvasás tapasztalatában nem érzékelt mély-
struktúrák feltárását tűzik ki célul. Az alábbi egysze-
rűbb elemzések szövegstatisztikailag is alátámasztják az 
elbeszélői hangok egyneműségéről mondottakat. Első 
lépésben egy olyan kortárs regényt vizsgáltunk, ahol az 
olvasói tapasztalat szerint markánsan elkülönülő han-
gok hozzák létre az elbeszélést : Tompa Andrea Omerta 
című regényét éppen emiatt, a nyelvileg nagyon gon-
dosan kimunkált elbeszélők miatt ünnepelte a hazai 
kritika. Persze sokszor a program által kirajzolt min-

tázat nem felel meg tapasztalatainknak (hiszen más, 
rejtettebb elemeket vesz számításba). Azonban ahogy 
az 1. és 2. ábrán is látható, a négy elbeszélő szövegét 
egyforma nagyságú (10000 szavas) egységekre bont-
va, bennük a leggyakoribb szavakat vizsgálva valóban 
jól elkülöníthetően (statisztikailag is releváns módon) 
jelennek meg a megszólalók. Azaz az egy elbeszélőhöz 
tartozó szólamokat a  leggyakrabban használt szava-
kat figyelembe véve egymás mellé rendezte a szoftver.

1. ábra

2. ábra

3. és 4. ábra

Mindez a  Kitömött barbár esetében nincs így. 
Ugyanezt az eljárást Péterfy regényére alkalmazva,12 
Kazinczy és Török Sophie szólamát összevetve nem 
kapunk olyan eredményt, ahol az elbeszélői hangok 
a fenti módon elkülönülnének. Statisztikailag nem re-
leváns az a különbség, ami a 3. és 4. ábrán kirajzoló-
dik, sőt egyértelműen a két narrátor egybemosódását 
mutatják, amik a fent idézett narratológiai meglátá-
sokat támasztják alá. A keresések a leggyakoribb sza-
vakat veszik alapul, de ez nem az elbeszélés tematikus 
vizsgálatát jelenti. Az ilyen eljárásoknál ugyanis fonto-
sak azok a nem jelentéses szavak (kötőszavak, partiku-
lák) is, amik inkább egy megszólaló egyéni nyelvhasz-
nálatát, tehát stílusát adják ki – ami ebben az esetben 
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szintén valami rejtett, még a beszélő számára sem tu-
datosult mintázatot jelent.

Persze ezek az elbeszéléstechnikai hibák is csak a tu-
dományos olvasás hagyományos elképzelése felől hi-
bák. Felmerül ugyanis, hogy (a regény címének másik 
szavát idézve) nem a szöveg „kitömését” végezzük-e 
el ezzel ? Azaz vajon nem egy bizonyos szempont sze-
rint és cél érdekében preparált corpust hozunk-e lét-
re ; ami előfeltételezi a szöveg „élőségének” korlátozá-
sát vagy megszüntetését. Hétköznapibban fogalmaz-
va : kit érdekel az ismeretelmélet, ha izgalmas a sztori ? 
Árnyaltan kidolgozott szereplők, jelenetek és külön-
böző idősíkok keverednek a regényben, ahol az iroda-
lom is a vér, a szerelem, az árulás és a politika kontex-
tusában találja meg a helyét. A Kitömött barbár bizo-
nyosan nem az elbeszélhetőség vagy a múlt hozzáfé-
résének problémáiban érdekelt, sőt látványosan nem 

rehozott kapcsolatok nagy számából adódik.13 Említ-
hető még a Hans Ulrich Gumbrecht által a hermene-
utikai gyakorlattal szemben meghatározott rámutató, 
vagy referencializáló olvasás, amelynek központi ele-
me az információk gyűjtése és hangulatok átélése;14 
vagy a helyrehozó olvasás kategóriája, amely egyenesen 
paranoidnak tartja a „gyanú hermeneutikájára” épü-
lő tudományos gyakorlatot – és ezzel szemben kíván 
egy nem gyanakvó, a váratlan szöveghelyeken megle-
pődni képes, azokat saját jelentésükben megtartó és 
ezeket az egységeket összeszerelő gyakorlatot kiala-
kítani.15 Az ilyenfajta olvasásmódok etikai dimenzi-
óját is látni kell,16 hiszen ezeket sem pusztán a törté-
net izgalma vezérli – még ha a Kitömött barbár szto-
rijának hatásosságát is hangsúlyoztam fent. Persze az 
olvasás élményének ezt az érzéki dimenzióját is visz-
sza kívánják vezetni a tudományos praxisba az emlí-
tett gyakorlatok, de számolnunk kell azzal is, hogy ki-
zárólag a kíváncsiság vezérelte tekintet ugyanúgy tár-
gyának kitömését eredményezi, mint az objektívnek 
tételezett kutatói hozzáállás. Ez a regény egyik tanul-
sága is : Soliman „kitömése” jóval halála előtt elkez-
dődött az őbenne csak a szenzációt látó, de saját vi-
szonyrendszerükbe beépíteni képtelen kíváncsiskodók 
által. A felszínen működő, idézett gyakorlatok ezzel 
szemben az összekötés etikáját hangsúlyozzák : a kuta-
tónak nem a tárgyától független, ítéletalkotó kritikus 
felvilágosodásból származó szerepét kell érvényesíte-
nie, és nem folyamatosan a hamis előfeltevések és hi-
bák leleplezésén kell munkálkodnia, hanem különne-
mű dolgok összeszerelésén, vagy a már meglévő háló-
zatok felismerésén.17

Ahogyan a 18. századtól tért nyert olvasásmód és 
a  vele összefüggésben álló emberkép is egy mediá-
lis feltételrendszeren nyugszik (a könyvnyomtatás el-
terjedése és a  könyvpiacok kiépülése), úgy az olva-
sásnak ezen gyakorlatait hangsúlyozó modellek is az 
információáramlás megváltozott körülményeire ve-
zethetőek vissza. „A gondolatok terjedésének termé-
szetét” (20.) napjainkban a digitális technikák hatá-
rozzák meg, amelyek éppen nem az egybefogó figye-
lem, hanem a multitaskingra épülő, szóródó figyelem 
(hyper attention) szerint működnek.18 Előtérbe kerül-
nek a szűrés/szelekció műveletei és a gyors átfutás ké-
pessége ; a  grafikai elemek ; a kevésbé a  szöveg nyel-
vi felépítéséből kiinduló kontextualizálás és a részek 
közötti szabadabb válogatás.19 Azaz azok a technikák, 
amiket a fent jelzett olvasásmódok is a középpontba 
állítanak – és ennyiben azok jobban megfeleltethetőek 
egy digitális logikának, mint a számítógépekkel vég-
zett, mélystruktúrákban érdekelt digitális bölcsészet. 
Továbbá ez az internetes műveleteket idéző összeszere-
lés vagy kombinálás válhat egy olyan újabb paradigmá-
vá, ahol már nem a feltalálás/felfedezés vagy a semmi-
ből való teremtés lesz meghatározó. Hiszen a digitá-

3. és 4. ábra

is foglalkozik ezekkel a közelmúltat még erősen befo-
lyásoló kérdésekkel. Mindez a tudományos prepará-
ció felől rendellenességnek tűnik, ám a szöveget olvas-
va nem igazán zavaró ; sőt a szereplők történetei egy-
másba simulva segítik is az olvasás folytonosságát. Az 
elbeszéléstechnikai hibák csak egy bizonyos olvasat-
ban nyerik el létjogosultságukat (akkor viszont min-
denképp), ám úgy érzem, a regény olvasásának tapasz-
talatában nem ez a döntő.

Hiszen a sűrűn és összetett módon jelenetező eljárá-
sok felől nézve a regény műveletei már nem a mélység 
képzete, hanem a felszínen létesített kapcsolatok felől 
határozhatóak meg (gondoljunk a jelenetek feszültség-
gel teli egymásmellettiségére). Az utóbbi évtizedekben 
megjelentek a tudományos olvasásnak is ilyen művele-
teken nyugvó variációi. Stephen Best és Sharon Mar-
cus például egy mögöttes jelentés leleplezésével jelle-
mezhető szimptomatikus olvasás (symptomatic reading) 
mellett a felszíni olvasás (surface reading) gyűjtőfogal-
mát vezetik be, amely alá tartozó gyakorlatok eseté-
ben a szöveg gazdagsága már nem a költői nyelv je-
lentésteljességéből következik, hanem a felszínen lét-
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lis gyakorlatok mentén alakuló ember már nem saját 
integritását kívánja létrehozni, ahogyan azt a felvilá-
gosodást és a reformációt követően tette, jelentéséhez 
nem belső egyediségén keresztül juthat el. Éppen el-
lenkezőleg : a folyamatosan alakuló hálózatokban el-
foglalt helye, azaz a kapcsolódásai száma és minősége 
határozza meg. Ezért kell Kazinczynak is a regényben 
állandóan „ide-oda flangálni, meg összevissza olvasni 
mindenféle istenverte nyelven, meg könyveket rendel-
ni drága pénzen, meg festményeket venni Bécsben.” 
(215.) A felszín metaforája a valóság térbeli rétegző-
désének elképzelését („mögöttes”, „mélyebb” igazság) 
egy mellérendelő logikára cseréli. A kapcsolódások so-
rán különböző információk gyors feldolgozása és to-
vábbítása válik meghatározóvá (elég ha netes gyakor-
lataink zömére gondolunk), nem az adott tárgy mara-
déktalan megértésének céljából, hanem releváns kon-
textusok mozgatása érdekében.

Ez az a szempont, ami a kontextusok egymás mellé 
helyezését (például a „barbárság” vagy az egyes olva-
sásjelentek sokrétű színrevitelét) mint a regény kitün-
tetett eljárását tételezi. Érdemes azt is észrevennünk, 
hogy az ismeretelméleti kidolgozatlanság, ami a regény 
narrációs szerkezetét vizsgálva hibaként értelmezhető, 
teszi lehetővé a  jelenetek zökkenőmentes keveredé-
sét.20 Másfajta olvasásmódok másfajta értelmezéseket 
és értékelési szempontokat kínálnak, amely művele-
teknek fontos látni az „ember” világban elfoglalt hely-
zetére vonatkozó implikációit is – különösen, ha „az 
ember fogalma a regény központi kérdésévé válik.”21

„Tőle nem azt várták, mesélte Ferenc, hogy a rácsokon 
ugráljon, hanem újszerű disszonanciát, váratlan és új-
szerű összhangzatokat, amelyekben új módon lehet rá-
pillantani a megunt, régi gondolatokra.” (13.) A régi 
dolgok újszerű elrendezése pontos leírása lehet kor-
társ, felszínen működő gyakorlatainknak is, amelyek 
során akkor bír nagyobb magyarázóerővel egy kom-

bináció, ha minél váratlanabb. Tanulságos azonban, 
hogy a történeti Kazinczy működése ennek a kortárs 
tapasztalatnak az előképét is hordozhatja. Ha nem 
mint Alkotóra, hanem az irodalmi élet és a nyelvújí-
tás egyik szervezőjére gondolunk rá, sőt az „irodalmi 
élet” és a „nyelvújítás” jelenségét is a (materiális és em-
beri) résztvevők interakciójának termékeként gondol-
juk el, akkor láthatóvá válik a korszak hálózatos lo-
gikája is. Ugyanis a 18. században kialakult, „íróba-
rátok”22 mentén formálódó, óriási intenzitású levele-
zés során fenntartott irodalmi élet még a 19. század 
közepén is, a könyvnyomtatás rohamos térnyerésével 
is fennmaradt,23 táplálva „az ízlést folyamatos társal-
gás során csiszoló úriember képzetét.”24 Ebben a há-
lózatban nem a független létezés, hanem a kapcsoló-
dások minél gördülékenyebb megvalósulása válik ér-
tékké. Jó példa lehet az az eset, amikor Kazinczy le-
vélben kéri fel Ruszk Józsefet, hogy közvetítsen (szin-
tén levélben) Kisfaludy Sándor és közte, hogy felelni 
tudjon, a „hírláncon hozzá került vádakra.”25 A levelek 
mozgása szervezi ezt a hírláncot, az információ áram-
lását – ami egyáltalán lehetővé teszi a korszak esztéti-
kai programjainak megvalósítását (pl. a nyelvújítást). 
A késő 18. század társadalmi és kulturális szerkezete 
feltárható a levelezésen alapuló rendszer csomópont-
jain keresztül is – az egyik, talán legfontosabb csomó-
pont maga Kazinczy Ferenc.26

Hogy mit tudhatunk meg mindebből ? Annyit bi-
zonyosan, hogy a  médiatörténet nem egy egységes 
konstrukció : az információ tárolásának, feldolgozá-
sának és továbbításnak különböző módozatai egymás 
mellett léteztek. A 18. században a könyvek terjedé-
se során létrejövő, esztétikai emberkép és a levelezés 
hálózatos szerveződése egyaránt jelen vannak ; ahogy 
kortárs információkezelési technikáink sem egyfélék. 
Hogy mikor milyen műveletek bírnak nagyobb ható-
erővel, az koronként változik ; az elmúlt korokra ve-
tett tekintetünkkel együtt. Igyekeztem ezeket a külön-
böző jeleneteket egymásmelletiségükben színre vin-
ni – hasonló módon, ahogy azt Péterfy Gergely regé-
nye is teszi. A regény, ami éppen a műveltség, az iro-
dalom vagy tágabban a szövegek olvasásának kérdését 
problematizálja egy olyan korban, amikor ezek a ka-
tegóriák elvesztették magától értetődő helyüket a kul-
turális mezőn belül.   

Szemes Botond (1994): az eLTe BTK irodalomtudományi 
Doktori iskolájának hallgatója, többszörös köztársasági 
ösztöndíjas és az Új Nemzeti Kiválóság Program támoga-
tottja. A prae.hu Huszonegyedik című sorozatának alapító 
szerkesztője.
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