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K rusovszky Dénes első regénye1 nem akármi-
lyen olvasói figyelemben részesült: ha léte-
zik az utóbbi évek magyar irodalmában iro-

dalmi siker, akkor itt éppen ennek a mechanizmusai 
figyelhetők meg. Az egyszerre kritikai és olvasói elis-
merésre csak két jellemző adatot említenék (de több is 
lenne): a Magyar Narancs 2018-as, évvégi sikerlistáján 
(Minimum tizenegyes), amely mára az egyetlen ilyen 
típusú irodalmi értékmérő maradt, s amely nem név-
telen szavazatokon, hanem nevesített kritikusok véle-
ményének összegzésén alapul, a könyv az első helyen 
szerepelt.2 Valamint érdemes utalni a 2019-es Libri 
irodalmi közönségdíjára, ahol a sajtóban közölt ada-
tok szerint Krusovszky regénye 21 000 szavazatot ka-
pott;3 ezek szerint a könyvnek tényleg voltak igazi ol-
vasói, akik még a véleménynyilvánítást sem restellték.

Ha valaki azonban csekély, de már távlatot adó (egy-
két éves) távolságban újraolvassa a kritikai fogadtatás 
dokumentálható anyagát, mégsem a  teljes elismerés 
jeleivel találkozik. Nem csak arról van szó, hogy még 
az elismerő kritikák is tartalmaztak olyan kifogásokat, 
amelyek akár tendenciába is rendezhetők4 – hanem in-
kább az a feltűnő, hogy bizonyos kritikai megszólalá-
sokat éppen az kondicionált, hogy a kritikusok szerint 
egységesnek vélt (vizionált) elismerést megtörjék, s eb-
ből a retorikai helyzetből néha sokkal egyértelműbb el-
marasztalás következett, mint amit az érvelés önmagá-
ban alátámasztott volna. Ennek az egyik dokumentu-
ma Bartók Imre tanulmánya volt, amely Krusovszky 
regényét a Trónok harca című televíziós sorozat drama-
turgiájával vetette össze, s az utóbbit tekintette kulcs-
nak az előzőhöz, majd ez alapján minősítette felszínes-

nek a könyvet,5 a másik pedig az ÉS-kvartettnek neve-
zett kritikai beszélgetés, amelyben Károlyi Csaba, Ara-
tó László, Bazsányi Sándor és Bárány Tibor diskurzu-
sában egyedül Károlyi dicsérte a regényt, három társa 
egységesen (persze, árnyalatokban különböző okok-
ból) rossznak, illetve üresnek, közhelyesnek tartotta.6

Természetesen nem akarom azt állítani, hogy az el-
marasztaláshoz fölhasznált érvek mindegyike alapta-
lan volt, vagy hogy az elégedetlen olvasóknak ne len-
ne joga és alapja elégedetlennek lenni – amiről beszél-
ni szeretnék, az nem a regény melletti apológia lenne, 
hanem néhány olyan összefüggés felrajzolása, amely-
ről a kritikai recepció vagy nem vett tudomást, vagy 
összefüggésében nem értelmezte.

Az egyik ilyen típusú elmarasztalás, amely Bartók 
Imrénél nagyon hangsúlyos, s felbukkan a kritikai be-
szélgetésben is, stiláris jellegű. Bartók ezt így fogalmazta 
meg: „Krusovszky mintha úgy közelítene a prózához, 
hogy mindazt, aminek lírikusként evidensnek kell len-
nie a számára – a nyelv önműködése, a konnotatív ré-
teg jelentősége a denotatívval szemben, illetve amel-
lett, a plaszticitás stb. –, egyszerűen eltörli. Az ennek 
helyébe állított totális szöveg- és képkezelés érdekes 
módon totális affirmációt hív elő számos olvasójából. 
Lényegében egy képi logikát követ, amelynek viszont 
ellentmond a halmozás és a kényszeres metafora-hasz-
nálat; persze, ha a képeket követjük, akkor a regény 
valóban »olvastatja magát«. A könyv fogadtatását lát-
va úgy tűnhet, hogy nincs középút: vagy látjuk a szö-
vegtechnikai problémát és annak konceptuális hátte-
rét, és ekkor – mivel az a mű minden rétegére rátelep-
szik – kénytelenek leszünk azt elutasítani, vagy pedig 
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mindezt nem detektáljuk / megbocsájtjuk / elfe(le)d- 
jük stb., és megmerítkezünk a regény által közvetített 
valóság szirupjában.”7 Bárány Tibor pedig azt mond-
ta a kritikai beszélgetésben (s persze egy szóbeli meg-
fogalmazáson nem is kérhető számon, hogy ezt miért 
nem bizonyította): „…sajnos a könyv tele van rossz 
mondatokkal. Képzavarokkal, klisészerű hasonlatok-
kal, miközben persze van benne egy csomó jó hason-
lat is. Minden könyvben vannak rossz mondatok, de 
én itt ötvennél hagytam abba a  számolást.”8 S  a  re-
gényt védő Károlyi Csaba annyival reagált az ilyen tí-
pusú kifogásokra, hogy csekély számúnak minősítette 
az ilyen rosszul fogalmazott mondatokat, illetve – ami 
már sokkal fontosabb megfigyelés – felhívta a figyel-
met arra, hogy a regényben több narrátor van: „Tehát 
a hasonlatok Lente Bálintnak mint elbeszélőnek a jel-
lemzésére is szolgálnak, ez a fickó így beszél. Ezért én 
elnézem a regénynek a rossz hasonlatokat.”9 Károlyi-
nak ez a szempontja az ellen a kifogás ellen érvel, amely 
nem számol a mondatok funkcionalitásával és szöveg-
környezetével, s egy elvont stiláris eszmény távlatából 
pécéz ki mondatokat. Hasonló eljárás nem ismeretlen 
a 20. századi magyar próza kapcsán. Csak két példára 
utalnék: Füst Milán A feleségem története című regénye 
kapcsán az ilyen típusú nyelvi kritika ellen – hogy tud-
niillik Füst nem volt „nyelvművész” – Schein Gábor 
igen hatékonyan érvelt,10 s a kései Mészöly prózájának 

„pongyolaságáról” pedig Szilasi László bizonyította be, 
hogy a hibának vélt elemek (pleonazmus) tudatos poé-
tikai eszközök is lehetnek.11 Persze ez a két utóbbi pél-
da sokkal kifejtettebb és megalapozottabb érvkészlet-
re épülhetett, mint Károlyi Csaba szóban elhangzott, 
majd írásba áttett, rögtönzött mondatai, amelytől nem 
is várható igazi kifejtettség. Természetesen én nem kí-
vánom Krusovszky regényét azokhoz az előképekhez 
mérni, amelyet a két felidézett irodalomtörténeti pél-
dám exponált, pusztán az érvelés hasonló karakterére 
szeretném felhívni a figyelmet: egyetlen regény nyelvi 
teljesítménye sem ítélhető meg anélkül, hogy ne ven-
nénk figyelembe a választott narrációs technikát, s ne 
ügyelnénk arra, hogy mennyire vannak ezzel összhang-
ban a stiláris regiszterek. Azaz a megítélés kulcsa va-
lamiféleképpen a regény szerkezete és narratológiája – 
ennek megértése nélkül eleve nem lehet arról nyilat-
kozni, van-e funkcionalitása a nyelvi megformálásnak. 
S mivel ez a kérdés már eleve átvezet a kifogások má-
sik alapvető típusához, amely már a szerkezetet, illet-
ve annak kimódoltságát vagy túlzott kiszámíthatósá-
gát illeti, különösen fontos szerepe van egy olyan uta-
lás azonosításának, amely a regény epikai előképekhez 
való viszonyát teszi megragadhatóvá.

Megjegyzem egyébként, Bartók Imre tudatában volt 
ennek a problémának, s láthatólag próbált rá valami-
féle magyarázatot találni, de a legkézenfekvőbb dolgot 
mindenesetre nem vette észre: az összes szövegpéldája, 

amely a „rossz mondatokat” akarta demonstrálni, az 
egyes szám első személyű narrációból származik, tehát 
azokból a fejezetekből, amelyek jelzetten Lente Bálint 
szólamához tartoznak. S hasonlóképpen tett Bárány 
Tibor is: amikor a kritikai beszélgetés során egyetlen 
mondaton demonstrálni akarta a stilárisan rossz meg-
fogalmazást, éppen egy ilyen passzust sikerült kiemel-
nie. Nyilván nem véletlenül, mert ha ezt keresi az em-
ber, éppen ebben a részben fog ilyet találni.

Pedig itt már az is kérdéses, kinek a hangját s kinek 
a mondatait halljuk.

Ezért is tűnik számomra egy kicsit elhamarkodott-
nak ezen mondatpéldák alapján Krusovszky nyelvhasz-
nálatáról beszélni, elmarasztaló tónusban.

Az a pont, ahonnan akár az imént vázolt problémát 
is más nézőpontból ítélhetjük meg, egy intertextuális 
utalás, amelyből a  regény irodalmi összefüggésrend-
szere és hatástörténeti érdekeltsége is jobban látszik. 
De nemcsak az, hanem a választott szerkezet jelentő-
sége is – hiszen ne feledjük, az előbb érzékeltetett sti-
láris fönntartások szorosan összekapcsolódtak ezzel is. 
Legalább az ÉS-kvartett részvevőinek megszólalásaiban.

A – megítélésem szerint – kulcsfontosságú passzus, 
amelyet eddig a  regény teljes, tőlem ismert értelme-
zéstörténete jórészt figyelmen kívül hagyott (az egyet-
len kivételről később még szó lesz), a következő: „Mi-
után felkelt, és meglepve vette észre, hogy egészen ki-
pihente magát, főzött egy pár virslit, ivott egy kávét, és 
amíg el nem kellett indulnia, olvasott. Múlt héten ki-
vett egy regényt a könyvtárból, de eddig nem sikerült 
túl sokat haladnia vele. Lerobbant alakok szerencsét-
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lenkedtek benne egy sárba fúló téesztelepen, egyelőre 
ennyi jött le belőle, de azért kíváncsi volt rá, hogy vé-
gül is történik-e velük valami.”12

Ez a részlet A dzsinn (1986) című fejezetben olvas-
ható. Ezt a részt egyes szám harmadik személyű nar-
ráció jellemzi, a betéttörténet főhősének a neve ki sem 
derül innen. A csak „az ápoló”-ként emlegetett fiatal 
férfi amúgy nem bizonyul intellektuális figurának: az 
olvasás nem tartozik hozzá a mindennapjaihoz. Ezért 
is van kiemelt jelentősége ennek a néhány mondatnak, 
ahol jelzetten és hangsúlyozottan olvas, az egész feje-
zetben csak itt és csak ezt a regényt, amelynek a címe 
sem íratik el a könyvben. Ha nem tudnánk is, hogy 
mit olvasott, akkor is érdemes lenne figyelmet szentelni 
az utalásnak, éppen társtalansága miatt. Csakhogy ez 
a néhány sor mégiscsak tartalmaz annyi konkrétumot 
a felidézett irodalmi alkotásról, mintegy a cselekvény 
rezüméjét, hogy ez elegendőnek tűnik az azonosításhoz.

Amiről itt szó van, az nem más, mint Krasznahorkai 
László Sátántangója.13

Különösen, ha ehhez hozzászámítunk még néhány 
fontos információt.

Krasznahorkai regénye 1985-ben jelent meg, tehát 
a betéttörténet 1986-os datálása ezzel teljesen egybe-
vág: minden további nélkül elképzelhető, hogy ekkor-
ra már ez a könyv kikölcsönözhető volt a könyvtárból. 
S ez az egyik olyan pont, amely a fejezet időbeli elhe-
lyezését megindokolja.

Milyen jelentőség tulajdonítható Krasznahorkai re-
génye és a Krusovszky-regény közti intertextuális kap-
csolatnak?

Az egyik lehetőségét a kritikai beszélgetés egyik hoz-
zászólása érinti, illetve majdnem érinti. Arató László 
ugyanis – párhuzamként – fölidézte Krasznahorkai mű-
vét, de anélkül, hogy ezt visszavezette volna a regény 
szerkezetéhez, mi több, éppen arra utalt, hogy az, ami 
a Sátántangóban működik, az itt nem: „Kiváló techni-
kai megoldás, amit a Sátántangóból is ismerünk, hogy 
a regény végén elkezdődik annak a regénynek az írása, 
amit olvastunk.” Ehhez a megjegyzéshez kapcsolódott 
Károlyi Csabának egy közbevetése, amely az egyetlen 
nyoma annak az egész recepcióban, hogy valaki észre-
vette és dekódolta az utalást; bár Károlyi rövid meg-
jegyzése nem tartalmazott konkrétumot, nem adott 
meg szöveghelyet, s nem értelmezett szövegkörnyeze-
tet sem. Érdemes teljes egészében idézni: „Meg is idé-
zi a Sátántangót egy helyen.”14 Megjegyezném, Arató 
László is sietősen nyugtázta ezt a közbevetést („Igen.”), 
de a gondolatmenetében ez semmi látható változást 
nem idézett elő. A korábban a Krusovszky-regényről 
lelkes és elismerő recenziót író Károlyi Csaba a könyv-
ről írott kritikájában ezt az összefüggést még nem is 
említette, azaz mintha nem tulajdonított volna neki 
jelentőséget. Noha más irodalmi párhuzamokat (Ná-
das, Mészöly, Ottlik) azért felsorolt.15

A Károlyi Csabától is emlegetett párhuzamok per-
sze másoknál is felbukkantak a recepcióban,16 s nem 
akarnám azt állítani, hogy teljesen véletlenszerűen vagy 
éppen alá nem támaszthatóan: de az bizonyos, hogy 
ez inkább tekintélyelvű névsor maradt, mivel ezeknek 
az íróknak a kiemelése sehol sem kapcsolódott szöveg-
elemzéshez, s ilyenformán az sem vált világossá, milyen 
természetű szövegrokonságra kíván utalni a kritikus.

Az viszont kétségtelen, hogy kiemelt intertextuális 
pozícióba egyedül Krasznahorkai került.

S ez azért átgondolandó.
Merthogy ez nem egyszerű tiszteletadás: ez a Kru-

sov szky-regény szerkezeti elvének legfőbb hatástörté-
neti magyarázata.

Elmondom, mire gondolok.
A  regény kapcsán ugyanis visszatérően előkerül 

egy olyan magyarázat, hogy a regénykonstrukció leg-
főbb elve az, hogy mintegy körkörös alakzat ragadha-
tó meg benne.

Károlyi Csaba ezt egyszerűen így summázta: „Azt 
olvassuk, amit Bálint a végén elkezd írni.”17 A körkö-
rösség lehetőségére utalt Kész Orsolya is: „Könnyen 
lehet ugyanis, hogy az Akik már nem leszünk sosem ott 
kezdődik, ahol véget ér, és a regény utolsó fejezete nem 
a zárlat, hanem a prológus.”18 Ugyanezt a kapcsolatot 
villantja fel (bár bővebben nem fejti ki) Szigeti Bálint 
is.19 De idézhetem az ÉS-kvartettből Bazsányi Sándor 
véleményét is, amely meglehetősen rigorózusra sikerült 
(még ha később árnyalja is), s  számára érvként szol-
gál arra, miért felszínes a könyv: „Amit Lente Bálint 
írt, amikor a végén hozzákezd az íráshoz, az lesz az el-
ső tíz oldal, a Prológus.”20

Ez számomra egy kicsit sietős és elnagyolt allegorézis.
A történet valóban összerakható úgy is, hogy a főhős, 

Lente Bálint megtalálja élete nagy történetét, amely rá-
adásul az identitásával is összefügg, s a regény végén el-
jut odáig, hogy ezt regényként írja meg. S ez a regény 
kezdődik el a mi számunkra ez első oldalon, a Proló-
gus című szöveggel.

Csakhogy ez csupán a Krusovszky-regény szüzséje, 
amely kizárólag úgy áll össze ilyen szépen és egysze-
rűen, ha eltekintünk attól, hogy ezt a fabuláris szint 
és a választott narrációs technika folyamatosan meg-
kérdőjelezi.

S ennek a finoman érzékeltetett bizonytalanságnak 
az egyik eszköze az imént idézett intertextuális utalás. 
Hiszen a Sátántangó él azzal a – nem új, hanem a ko-
rábbi irodalmi hagyománytól örökül kapott21 – meg-
oldással, hogy a regény vége visszavezet a regény elejé-
hez. Ez a regény egyik nagy trükkje, amely nyilván ösz-
szefügg a cím exponálta zenei és táncos utalással is. Ezt 
a megoldást a kritika annak idején szépen és árnyaltan 
körülírta, az egyik fontos, máig nagy hatású, releváns 
értelmezés, a Radnóti Sándoré a modernségig vitte visz-
sza az eredetét: „Újra hommage és polémia ez, a mo-
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dern próza egy nagy újításával, az önmagát író regény 
gide-i leleményével”.22 Magam ugyan inkább roman-
tikus eredetűnek gondolom, de a lényeg szempontjá-
ból ez mindegy: tény, hogy már Krasznahorkainál is 
reflexió volt ez a  szerkezet. Amelyet a  legegyszerűb-
ben egy másik emlékezetes kritikából vett idézettel le-
het felidézni: „Az utolsó oldalakon írni kezd [ti. a re-
gény Doktor nevű szereplője – Sz. M.] naplójába egy, 
a könyv első oldalaival szó szerint megegyező szöve-
get, a szemünk előtt megesett dolgokra való emlékezést. 
Így végződik, vagyis folytatódik, ismétlődik ugyanúgy 
a Sátántangó.”23

Csakhogy van itt egy bökkenő: ha ugyanis valaki tü-
zetesen egybeveti a Sátántangó nyitó mondatait a zár-
lattal, rájön arra, hogy a két szöveg mégsem teljesen 
azonos. Persze a döntő pontokon az. De van egy olyan 
szöveghely, amely – megmagyarázatlanul, s a recepció 
tanúsága szerint szinte észrevétlenül – eltér: a szöveg 
élén az a bizonyos kápolna, ahonnan Futaki szerint 
akár szólhatna is a harangszó, „nyolc kilométerre dél-
nyugatra”24 található, ám a regény végén, a Doktor el-
kezdett feljegyzései szerint „négy kilométerre délnyu-
gatra”25 van ugyanez a rom.

Mondhatnók, ez igazán semmiség. Ennek semmi 
jelentősége sincs.

S meglehet, valóban így van. Felfoghatjuk úgy is, 
hogy ez elírás, azaz tévesztés, amelyet az értelmezés-
nek egyszerűen figyelmen kívül kell hagynia. De azért 
érdemes óvatosabbnak lenni. Az irodalmi művekben 
felbukkanó hibák lehetnek jelzések is: felhívhatják a fi-
gyelmet azokra a pontokra, ahol valamiféle értelmezés-
re váró mozzanat van, esetleg kiemelhetnek egy jelen-
tőséggel rendelkező szöveghelyet.26 S én éppen tudnék 
amellett érvelni, hogy az itt – az eltérés révén kiugra-
tott – locus egy olyan térbeli pontot jelöl (a harangozás 
lehetséges helyét), amely a regényvégi narrátor, a Dok-
tor számára kulcsfontosságú, amelynek a felkeresése ér-
dekében utoljára még azt a helyet is képes elhagyni, ahol 
pedig magányosan él, s ahová majd végleg bezárkózik.

De most fontosabb az, ami a Krusovszky-regény és 
a Sátántangó hatástörténeti összefüggéséből következik.

Krasznahorkainál a finom, alig észrevehető eltérés 
arra figyelmeztet – a felfogásom szerint – hogy az is-
métlődés mégsem teljes, a körkörösség s az ebből kö-
vetkező azonosítás teljes szimmetriája mégsem jött létre.

Csak majdnem.
Krusovszky regénye – mint amely mű a Sátántan-

gó értelmezésének és újragondolásának is felfogha-
tó – ezt még inkább felfokozza: fölidézi azt a forma-
elvet (a regény ott kezdődik, ahol végződik), amelyet 
Krasznahorkai megvalósított, de sokkal látványosabbá 
teszi az össze nem illést, a szimmetria hiányát.

Az ő elbeszélője, Lente Bálint nem a látás, a voyeur-
ség révén jut hozzá a történethez, hanem auditív mó-
don. S ez eleve sokkal törmelékesebb tudás: a meghall-

gatott magnókazetta ugyanis A dzsinn (1986) című fe-
jezetnek csak egy rétegét tartalmazhatja, a vastüdőbe 
zárt Aszalós monológját. Csakhogy a fejezet ennél szé-
lesebb spektrumot fog át: nemcsak a tárgyi környeze-
tet ábrázolja, hanem az Aszalóst körülvevő embereket 
is, beleértve „az ápoló”-t, aki köré a fejezet fókusza is 
kiépül. S Lente Bálint még ezt az egy szólamot is csak 
egyszer hallja, félálomban, majd elhagyja a kazettát, 
s ezt soha nem tudja visszaszerezni: azaz a regény fo-
lyamatosan elbizonytalanítja azt, hogy a főhős mit is 
tudhat egyáltalán a történetből. Az 56-os rétegről is 
alig valamit, 1986-ról meg végképp semmit.

Miért olyan biztos akkor, hogy a 1986-ról szóló fe-
jezet Lente Bálint regénye lenne?

Annál is inkább, mert az Akik már nem leszünk so-
sem lapjain sehol nem szerepel az, hogy Lente Bálint 
regényt ír: a biztatás igen, meg az is, hogy megpróbál-
ja összerakni a  számára ismerős részleteket. Ez a kö-
vetkezőképpen szól a könyvben: „Amikor a monito-
ron az egészből kirajzolódott valamiféle háló, hátra-
dőlve nézegettem egy darabig, majd nyitottam egy új 
fájlt, és mintha magától értetődő lenne, elkezdtem le-
írni, hogy a felvázoltak alapján mi történhetett Zoli 
utolsó napján.”27

Ismét felhívnám valamire a figyelmet: még ez a rész-
let is csak azt állítja, hogy „az ápoló” (itt már: Zoli) 
utolsó napjának a rekonstrukciójára tesz kísérletet a fő-
hős. Pedig az 1986-os idősíkban játszódó részlet ennél 
tágasabb horizontú elbeszélés. A regény pedig nem az-
zal ér véget, hogy a főhős elkezdi a saját regényét ír-
ni, vagy akárcsak kimondja azt, hogy regényt fog írni.

Bárhonnan nézem, ez inkább a kétely és a bizony-
talanság állítása.

Az igen jó szemmel és érzékenyen olvasó Károlyi 
Csaba felfigyelt a Prológus kulcsmondatára is, amely ép-
pen narratológiai szempontból jelentős: „Mikor elkezd-
jük a regényt, nem biztos, hogy föltűnik a 18. oldalon, 
a Prológus végén ez a fél mondat: »Úgy szeretném kép-
zelni, hogy boldog volt, amikor gázt adott…« Itt meg-
nyilvánul az elbeszélő, akiről, végigolvasva a könyvet, 
nem mondhatunk mást, mint hogy az itt is Bálint.”28

Érdemes hát megnézni, mi is áll a regényben: „Úgy 
szeretném képzelni, hogy boldog volt, amikor gázt 
adott, és fennhangon énekelve anélkül fordult ki a fő-
útra, hogy alaposan körülnézve, az egyre erősödő reg-
geli napsütésben oszlásnak indult ködpamacsok között 
meglátta volna a  felé robogó kamiont.”29 Ez a mon-
dat az itt névtelenül hagyott férfi halála előtti pilla-
nat, s Károlyinak igaza van, hogy itt grammatikailag 
is megragadható a narrátor jelenléte („Úgy szeretném 
képzelni…”). Azzal már viszont nem értek egyet, hogy 
ez Bálinttal lenne azonosítható. Ezt csak arra a szerke-
zetre való ráhagyatkozás mondathatja bárkivel, amely 
a  teljes körkörösség illúziójából indul ki, s  amelyet 
Krusovszky regénye folyamatosan aláás. A  történet-
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alakítás fabuláris szintjén éppúgy, mint a szöveg stilá-
ris felépítettsége révén is: azok a részek, amelyek Lente 
Bálint szólamaként és egyes szám első személyben van-
nak előadva, más nyelvi tónust képviselnek, mint akár 
ez a Prológus. Nyilván nem véletlen, hogy mindenki, 
aki a „rossz mondatok”-at akarja demonstrálni, az elő-
zőből szemelget, s nem az utóbbiból.

Az viszont máris látszik ebből, hogy narratológiai 
szempontból mennyivel bonyolultabb a  helyzet így, 
mintha elhisszük azt, amit a recepció a regényről állít.

Ennek pedig a szöveg több szintjén is következmé-
nyei vannak.

Vegyük csak azt a bizonyos festményt, amelynek a cí-
me a regény címévé emelkedik. Ez a kép, amelyet a tü-
dőgondozóban élő Veszpréminé a lábával festett, s amely 
az itt ápolt betegeket ábrázolja egészségesen, egy olyan 
szituációban, amely soha nem volt és soha nem tud 
megvalósulni, nem lehet része Lente Bálint tudatának.

A kép leírása háromszor fordul elő a regényben: elő-
ször az Amerikában játszódó Prológusban, az 1990-es 
idősíkban, aztán pedig kétszer is az 1986-os évkörhöz 
köthető, A dzsinn című fejezetben.30 Azaz a kép elő-
ször a tüdőgondozóban található, majd az Egyesült Ál-
lamokban, a regény – Lente Bálinthoz kötődő – jelen-
idejében már nem bukkan fel, nem lehet vele szembe-
sülni sem, s mindazon források alapján, amelyet Bálint 
megismerhet, tudomást sem lehet szerezni róla (azaz 
Aszalós monológjában sincs megemlítve). Ilyenformán 
párdarabja annak a másik rekvizitumnak, az Aszalós 
történetét rögzítő kazettának, amely egykor megvolt, 
aztán pedig elveszett, és soha többé nem szerezhető 
vissza: ez is a töredezett, eredeti formájában hozzáfér-
hetetlen, csak rekonstrukciók révén jelenlévővé tehe-
tő múlt szimbóluma (ne feledjük, a kazettához Bálint 
úgy jut hozzá, hogy részt vesz egy olyan akcióban, ahol 
gyermekkori társai szórakozásból és a feszültség leve-
zetése céljából ízzé-porrá zúzzák, szétverik az 1986-
os történések tárgyi világát). S ebből az is következik, 
hogy a kép címe (amely majd a regény címe lesz), nem 
egyszerűen többszöri ismétlés után kerül elő a regény 
utolsó előtti bekezdésében,31 hanem a mű különböző 
szintjein felbukkanva és a több különböző narrátor szó-
lamához kapcsolódva elérkezik Lente Bálinthoz mint 
ezen narrátorok egyikéhez – aki így persze nem is le-
het tudatában annak, hogy olyan mondatot mond ki, 
amelyet már mások, korábban, más összefüggésben és 
másra alkalmazva kimondtak.

Szóval kissé bonyolultabbnak látom a regénycím és 
a regényszöveg viszonyát, mint ahogyan ezt a kritikai 
beszélgetésben Bazsányi Sándor vélte: „Nekem a cím-
mel pont az a bajom, ami az egész könyvvel. Ki van 
számolva, hogy ez majd jó lesz, de nincsen rendesen 
megcsinálva. Lehetett volna rövidebb címet adni. Itt 
jött volna az az aprómunka, amikor jól megcsináljuk 
azt, amit egyébként nagyon precízen kiszámoltunk.”32

Szerintem ez elég rendesen meg van csinálva.
Ezeknek a  regénytechnikai megoldásoknak a  szá-

montartása azért is fontos, mert erősen cáfolja azt a té-
zist, amely Bartók Imre tanulmányának az egyik leg-
fontosabb előfeltevése, hogy ez ugyanis egy túlságo-
san transzparens regényszöveg.33 Hasonlót állított az 
ÉS-kvartett kritikai beszélgetésében Arató László is, s – 
noha pozitív jelzőkkel kezdődik a mondandója – ezt 
bizony nem dicséretnek szánta: „A szerkezet nagysze-
rű. Tényleg egyfelől bonyolult, másfelől tökéletesen át-
látható. Minden összekattan. Hogy nagyon gonoszat 
mondjak: ez egy tökéletesen megcsinált komédia.”34 
A szerkezet valóban ki van építve, csak ez éppen azért 
jó, mert bonyolultabb, mint ahogyan ez Arató olva-
satából kirajzolódik, hiszen tartalmazza önnön egyér-
telműségének a megkérdőjelezését is.

S  mindez ismét visszavezet bennünket annak az 
intertextuális kapcsolatnak a kérdéséhez, ahonnan el-
indultunk.

Ezen a ponton ugyanis érdemes nagyobb figyelmet 
szentelni annak az időmetszetnek, amelyet az 1986-
tal jelölt történetszál kijelöl.

Aligha véletlen az sem, hogy éppen ekkor hang-
zik el Aszalósnak a vallomása az 1956-ban, a Hajdú-
vágásnak nevezett fiktív településen történet zsidóel-
lenes atrocitásokról. A helyszín rejtjelezése egyébként 
azért feltűnő a szövegben, mert más település esetében 
ez nem így van: például Debrecen, Budapest és Bécs 
felismerhetően és azonosíthatóan, a saját nevén szere-
pel a regényben. Nem mintha a rejtjelezés felismerhe-
tetlenné tenné a várost: hangzásában eleve felidézi az 
elrejteni kívánt települést, aztán ott van a szerző élet-
rajza a könyvön, ahol kiderül, hogy hol is telt a gye-
rekkora, s hát a regényhez fűzött jegyzet meg is neve-
zi Völgyesi Zoltán történeti munkáját a  hajdúnáná-
si pogromról, amely a regény alapjául szolgált. Miért 
visel akkor mégis a főhelyszín (Hajdúvágás) fiktív (de 
igen könnyen dekódolható) nevet? Deczki Sarolta er-
ről a következőket írta: „Egyedül ez az utóbbi telepü-
lés szerepel álnéven. Az írói döntést alighanem az in-
dokolja, hogy kisvárosról van szó, ahol mindenki is-
mer mindenkit, ahol a helyszínek, események, bizo-
nyos jelenségek könnyebben azonosíthatók, s ez még 
abban az esetben is kényes lehet, ha fikcióról van szó. 
A városra ugyanakkor könnyűszerrel rá lehet ismerni; 
nem csupán a  név hangzásáról, hanem az intézmé-
nyekről, a narrátor által leírt rém ronda ’56-os emlék-
műről, vagyis az álca inkább gesztusértékű.”35 Én nem 
hiszem, hogy ez lenne a magyarázat: inkább arról le-
het szó, hogy az ezen a településen történtek szimbo-
likus karakterűek, nem a konkrét és egyedi jelentősé-
gük, hanem általános érvényük a leghangsúlyosabb.

S ez is összefügg 1986-tal.
Az 56-os forradalom 30. évfordulója ugyanis emlé-

kezetpolitikai szempontból meglehetősen ellentmon-
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dásos helyzetet jelzett, különösen, ha a magyarországi 
és a nyugati reagálás eltérő, mi több, egymást kizáró 
jelenségeit is számításba vesszük. Itthon ez az év Be-
recz János hírhedt könyvének, az Ellenforradalom tol-
lal és fegyverrel címűnek a harmadik, reprezentatívnak 
szánt kiadásáról volt nevezetes, amely töretlenül kép-
viselte az események „ellenforradalmi” jellegének azt 
a  hivatalos verzióját, amely 1956 után az MSZMP 
az ismeretes „négy ok”-ban jelölt meg és népszerűsí-
tett.36 Márpedig ennek a koncepciónak az egyik leg-
főbb pillére az „ellenforradalmi csőcselék” végrehaj-
totta pogromok léte volt, amelyet a leginkább a Köz-
társaság téri pártszékház ostroma kapcsán merülhetett 
föl – s amelynek egyik vidéki megvalósulásaként fog-
ható fel az, ami Hajdúnánáson történt. Ez olyan elem 
volt, amely nem fért bele a másik oldal kényszerűen 
apologetikus szólamába sem a  forradalom „tisztasá-
gáról”. Ha abból a pozícióból nézzük hát az 1956-os 
betéttörténetet, amelyet Térey János és Papp András 
Kazamaták című drámája kapcsán tüzetesen és alapo-
san Radnóti Sándor írt le,37 akkor jobban feltűnik az, 
hogy Aszalós története a pogromról eleve kettős fény-
törésben kerül. A leginkább azért, mert a regény cse-
lekvényideje szerint ez 1986-ban hangzik el.

Sajátos, hogy a kritikai recepcióban egyedül Förköli 
Gábornak tűnt fel valamiféleképpen ennek az össze-
függésnek a jelentősége: „Az ’56-os forradalom árny-
oldala főleg a  budapesti lincselések kapcsán öröklő-
dik kulturális emlékezetünkben, a vidéki események 
megidézése és az antiszemita indulatokkal való össze-
kapcsolása kétségtelenül Krusovszky személyes érdek-
lődésének köszönhető.”38 Mindazonáltal érdemes ezt 
is árnyalni némileg.

Tartalmilag ugyanis mindaz, amit Aszalós elmond, 
1986-ban nem lenne botrányos: beleférne az „ellenfor-
radalmi” kilengéseket az uralkodó, hivatalos történe-
lemfelfogás keretében tárgyaló narráció kereteibe. Ép-
pen ezért van arra szükség, hogy a vallomás elhangzá-
sának nehezített körülményeit mással indokolja meg 
a regény betéttörténete: Marosi doktornő éppen ezért 
az emlékezés megtiltásának orvosi megokolásával érvel, 
s ezért lesz tiltott jellege annak, hogy „az ápoló” még-
iscsak megszerzi a magnót és felveszi Aszalós vallomá-
sát. Amivel viszont nem kezd semmit. Hiszen mihez 
is kezdene vele? A hivatalos, uralkodó diszkurzus sze-
rint nincs ebben semmi újdonság: az „ellenforradal-
márok” ilyenek voltak, ilyesmiket csináltak – ezt már 
megmondta az MSZMP is.

Aszalós számára azonban nem a történet emlékezet-
politikai kihasználása számít, ez a szempont meg sem 
jelenik a  tudatában: számára ez egzisztenciális téttel 
rendelkező, saját történet, e nemben az egyetlen, amely 
összekapcsolódik megbetegedésének a bekövetkeztével 
is. Sőt, mintegy ez a történet látszik megmagyarázni 
a számára azt is, miért is került oda, ahol most van. 

Ő a paraszti adatközlőknek ahhoz a típusához hason-
lít, akiknek egyetlen nagy, elmondandó történetük van 
csak, s ez a sztori tölti ki teljesen megszólalásuk kere-
teit.39 Ez a történet pedig csak egyszer mondható el – 
ezzel is összefügg, s nemcsak a lelkiismeret-furdalással 
vagy az elesett fizikai állapottal, hogy Aszalós a törté-
nete elmondása után ráveszi „az ápolót” az őt életben 
tartó gép kikapcsolására.

Amikor viszont Lente Bálint a regény 2013-as idő-
síkján szembesül ezzel a vallomással, már egy egészen 
más emlékezetpolitikai szituáció tudatában teszi – nem 
véletlen, hogy korábban számára okoz némi megdöb-
benést, amikor ennek az emlékezetpolitikának a tár-
gyiasult emlékével, a  városban felállított emlékmű-
vel szembesül. Onnan nézvést, a központilag vezérelt 
múltértelmezés hegemón és agresszív mivoltához képest 
Aszalós egykor elmondott, egzisztenciális téttel rendel-
kező története (ezen a ponton is hangsúlyozom, erről 
a tétről Bálint nem tudhat, ő csak a magnókazettán 
szereplő vallomást hallgathatja meg), kifejezetten fel-
forgató jellegű, elnyomott tudásnak tűnhet. Ez indo-
kolja, hogy az egyébként újságíró főhős ebben fedezi 
fel a nagy témát – egyébként teljesen félreértve a tör-
ténet sugallatát. Vagy ami szintén lehet: a félálomban 
meghallgatott kazetta anyagával összekeveredtek a sa-
ját, másféle előfeltevésből származó, s az elhangzás kö-
rülményeivel egyáltalán tisztában nem lévő gondola-
tai. Azaz azt hallotta, amit hallani akart.

Merthogy hiába kezelte úgy a recepció döntő több-
sége: Lente Bálint sem nem megbízható elbeszélő, sem 
nem objektív ágense az emlékezésnek.

Miközben a regénynek a központjában valóban az 
emlékezés áll.40

Érdemes tehát komolyabb figyelmet szentelni 
a Krusovszky könyvében megképződő többféle (két 
vagy akár három) narrátor létének.

Különösen, ha az író egy intertextuális utalással er-
re külön fel is hívja a figyelmünket.

S ezzel megint visszatértünk a kiinduló passzushoz, 
„az ápoló”-tól az 1986-ban elolvasott Sátántangóhoz, 
s ennek az értelmezésben játszott szerepéhez.

Ha a Sátántangó felől nézzük Krusovszky regényét, 
akkor még jobban látszik, hogy itt bizony nem mű-
ködik a körkörösség.

S ha Krusovszky regény felől nézzük a Sátántangót, 
akkor felfedezhetjük, hogy már ott sem.   

Szilágyi Márton 1965-ben született Gyulán. Irodalom-
történész, az ELTE Bölcsészkarán a 18-19. századi tanszék 
vezetője. „Miért én éltem, az már dúlva van”: Vörösmarty-
tanulmányok című kötete 2021-ben jelent meg a  Pesti 
Kalligramnál.
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