
97

A 2012‑es Könyvfesztiválra jelent meg 
Karátson Endrének az a könyve, me‑
lyet a szerző a 2007‑es Otthonok című 
művében megígért. Akkor az irodal‑
mi pályakezdését érintve írta, hogy 

„[e]nnek az időszaknak a  légköréről, 
forgatókönyvéről, szereplőiről rész‑
letesebben inkább a  harmadik kö‑
tetben [beszél majd], ahol irodalom‑
ról lesz szó” (II/43.). Ahogy annak 
idején (már csak kényszerűségből is) 
az Otthonok egészként olvasható mű 
volt a  most kiadott kötet nélkül is, 
úgy a Kalligramnál megjelent Retúr‑
jegy is az.

Amikor azt írom, a Jó lakásom az iro‑
dalomban alcímű új Karátson‑könyv 
tanulságos meglátásokkal szolgál az 
irodalomról, semmiképp sem szeret‑
ném azt a  látszatot kelteni, mintha 
a  Retúrjegy tanulságos akarna lenni. 
Hogy mégis ilyen érzést (is) kelthet, az 
annak köszönhető, ahogyan Karátson 
megírta ezt a művét. A Kalligram fo‑
lyóirat 2012. áprilisi számában olvas‑
ható rövid interjúban a kötet szerkesz‑
tője, Szilágyi Zsófia a mű személyes, 
önéletrajzi kapcsolódásaira, s kiemel‑
ten a szerzőről készített ügynökjelen‑
tésekre utalva kérdezi Karátsontól : 

„számíthatnak‑e nagy leleplezésekre 
a Retúrjegy olvasói ?” Karátson válaszá‑
ból kiderül, hogy ilyen szempontból 
új információt nem rejt a kötet. A ma‑
gyar irodalmi gondolkodással kapcso‑
latban azonban, úgy gondolom, mégis 
lehet leleplezésről beszélni, annak el‑
lenére, hogy ez sem egyértelműen cél‑
ja a könyvnek.

A Retúrjegyben, úgy tűnik, semmi 
sem az, aminek látszik. Karátson az 
első fejezetekben épp mintha egyér‑
telműsíteni kívánná műve alapjait, 
mégis ezekben a  látszólagos tisztá‑
zásokban rejlenek a meghatározó ra‑
vaszságok. Bár a nyilatkozatokban és 
korábbi művekben az olvasható, hogy 
ez a könyv az irodalomról szól, még‑
is, az új kiadvány tizenegyedik olda‑
lán a szerző (az elbeszélő) arra figyel‑

mezteti olvasóját : „a téma én vagyok 
[…]. Magamból indulok ki.” A  kö‑
tet formáját tekintve valóban a  szer‑
ző mondja ezt az olvasónak – a  Re‑
túrjegy az interjúregények felépítését 
idézi : az olvasótól érkező kérdésekre 
válaszol a  szerző. A  párbeszédes for‑
ma alól a legelső, mindössze ötoldalas 
bevezető fejezet még kivétel. Ebben 
a szerző, az emlékíró vázolja röviden 
a könyv témájához fűződő viszonyát, 
s az olvasóval szemben támasztott el‑
várásait. Az olvasóról azt mondja : „[o]
sztozkodni kívánok vele, és még akkor 
is, ha nem értünk egyet, azt óhajtom, 
fogja fel nagyjából, választásaimban, 
ellenkezéseimben milyen szándék ve‑
zet. […] Szóval, legyen útitársam, ami 
azt jelenti, legyen jelen, tartson szó‑
val, hogy én se unatkozzam.” (12.) 
A  Retúrjegyet kezében tartó befoga‑
dó mindezeket magára is vonatkoz‑
tathatja, szinte észrevétlenül azono‑
sulhat a  második fejezet legelső sza‑
vában megjelenő olvasóval, a kérdező 
szereplővel is. A  párbeszéd megírá‑
sa annyira jól sikerült, hogy könnyű 
megfeledkezni róla, a kötetbeli olvasó 
ugyanúgy Karátson leleménye, ahogy 
a szerző. Ez a kettőződés pedig igen ér‑
dekes következményekkel jár : a Retúr‑
jegy Karátson Endre személyes élmé‑
nyein keresztül szól az irodalomról is. 
Az még érthető, hogy Karátson a saját 
életére vonatkozó kérdésekre válaszol‑
ni tud, de az már kevésbé megszokott, 
hogy az őt övező, és akár a saját jelen‑
léte által okozott kérdésekkel ennyire 
tisztában legyen egy író. A Retúrjegy 
egyik központi fogalma az önismeret 
(és önkritika), melynek épp a formá‑
ban is megjelenő megkettőzöttség‑tu‑
dat az egyik feltétele : tudni önma‑
gunkat, s  azt, amit a  környezet tud 

rólunk. Karátson ennek a magas fo‑
kú önismeretnek köszönhetően lehet 
egy személyben kettő : saját maga hi‑
teles interjúalanya. Művének formája 
is rávilágít arra, hogy „az ember belső 
megkettőződése mennyire valós” (85.).

Ennek megfelelően inkább párbe‑
szédes formában megírt esszékötet‑
ről beszélhetünk, semmint regényről. 
Utóbbi lehetőségét nem is csak a for‑
ma, hanem a szöveg tartalma is kétsé‑
gessé teszi, a kérdések és válaszok so‑
rát többször megszakítják szinte kü‑
lönálló esszévé növesztett válaszok, 
melyekben Karátson irodalmi fejte‑
getései, elemzései olvashatók például 
a francia „új regényről”, vagy egy‑egy 
kiemelt szerzőről, műről. Külön rész‑
fejezet taglalja Borges, Kafka, Be‑
ckett egy‑egy művét, a  kötet végén 
pedig négy fejezet négy magyaror‑
szági íróbarátról szól, ezekben a  ré‑
szekben a  munkakapcsolat és barát‑
ság szétválaszthatóságának kérdése 
mellett kortárs irodalmi viszonyok‑
ról is szó esik. Ezek a  különváló ré‑
szek hol jobban, hol kevésbé kapcso‑
lódnak a kötet nagyobb részét kitevő, 
a  tényleges párbeszédben elhangzot‑
takhoz, s ahol ez a  szervesülés gyen‑
gébb, ott a fejtegetések szinte öncélú‑
nak hatnak. Csak egy példa : a Beckett 
Molloy című regényéről írt elemzés, 
bár már önmagában is hosszú, ahhoz 
mégsem kellően kifejtett, hogy vilá‑
gos legyen az a szempont, amelynek 
alapján Karátson az elemzést követő 
fejezet címében metaforizálja Beckett 
szereplőjét, s  a  saját életében felbuk‑
kanó „Molloy‑okról” ír. Hogy a szö‑
vegrész nem pontosan megoldott, azt 
mintha Karátson is tudná : az elemzést 
hallgatva a kötetbeli olvasó értetlensé‑
gében először a remélt magyarázatot 
sürgetve türelmetlen („Kezd már el, 
jó ?” [98.]), egy oldallal később pedig 
már reményvesztett („Ennek se fü‑
le, se farka” [99.]). Kétségtelenül ezek 
a Retúrjegy gyengébb, unalmas részei.

A könyv fő témája, ha elfogadjuk 
az idézett megjelölést : Karátson End‑
re személye, egy másik kettőzöttség‑
re is rámutat. Ez pedig az emigráns 
létből következik. A  szerző elfoga‑
dott körülményként beszél az emig‑
rációról, a  kérdéskörhöz tapadt köz‑
helyek és (akár pozitív, akár negatív) 
előítéletek inkább az olvasó kérdése‑
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iben idéződnek meg. Persze, felvet‑
hető, vajon Karátson nem úgy kér‑
dez‑e magától, hogy olyan választ ad‑
hasson, amely őt magát mutatja jobb 
fényben. Hogy a  Retúrjegyben sem 
a kérdések, sem a válaszok nem ma‑
nipuláltak, arra a legjobb bizonyíték 
az, hogy a kérdésekben a nyugati ma‑
gyar írókról folyó irodalomtudományi 
diskurzusok megkerülhetetlenként is‑
mételt szempontjai tükröződnek. Né‑
hány ilyen, ismerős gondolatot idéző 
kérdés a szöveg olvasójától : „Azt aka‑
rod mondani, hogy Magyarország‑
hoz kellett asszimilálódnod ?” (355.) 

„Azzal szembenéztél, hogy te honnan 
beszélsz, és téged honnan hallgat‑
nak ?” (357.) „Gondolod, hogy min‑
dent a  rendszer nyakába lehet varr‑
ni ?” (362.) „Mondd, amikor azt hiá‑
nyolod, hogy nem találtál el a pezsgő 
közélethez, voltaképpen nem magadat 
okolhatod ? Miközben a kedélyek re‑
ménykedve felhorgadtak, te csak kri‑
tizálva mérlegeltél. Jókora távolságot 
tartva.” (368.) A  Retúrjegy szerzője 
ezekből az általánosító elgondolások‑
ból kiindulva alapjaiban új értelme‑
zését adja az emigrációs léthelyzetnek. 
Karátson Endre saját tapasztalatairól 
beszélve nem a kérdésekben rejlő elő‑
ítéleteket cáfolja, hanem azok értel‑
metlenségét és kölcsönös frusztrációs 
töltetét leplezi le.

Az emigráns személy kettőzöttsé‑
ge leginkább kettős azonosságként defi‑
niálódik, és ez egyértelműsíti az önis‑
meret feltételeként megjelölt, minden 
embernél fennálló kettőzöttséget is. 
Vagyis „[n]em lehet kifogásolni, hogy 
valaki kettős, elvégre többé‑kevésbé 
mindenki az. Az emigráns, aki tud‑
ja ezt magáról, hamar észreveszi má‑
soknál.” (55.) Az emigráns kettős azo‑
nosságát két kultúra együttes jelenléte 
okozza. „Két kultúrából táplálkoz‑
ni szélesebb látókört jelent, gyorsabb, 
biztosabb tájékozódási lehetőséget, 
nyitottságot a  műveltség megújulá‑
sának elfogadására, indíttatást a mű‑
veltség megújítására.” (43.) Karátson 
olyannyira kitágítja az eddig csupán 
az emigrációhoz kapcsolt tapasztala‑
tok és feltételezett jellemzők értelme‑
zési körét, hogy azok (Karátson End‑
re életének alakulását tekintve) nem 
is tűnnek megkülönböztető adott‑
ságnak. A  rájuk, nyugati magyarok‑

ra kivetített, állandóan előkerülő fo‑
galmakat, mint amilyen az idegenség 
is, visszatükrözi, rávilágítva, hogy „az 
egész magyarság egylényegű elidege‑
nedésben él, hiszen lelkük mélyén az 
otthon maradtak is cicáznak a  sza‑
bad világba való áttelepülés gondo‑
latával” (27.).

Karátson Endre, ahogy a  kettős‑
ségről, kettőzöttségről megállapítja, 
hogy az „többlet. […] Bőség. Gazdag‑
ság” (43.), úgy az idegenségnek sem 
tulajdonít a  személyiséget gyengítő 
hatást, sőt. A Retúrjegy egyik fontos 
meghatározása, hogy idegenként vizs‑
gálni valamit és idegenként vizsgálva 
lenni nem közömbös eltartás, hanem 
az a  fajta távolságtartás, melyből ki‑
indulva például épp az emigráns írók 
műveinek vizsgálatát is övező pozi‑
tív, vagy negatív érzelmi előítéletek 
kiolthatók. Ahogy a  kötetben olvas‑
ható : „a távolságtartás jót tesz a gon‑
dolkodásnak” (42.). Az idegenséget 
mint többletet Karátson az otthonos 
idegenség látszólag paradox fogalmá‑
val szemlélteti. „...otthonos idegen 
vagyok két országban, […] nagyjából 
ugyanúgy helyezkedem el mindkettő‑
nek a szemléletében. Két hasonló ös‑
szetételű azonosságról van szó. Még‑
pedig egy személyben. Amely személy 
bejáratos mindkét ország nyelvébe, 
gondolkodásába, szokásaiba.” (444.) 
Karátson okos, és az emigráns (de akár 
egyes határon túli) írókkal kapcsola‑
tos kutatásokban hasznos gondolata 
szerint a  tárgyilagos ismeretek szer‑
zéséhez a vizsgálandó idegenként va‑
ló felismerését a benne rejtőző ismerős‑
re való ráismerés követi. Előbbi a kü‑
lönbségek megfogalmazását, utóbbi 
azok hasznosítását, beépítését célozza.

A  Retúrjegyben megfogalmazott 
közelítési mód merőben más, mint 
ami eddig jellemezte a  nyugati ma‑
gyar teljesítmények vizsgálatát. Ez 
a szemlélet azt a nyelvet teszi meg egy 
mű alapvetően meghatározó jellemző‑
jévé, amelyen született, s nem a helyet, 
ahol. Az olvasó kérdésére, miszerint 
így a  magyar irodalom „kozmopo‑
litább lenne”, a  szerző azt válaszol‑
ja, „kevésbé lenne az országhoz nő‑
ve” (364.). Karátson nem az egységes 
magyar irodalom lehetőségét cáfol‑
ja, hanem azt az egybemosást, mely 
szerint (kimondatlanul is) a magyar 

irodalom a  magyarországival lenne 
egyenlő. „[H]a csak az országhatá‑
rok a mérvadók, akkor azok, akik az 
anyaország nyelvén más ország hatá‑
rain belül írnak, más országok irodal‑
mához tartoznak.” (363.) Karátson 
következetesen nyugati magyar írók‑
ról, s nem nyugati magyar irodalom‑
ról beszél, utóbbinak legfeljebb tör‑
ténelmi létjogosultságot ad – elvégre 
a rendszerváltással „megszűnt a nyu‑
gati írók számára is a magyarországi 
cenzúra packázása. Az olvasó : Meg‑
szűnt tehát a nyugati magyar iroda‑
lom is ? A szerző : Többé mint politi‑
kailag szabad íráslehetőség nem kü‑
lönbözött az emancipálódott hazaitól.” 
(383.) Egy lehetséges nyugati magyar 
irodalomhoz nem voltak adottak a sa‑
játos közösségi irodalmi megoldások, 
a nyugati magyar írók nem alkottak 
és alkotnak olyan értelemben irodal‑
mi egységet, ahogy egyes trianoni ki‑
sebbségi kultúrák, leginkább azért 
nem, mivel több országban teleped‑
tek le. „A nyugati magyar írók, azon 
kívül, hogy benne élnek a  modern 
áramlatokban, s  az irodalmat ezek‑
nek szellemében fogják fel és műve‑
lik, nem képeznek egységet, inkább az 
egyéni különbségek összességeként ér‑
demes őket szemügyre venni.” (361.)

Karátson Endre legújabb könyvé‑
ben a „határon túli irodalmak” kate‑
góriáját is kikezdi, joggal, azt túlságo‑
san is általánosnak mutatva. Ahogy 
írja, más magyar kisebbségi írókkal 
beszélve „kiderült, hogy közösségi 
szempontból egy kalap alá vesznek 
bennünket” (397.). Holott a magyar‑
országi központoktól való elszigetelt‑
ségen, vagy az ebből következő, a kör‑
nyező idegen nyelvi kultúra közvetítő 
szerepének köszönhető szellemi nyi‑
tottságon túl ezeknek a  csoportok‑
nak az irodalma és működésük alig‑
ha vethető össze. Sőt, e két aspektus 
árnyalása megkérdőjelezi ezeket a ha‑
sonlóságokat is. Egy konferencián 
elhangzott beszélgetés leírásából ki‑
derül például, hogy az elszigeteltsé‑
get sem élte meg mindegyik csoport 
ugyanolyan leküzdhetetlen hátrány‑
ként. Az előadók „az egy Végel Lász‑
ló (akkor még Jugoszlávia) kivételé‑
vel mind a magyar közösségek elszi‑
geteltségét fájlalták” (43.). Karátson 
leggyakrabban a vajdasági irodalom‑
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hoz közelíti saját tapasztalatait. Ahogy 
ő francia közvetítéssel, az akkori jugo‑
szláviai magyar írók szerb fordítások‑
ból szerezték azokat az ismereteiket, 
melyekkel akkor korszerűbbnek bi‑
zonyulhattak a magyarországi íróknál. 

„Hangsúlyozni kell a  határon kívül, 
az úgynevezett szomszéd államok‑
ban magyar nyelven alkotók szerepét 
is az új utak keresésében, különösen 
a jugoszláviai szabadabb szellemi lég‑
körben élőkét, az Új Symposion körül 
csoportosulókét.” (384.)

A magyarországi irodalomhoz fű‑
ződő kapcsolatot a  nyugati magyar 
íróknak az egykori nemzetközi egy‑
idejűsége tette bonyolulttá. A magyar‑
országi irodalomtudomány a  meg‑
késettség pótlásában nem a modern 
szemléleteket már nemcsak ismerő, 
hanem irodalmukba be is építő nyu‑
gati magyar írókra támaszkodott, sőt, 
az ő eredményeikről többnyire meg 
is feledkeztek. „[A] hazai írók nem 
a gyanús külföldi magyaroktól akar‑
ták átvenni a  nyugati árut, hanem 
a  rangosabb őstermelőktől akarták 
közvetlenül beszerezni. […] Az iro‑
dalomszervezők negyedszázad késés‑
sel rávetették magukat ugyanazok‑
ra a  dekonstruáló nyugati elmélet‑
gyártókra, akik a  kintieknek példát 
mutattak...” (385.) Karátson Endré‑
nek a  magyarországi irodalomtudo‑
mányra vonatkozó kritikáit hiba len‑
ne az „el nem ismert író fanyalgásá‑
nak” tekinteni. Leginkább azért, mert 
Karátson ezeket nem mint író, ha‑
nem mint irodalomtörténész fogal‑
mazza meg. Karátson Endre kettős‑
ségéhez tartozik, hogy szépirodalmi 
műveit magyar nyelven, de szakiro‑
dalmi, tudományos munkáit, az ös‑
szehasonlító irodalomtudomány nyu‑
galmazott professzoraként, többnyire 
franciául írja.

Karátson Endre a nyugati magyar 
írók múltbeli ( !) helyzetének leírá‑
sát adja, és ezzel a bemutatással kár 
is volna vitába szállni, hiszen meglá‑
tásai, érintettsége okán, hitelesek és 
jogosak. Az irodalmi párbeszéd be‑
indítására vonatkozó első próbálko‑
zások alkalmával „nem egyszerűen 
külföldre szakadt magyarok, hanem 
öntudatossá váló nyugati magyarok 
keresték a  kapcsolatot az országgal” 
(143.). „Nyugati magyar írónak, ha 

külföldön lett azzá, nem volt koc‑
kája a  magyar tudat sakktábláján” 
(362.), még annyira sem, mint az író‑
ként emigrálóknak, akiket valame‑
lyest, legalább megszakítottságával, 
életben tartott az addigi magyaror‑
szági recepciójuk. Karátson köteté‑
ben nem esik szó irodalmi kánonról, 
kanonizációról, kirekesztésről, mely‑
nek oka a  legutóbbi idézetben is ott 
van : íróvá lett Karátson Endre a ma‑
gyarországi viszonyulások ellenére is, 
leginkább a  Mikes Kelemen Kör és 
az általuk rendszeresen megszerve‑
zett Tanulmányi Napok biztosítot‑

ta irodalmi közegben. Az egyik leg‑
fontosabb, amire a Retúrjegy rámutat, 
hogy Karátson értő magyarországi re‑
cepciója nem (csak) az ő, hanem (in‑
kább) a magyar irodalom azonosságá‑
nak meghatározásához lenne szüksé‑
ges. Karátson szemlátomást tisztában 
van azzal, hogy amit a  nyugati ma‑
gyar írók megkerülésével – igaz, hogy 
negyedszázados késéssel – bepótolt 
a magyarországi irodalomértés, nem 
adható át ismét, ezúttal a nyugati ma‑
gyar írók által ; efelett nem is kese‑
reg. Az már inkább a magyarországi 
vizsgálódás avíttságát jelzi, ha nyuga‑
ti magyar íróról szólva, még mindig 
a régi szólamokat veszik elő egy‑egy 
vizsgálódás alkalmával. Az elemzők 
„többnyire a  múltat szedik elő, s  azt 
feszegetik, a kinti írók milyen hazai 
hagyományhoz kapcsolódnak. […] 
[M]indenki csak azt nézi, mivel adós 
a nyumir [nyugati magyar irodalom]. 
Azt, hogy ő is adhat, […] arra még 

nem is igen céloznak.” (186.) A ma‑
gyarországi recepció közeledése eleve 
bajos, ha azt gondolja, csakis az emig‑
ráns írókkal tesz jót, amikor számba 
veszi az eredményeiket. A nyugati ma‑
gyar írók életműve nem feltétel nélkü‑
li integrációt kíván, hanem kritikai ér‑
tékelést. (Ezt a szemléletet és szándé‑
kot tükrözi Hites Sándor Karátsonról 
írt, a Kalligram Tegnap és Ma soro‑
zatában 2011‑ben megjelent mono‑
gráfiája is. Bár Hites a Bevezető című 
első részben felsorolja a  recepcióbe‑
li méltatlan hiányosságokat, de na‑
gyon helyesen nem magyaráz[kodik] 
amiatt, hogy is lehet egy kétségtele‑
nül kanonizációs hatással bíró mo‑
nográfiasorozat tárgya Karátson End‑
re – a szerzőt emigrációs léthelyzete 
miatt sem kezeli megvédendő kurió‑
zumként.) A Retúrjegyben Karátson is 
minden szempontból az előítéletektől 
mentes közelítést hangsúlyozza.

A  Retúrjegyben megfogalmazott 
új szemlélet természetesen nem füg‑
getleníthető az eddigi elgondolások‑
tól, elfogadásának és működtetésének 
feltétele az, hogy az elemző, miután 
kényszerűen regisztrálja az óhatatla‑
nul megidéződő korábbi szemponto‑
kat, képes legyen azokat újragondol‑
ni az adott szöveg kontextusában. Ta‑
lán nem szándékosan, de mintha épp 
ezt az elgondolást gyakoroltatná a kö‑
tet hátsó borítójára kiemelt idézet is, 
mely látszólag az emigráns léthez szo‑
kásosan kapcsolt idegenség és otthon‑
talanság fogalmát idézi már a könyv 
elolvasása előtt, mégis, figyelmesen 
olvasva a mondatot, az új, megkülön‑
böztetést halványító elképzelés tűnik 
ki : „Idegenben élni nem mindig kön‑
nyű, de nem sokkal nehezebb, mint 
élni, csak úgy, helyhatározó nélkül.” 
Amennyiben az írók meghatározását 
vesszük, alapvetően a  magyarorszá‑
giaké tekinthető „helyhatározó nél‑
külinek”, míg „a határon kívülinek 
hivatalból nem lehet más azonossá‑
ga. Csak ilyen vagy olyan magyar író 
lehet – szemben [tehát] a határon be‑
lülivel, akinek nincs szüksége jelző‑
re, mert ő magától értetődően való‑
ságos.” (364.) Míg az irodalmi mű‑
vek megítélésében a helyszínek nem 
kapnak Karátsonnál semmiféle jelen‑
tőséget, addig maga az irodalom, s fő‑
ként a nyelv, melyen születik, a legki‑



100

emeltebb helyként szerepel művének 
már említett, az Otthonok köteteit idé‑
ző alcímében is (Jó lakásom az iroda‑
lomban). Ahogy a könyvben írja : „[o]
tthonomat a magyar nyelvben építem, 
és slussz” (435.).

A  kötet címe is a  magyarországi 
irodalomhoz fűződő viszonyra utal, 
a  szövegből kiderül, kétféleképpen 
is – vonatkozhat a múltbeli, s a kor‑
társ irodalmi kapcsolatra is. Előbbi 
esetben a  retúrjegy a  korábbi, gyak‑
ran visszautasító anyaországi maga‑
tartást jelölheti, mellyel különösebb 
átgondolás nélkül a nyugati magyar 
íróktól érkező műveket és gondolato‑
kat mintegy visszaküldték a  feladó‑
nak. A műben egy konkrét eset leírá‑
sa során bukkan fel először a „retour” 
kifejezés, mikor is arról esik szó, hogy 
a Karátson által Réz Pálnak elkülde‑
ni szándékozott Eszmék nyomában 
című esszékötet csomagolópapírjá‑
ra „[v]örös plajbásszal feltehetően egy 
belügyes nagy vörös R betűt vésett rá, 
s a magyar posta engedelmesen rápe‑
csételte : Non admis à Retour. A cím‑
zést kék ceruzával érvénytelenítették.” 
(133.) Ami a kortársi kontextust ille‑
ti, leginkább Karátson írói öntudatát 
mutathatja : nem kér a magyarorszá‑
gi irodalomban vezérszerepet, a  ma‑
gyar nyelvűben pedig mindenképpen 
helye van. „Ha […] Magyarország hi‑
ányzik, felülök egy fapados légi járatra, 
és odautazom. Amikor pedig kedvem 
szerint már jobb lesz Párizsban, előve‑
szem a retúrjegyet.” (445.)

A  Retúrjegy tehát kettős mű : Ka‑
rá tson Endre személyes vallomása 
és fontos kérdések újragondolása is 
egyben. A  kettősség itt egyértelmű‑
en többlet. A mű érdekességét és szel‑
lemességét már formája is garantálja. 
Mint álinterjú‑kötet, arra döbbent rá, 
hogy a nyugati magyar írókkal foglal‑
kozó eddigi vizsgálatok mennyire kiis‑
merhetők, mennyire berögződött kér‑
désekkel operálnak, lényegében meg‑
lepetésre képtelen módon.

Ha van közös, általános érvényű ta‑
nulsága az elmúlt évtizedekben egy‑
re‑másra születő összefoglaló magyar 
irodalomtörténeti munkáknak, úgy 
mindenképpen közéjük kell sorol‑
nunk annak felismerését, hogy a tel‑
jességre való törekvés hamis illúzió‑
ja helyett csakis a szelektív feltárás le‑
het a  kutató célja egy efféle mű írá‑
sa során. Többen megfogalmazták 
már – a  legexplicitebb módon talán 
a 2007‑es A magyar irodalom történe‑
tei című háromkötetes műben jutott 
kifejezésre –, hogy képtelenség egyet‑
len nézőpontból áttekinteni irodal‑
munk évszázados (vagy akár csak év‑
tizedes) hagyományait : a jelenben is 
íródó, állandó mozgásban lévő irodal‑
mi értékrend csakis a „több szem töb‑
bet lát” elve alapján válhat megköze‑
líthetővé. S bár a (szerencsés esetben) 
felmerülő újabb szempontok minden 
esetben szélesítik a témára nyíló rálá‑
tásunkat, a teljes képet sohasem fog‑
hatjuk be egyetlen – mégoly éles – te‑
kintet révén. Különösen igaz lehet ez 
az állítás a  20. század második felé‑
nek magyar kultúrájára, amely olyan, 
a  korábbi időszakokénál is jóval bo‑
nyolultabb külső hatástényezők kö‑
zepette jött létre, hogy a róla való hi‑
teles beszéd ma már szinte elképzel‑
hetetlen a legváltozatosabb diskurzu‑
sok egyidejű figyelembevétele nélkül. 
A tisztán esztétikai szemléletű iroda‑
lomtörténeti vizsgálódások – dacára 
annak, hogy önmagukban is szám‑
talan fontos összefüggésre hívhatják 
fel a figyelmünket – már eleve kizár‑
ják a  korszak árnyaltabb megértésé‑
nek lehetőségét, amikor önként le‑
mondanak a felismerésről, hogy az ek‑
kor létrejött művek a legeltérőbb mó‑
dokon, de mégis egy irányított iro‑
dalomkoncepció viszonyrendszerébe 
születtek bele. Szőnyei Tamás Tit‑
kos írás című, Állambiztonsági szol‑
gálat és irodalmi élet alcímű kétköte‑

tes, összesen több mint kétezer olda‑
las munkája éppen az ilyen természe‑
tű hiányosságaink pótlására vállal‑
kozik, és 1956‑tól 1990‑ig igyekszik 
nyomon követni az aczéli kultúrpoli‑
tika és a belügyi szolgálatok összehan‑
golt működését – méghozzá a mai ku‑
tató számára a legautentikusabb, még‑
is idáig (talán okkal) felhasználatlan 
forrásanyagok segítségével.

Az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában fellelhető ha‑
talmas iratmennyiség, amely egyebek 
mellett a korszak meghatározó és ke‑
vésbé meghatározó irodalmárainak 
megfigyelési dokumentumait tartal‑
mazza, mindezidáig egyetlen rend‑
szerező szándékú műben sem jutott 
kiemelt szerephez – a Titkos írás e te‑
kintetben biztosan egyedülállónak ne‑
vezhető. A közelmúlt magyar irodal‑
máról szóló szakirodalmi munkák‑
hoz képest nagy különbséget jelent 
az a  Szőnyei művére jellemző szem‑
léletmódbeli eltolódás, amely – az 
eddigi gyakorlattól eltérően – a  pri‑
mer és szekunder irodalmi szövegek 
helyett belügyi iratokat, jelentéseket 
tesz meg az elemzések legfőbb hivat‑
kozási alapjává. A szokatlan, noha na‑
gyon is adekvát eszköztárat felhasz‑
náló szerző szinte teljesen ismeretlen 
(de legalábbis méltánytalanul elha‑
nyagolt) területre lépett módszerta‑
ni újításával, aminek hozományakép‑
pen a rendszerváltás előtti irodalom 
története mellett egyszersmind a Ká‑
dár‑korszak mindennapjairól is be‑
szélni tud. Ugyanakkor saját korláta‑
ira is felhívja a figyelmet, amikor rá‑
mutat arra a  tényre, miszerint a „tit‑
kos magyar irodalomtörténet” feltá‑
rása önmagában nem lehet alkalmas 
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irodalomesztétikai ítéleteink (az újon‑
nan felmerült tények ismeretében ta‑
lán szükséges) felülvizsgálatára : „Ez 
a könyv sajátos adalékokkal egészíti 
ki több mint három évtized irodal‑
mi eseménytörténetét, de nem tesz 
kísérletet a 20. századi magyar iroda‑
lom teljesítményeinek újraértékelésé‑
re. A titkosszolgálati papírokból kihü‑
velyezhető ismeretanyag azonban óha‑
tatlanul esztétikai kérdéseket is felvet 
az etikaiak mellett. Mindenekelőtt 
azon szerzők műveivel kapcsolatban, 
akik hosszabb‑rövidebb ideig, kész‑
ségesen vagy vonakodva, szűkszavú‑
an vagy pletykás részletességgel, ártó 
szándék nélkül vagy rosszindulatúan, 
tényekhez ragaszkodva vagy hetet‑ha‑
vat összehordva, szóban vagy írásban 
információkat adtak barátaikról, kö‑
zömbös ismerőseikről, vélt vagy valós 
ellenségeikről. Miként olvassuk és ér‑
tékeljük mostantól fogva az ő szépiro‑
dalmi, irodalomtörténeti vagy kritikai 
szövegeiket, interjúikat, visszaemléke‑
zéseiket ?” (I./26.) A „felvetődő eszté‑
tikai kérdések” megválaszolását te‑
hát a szerző nem vállalja magára, va‑
lószínűleg helyesen : a könyv célja in‑
kább egy újabb irányú kutatás alapjai‑
nak megteremtése, amely megbízható 
támpontot nyújthat a  korszak iro‑
dalmi műveinek esetleges újraérté‑
keléséhez. Az első bekezdésben felve‑
tett gondolathoz visszatérve tehát azt 
mondhatjuk, a  20. századi magyar 
irodalom áttekinthetetlen horizont‑
jának egy fontos, de még így sem tel‑
jes szeletét ismerteti meg velünk Sző‑
nyei Tamás műve, amely végső soron 
afféle békaperspektívából elbeszélt 
irodalomtörténetként is értelmezhető.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy 
egészen mostanáig – néhány kivétel‑
től, például Standeisky Éva egyes ta‑
nulmányaitól eltekintve – miért nem 
volt jellemző a korszak művészeti éle‑
tével foglalkozó tudományos igényű 
művekre az ügynöki jelentések vizs‑
gálata. Csak kisebb részben jelenthet 
magyarázatot az a tény, hogy az ide‑
kapcsolódó dokumentumok viszony‑
lag rövid idő óta érhetők el a kutatók 
számára, az aktuálpolitikai indítta‑
tású összeesküvés‑elméleteket a múlt 
elhallgat(tat)ásáról pedig érdemes 
fenntartásokkal kezelnünk. Sokkal 
komolyabb indok lehet az ügynökje‑

lentés mint tudományos forrásanyag 
problematikus volta, amelyre a  szer‑
ző is figyelmeztet könyve bevezető‑
jében : „Kéretik […] távolságtartás‑
sal kezelni a  jelentésekből származó 
idézeteket is, amelyekben az ügynö‑
kök jellemzik célszemélyeiket, akár 
jót, akár rosszat vagy sértőt közölnek 
róluk – ami éppenséggel a  valóság‑
nak megfelelő állítás, szándékos ha‑
zugság vagy akaratlan tévedés is lehet. 
[…] Mindezekből következik, hogy 
ez a kötet a  jelentések által konstru‑
ált világot próbálja meg rekonstru‑
álni, mozaikdarabkák ezreiből ös‑
szeállítani egy talán sohasem létezett 
és tökéletesen soha össze nem rakha‑
tó képet.” (I./25.) Vagyis fontos felis‑
mernünk, hogy a több évtizedes bel‑
ügyi dokumentumokból kiolvasható 
információk túlnyomó többségét ma 
már senki és semmi nem hitelesíthe‑
ti teljes mértékben. A könyvben idé‑
zett besúgói iratok nagy részén jól ér‑
zékelhető a  jelentésadó hálózati sze‑
mélyek szándéka önnön tettük nem 
kimondottan etikus voltának elmis‑
másolására ; tehát számításba kell ven‑
nünk, hogy a Titkos írás vizsgálódása‑
inak alapjául szolgáló források jelen‑
tős hányada skizoid léthelyzet (ma‑
gánemberi vs. ügynöki lét) szorítá‑
sában vergődő személyek véleményei 
folytán keletkezett. Mi sem bizonyít‑
ja jobban ezt a személyiségzavaros ál‑
lapotot, minthogy az álnéven jelentő 
titkos megbízottak közül többen is 
egyes szám harmadik személyben be‑
szélnek saját „valós” énjükről ügynöki 
beszámolóikban (például a „Sárdi” és 

„Stimecz” néven évtizedeken át bősé‑
ges információkat szolgáltató Sándor 
András rendszeresen beleszőtte saját 
alakját M‑dossziéjának elbeszéléseibe).

További akadályt gördít a megbíz‑
ható tényfeltárás elé a  nem mindig 
feloldható ügynöki álnevek okozta 
bizonytalanság, a  belügyi gyakorlat‑
nak megfelelően anonimizált (vagyis 
a  jelentésben kisatírozott) részletek 
a forrásszövegek nagy részében, nem 
beszélve a  rendszerváltást megelőző‑
en megsemmisített dokumentumok 
tömkelegéről. Az elbizonytalanító 
tényezők sora igencsak megnehezíti 
a kutató dolgát, hiszen soha nem lehet 
tudni, hogy például egy egykor bizo‑
nyosan létezett, de mára megsemmi‑

sült Munka‑dosszié – vagyis a beszer‑
vezett hálózati személy jelentéseit őr‑
ző kartoték – milyen módon árnyal‑
ta, esetleg alakította volna át gyöke‑
resen az adott témakörrel kapcsolatos 
tudásunkat. A szerző többhelyütt jel‑
zi művében, hogy hitelesített infor‑
mációk hiányában néhol logikai úton 
kénytelen feltételezni egyes jelentések 
tartalmát vagy következményeit, sőt 
nemegyszer a megérzéseire, illetve az 
egyéb dokumentumokból levont kö‑
vetkeztetésekre tud csak hagyatkozni. 
Ennek megfelelően a  „konstruált vi‑
lág rekonstruálása” némi magánnyo‑
mozói hajlamot, de még inkább ko‑
moly írói invenciót feltételez Szőnyei 
részéről. Ez utóbbi érezhető is a szö‑
veg – a kortárs szakirodalmi munkák‑
hoz képest – könnyed stílusán, a szel‑
lemes, újságcikkekét idéző alcímeken 
(Az értelmiség útja az osztálybörtön‑
höz ; Kétes egzisztencialisták az irodal‑
mi ávéházban stb.), valamint a  feje‑
zetek már‑már szépirodalmi művek‑
re emlékeztető megkomponáltságán : 
minden nagyobb szövegegység egy jól 
kiválasztott, Szőnyei által „Enumerá‑
ció” címmel ellátott ügynökjelentés‑
sel indul, amely az adott fejezetben 
vizsgált írói csoportok megfigyelésé‑
re összpontosít. Ezután minden eset‑
ben egy stílszerű versidézet következik 
(például a Mozgolódó Világ című sza‑
kasz elején Petri György műve, A sze‑
mélyi követő éji dala), majd a  tény‑
leges fejezet bevezetéseként a  szerző 
tollából származó, novellaszerű élet‑
kép a  soron következő téma egy jel‑
lemző pillanatáról. (Példaként álljon 
itt egy részlet szintén a Mozgolódó Vi‑
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lág című fejezet elejéről, a  Bibó Ist‑
ván temetését elbeszélő fiktív szöveg‑
ből : „Óbudai temető, 1979. május 21. 
Kora délutáni rekkenő hőség. Gyász, 
dac, síri csend, fojtott izgalom. Csa‑
ládi esemény és közügy, de nem hiva‑
talos. Ismert és egymás számára is is‑
meretlen arcok. Ki ez a sok ember és 
mit akar ? Az elhunyt tisztelői ? Az el‑
hunyt tisztelőinek megfigyelői ? Sejtel‑
mek, balsejtelmek, várakozás, kíván‑
csiság. Mi lesz itt ? Kinek fotóznak ?” 
[II./741.]) Az ilyen és ehhez hason‑
ló, mondhatni szépirodalmi igényű 
szakaszok – de még inkább a szerző 
gyakori önreflexiói és korrekt önval‑
lomásai a nehezen azonosítható jelen‑
tések szerzőjének vagy körülményei‑
nek bizonytalanságát illetően – mind‑
végig figyelmeztetnek bennünket arra, 
hogy a kezünkben tartott vaskos kö‑
tetek voltaképpen egy hatalmas kuta‑
tómunka és nem kis beleérző készség 
segítségével létrehozott valószínűsített 
forgatókönyv részletei.

A zavarba ejtően nagy terjedelem 
– amely természetesen lehetne akár 
még nagyobb is, hiszen a szerző nyil‑
ván nem juthatott hozzá a  bő há‑
rom évtized összes belügyi anyagá‑
hoz – lehetőséget teremt az 1956 és 
1990 között rengetegszer és rengete‑
get változó irodalmi mező legfonto‑
sabb mozgásainak szoros követésére. 
A logikusan kialakított fejezetstruktú‑
ra időrendben tárja elénk a III/III‑as 
szolgálat számára legproblematiku‑
sabb írói csoportok tevékenységét, és 
a  kordában tartásukra hivatott tit‑
kos intézkedések kivitelezési javasla‑
tait. A könyv jól érzékelteti, hogy az 
aczéli kultúrpolitika, sőt a  teljes Ká‑
dár‑rendszer gondolkodásmódja lé‑
nyegében az 1956‑os események el‑
feledtetésén, megismétlődésük elke‑
rülésén alapult : a  fokozatosan kiépí‑
tett besúgói hálózat célja tulajdon‑
képpen nem volt más, minthogy az 
egyre inkább paranoiássá váló párt‑
apparátus a  legapróbb tudatos szer‑
veződésekről is idejében tudomást 
szerezzen. Ennek megfelelően a  Tit‑
kos írás első kötetének nagy része az 
’56 utáni irodalmi életet érintő meg‑
torlásokkal, majd a ’60‑as évek elejé‑
től induló konszolidáció eseményei‑
vel foglalkozik. Az úgynevezett „kis” 
és „nagy” íróper (előbbi elítéltjei Var‑

ga Domokos, Tóbiás Áron, Molnár 
Zoltán és Fekete Gyula, utóbbiéi Dé‑
ry Tibor, Zelk Zoltán, Háy Gyula és 
Tardos Tibor voltak) csak a  jéghegy 
csúcsát jelentik, hiszen a könyv feje‑
zetei alapján világossá válhat, hogy ’56 
után lényegében minden irodalom‑
mal foglalkozó művész és szakember 
elveszítette a  hatalom bizalmát. Kü‑
lönösen szembetűnő a népi irodalom 
képviselőire fordított megkülönböz‑
tetett figyelem : a rezsim a bármikor 
előtörésre kész jobboldali reakció ve‑
szélyét sejtette a népiek csoportosulá‑
sa mögött, így rendkívül fontos volt 
például Illyés Gyula, Németh Lász‑
ló, Püski Sándor, Szabó Pál megfelelő 
ellenőrzése és az új államrendhez va‑
ló viszonyuk mielőbbi normalizálá‑
sa. Ugyanakkor a  korábbi, Révai‑fé‑
le kulturális irányvonalnak megfelel‑
ni vágyó művészek is megbízhatatlan‑
ná váltak az új berendezkedés számára 
(lásd a Sztálin‑díjas Nagy Sándor kál‑
váriáját a ’60‑as években), és a hiedel‑
mekkel ellentétben a  Tűz‑tánc anto‑
lógia rendszerbarátnak vélt szerzői is 
állandó belügyi felügyelet alatt álltak, 
nem beszélve a budapesti kávéházak 
mélyvizében mozgó, „egzisztencialis‑
tának” bélyegzett alkotókról. (Her‑
nádi Gyula, Mészöly Miklós, Orbán 
Ottó, Weöres Sándor stb.) Dicsére‑
tes, hogy a szerző nem elégedett meg 
a  budapesti irodalmi élet változásai‑
nak részletes taglalásával, és rendsze‑
resen kitekint a vidéki művészeti köz‑
pontokban folyó eseményekre (példá‑
ul a Jelenkor, a Tiszatáj, az Alföld fo‑
lyóiratok körüli viszályokra, Ratkó 
József meghurcoltatására), sőt az ’56 
után külhonba szakadt irodalmi cso‑
portosulások állambiztonsági tanul‑
mányozásáról is beszámol (többek kö‑
zött a párizsi Magyar Műhely, a londo‑
ni Irodalmi Újság, a müncheni Látóha‑
tár alakulásáról, szerző‑ és szerkesztő‑
gárdájuk megfigyeléséről).

Míg az első kötetben taglalt törté‑
nések lényegében egy régi elemekből 
újraépített (értsd : idősebb, „befutott” 
írók felhasználásával, megregulázá‑
sával operáló) rendszer kialakulásá‑
ról tanúskodnak, addig a könyv má‑
sodik nagyobb egysége a ’60‑as évek 
végére megszilárdult helyzet „fellazí‑
tására” tett kísérletekről és az ezek el‑
leni állambiztonsági eljárásokról szá‑

mol be. A hazai neoavantgárd első lé‑
pései, a  fiatal népiek (a Kilencek és 
a  Hetek csoportosulásai, mindenek‑
előtt pedig Csoóri Sándor) folyama‑
tos lapalapítási kísérletei, a ’80‑as évek 
elejétől egyre szaporodó szamizdat ki‑
adványok és underground művésze‑
ti törekvések – mindezek mögött pe‑
dig az egyre éleződő társadalmi ellen‑
tétek – az elöregedőben lévő rezsim 
előbb‑utóbb szükségszerűen bekövet‑
kező felbomlása felé mutattak, amely 
ellen egy idő után a hatalmasra duz‑
zadt belügyi titkos apparátus sem tu‑
dott mit tenni. Különösen a könyv vé‑
ge felé érezhető, hogy a szerző igyek‑
szik egyre nagyobb lépésekben halad‑
ni a mind szövevényesebbé váló viszo‑
nyok között, és a gyorsuló események 
közepette olykor kénytelen néhány 
oldal erejéig előre‑ vagy visszaugra‑
ni az időrendben, ami esetenként az 
olvasottak átláthatóságának rovásá‑
ra megy – mentségére legyen mond‑
va, hogy a megszámlálhatatlanul sok 
„történetszál” egyidejű kézben tartása 
valószínűleg nem is lehetne másképp 
megoldható.

Szőnyei Tamás rendkívül nagy 
szolgálatot tett a  magyar irodalom‑
történet‑írásnak kétkötetes művével ; 
a  szaktudomány hazai művelői pon‑
tos és rendszerezett, jóformán kikerül‑
hetetlen alapművel gazdagodtak álta‑
la. A széles nyilvánosság előtt eleddig 
ismeretlen források értő elemzése mel‑
lett könyve legnagyobb érdeme, hogy 
jól működő módszert mutat fel a nem 
mindig megbízható belügyi anyagok 
tudományos célokra való felhasználá‑
sára. Mégsem szabad abban remény‑
kednünk, hogy a szerző hiánytalanul 
elvégezte a „piszkos munkát”, ami az 
állambiztonsági megfigyelés alatt ál‑
ló irodalmi élet teljes feltérképezésé‑
vel jár : a Titkos írás által felszínre ho‑
zott hatalmas tudásanyag éppen arról 
győzhet meg bennünket, hogy sokkal 
több a  homályos folt az 1956 utáni 
magyar irodalom történetében, mint 
azt valaha is gondoltuk volna.

 Reichert Gábor (Tatabánya, 1987) : Az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett 
magyar mesterszakos diplomát, jelenleg 
ugyanitt PhD‑hallgató az 1945 utáni ma‑
gyar irodalom doktori programon.
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A  borítófotó kétségkívül telitalálat. 
Egymást keresztező vágányokat lá‑
tunk, innen három irányba haladnak 
tovább a  sínpárok, fölöttük vezeté‑
kek, a vastag hóban itt‑ott kitaposott 
járatok. A  hangulat viszont egyálta‑
lán nem vigasztalan, napsütéses téli 
reggelről lehet szó, ez még valószínű‑
leg nem a tavasz reménye, hanem egy 
enyhe, elviselhető napé, amiért szin‑
tén hálásak lehetünk. A tipográfia is 
nagyjából rendben van, szolid, de be‑
szédes borítóval van dolgunk. A kötet 
egyes elbeszéléseit ugyanis valami‑
lyen módon összeköti a vasútállomá‑
sok, a rendező pályaudvarok, a vasúti 
töltések, melléképületek és a háttérin‑
tézmények világa. Arról nem is beszél‑
ve, hogy a struktúra, a kötet rendje, az 
egyes szövegek egymás mellé rendelé‑
se, a történetszálak kereszteződései is 
emlékeztetnek egy bonyolult vágány‑
hálózatra, és ez nyilván nem véletlen.

A  vasútvidék ugyanis az egész vi‑
lágon, de különösen igaz ez a Magyar 
Államvasutakra és Magyarországra, 
szóval a vasút és közvetlen környéke 
elég jól leképezi azt, ami egyébként az 
országban nagyban zajlik. És ez vala‑
mennyire fordítva is igaz, mindennap‑
jaink apró jelenetei némileg eltúlozva, 
karikatúraszerűen, esetleg groteszkbe 
hajlóan megmutatkoznak a  vasúton 
is. Ráadásul ezen a vidéken megvan‑
nak a  legfontosabb zsánerhelyszínek, 
a resti, a büfé, a váróterem, a kupék, 
különböző boltok, újságos, ezekben 
pedig mindenféle emberek, akiknek 
a nagy része ráadásul nem is utazik 
sehova. A vasút remekül kiteljesíthe‑
tő és kitölthető metafora. Egy ország‑
nyi vasútállomás. Hálás terep a próza‑
írónak, kegyetlen terep az ott élőknek.

Az egyes történetekben, még ha 
nem is közvetlenül ezeken a helyszí‑
neken játszódnak, rendre megjelen‑
nek az utalások, a vasút viszonyítási 
pont, vagy onnan jövünk, vagy ép‑
pen oda tartunk, nézegetjük a töltést 
a távolból, halljuk a vonatfüttyöt, va‑

laki bizonyos járatokat emleget, a ren‑
dező pályaudvar egyszer csak rendező 
elv lesz. Az egyik novellában (Irodal‑
mi kapcsolatok) a két József Attila‑ra‑
jongó egyetemista főszereplő még az 
Eszmélet pályaudvarait is azonosít‑
ja, az más kérdés, hogy a kiselőadás 
végén az oktatójuk üvöltve zavarja ki 

őket a teremből.
A  vasútvidék lakóinak ezer arca 

van, vonzzák tehát a legkülönbözőbb 
elbeszélői alapállásokat, ám amíg 
a  pályaudvar rendje szerkesztési elv‑
nek megfelelő, addig ezzel a cikkcak‑
kozó, állandóan bujkáló és alakot vál‑
tó elbeszélővel már sokkal több prob‑
léma akad.

Pedig Darvasi Ferenc a  hangne‑
met megtalálta, pontosan érzi, ho‑
gyan kell a  kisemberről, a  hétköz‑
napokról, pláne azt, hogy a  perifé‑
riára szorult lakosságról miként kell 
beszélni. Szerencsére nincsenek ha‑
tásvadász, különösen szívfacsaró tör‑
ténetek, nincs ítélkezés, de bájolgó 
együttérzés sem : amit ki kell mon‑
dani (cigány, fogyatékos, meleg, ras‑

szista) ki lesz mondva, de megfelelően 
árnyalva, vagy rávezetésszerűen, hogy 
ne ez a tény határozzon meg mindent. 
Darvasi kikapcsolja a szöveg lehetsé‑
ges előítéleteit. A kötetet záró novel‑
lában (Hungária) a  vonaton utazó 
író a  büfékocsi pincérével beszélget : 

„Amikor pedig megtudta, a vendégben 
kit tisztelhet, azt is hozzáfűzte, hogy 
a kilátástalanságot, azt kéne megírnia 
valakinek. Az anyagi és szellemi nyo‑
mort, de nem ám felülről rátekintve. 
Őt az ilyesmi nem kimondottan ér‑
dekelte. Társadalmi problémákról fe‑
csegni, arra találták ki a szociológiát.” 
A megfogalmazás persze kissé sarkos, 
és mivel a történetben megelevenedő 
elbeszélő mondja, így a kötet egészé‑
re nézve nem is kell készpénznek ven‑
nünk, arra a megérzésünkre azonban 
mindenképpen rímel, hogy hiba len‑
ne a kötetben szereplő szövegeket szo‑
ciografikus írásoknak nevezni. Ennél 
valamivel többek és valamivel keve‑
sebbek is.

De térjünk vissza a nyelvre és az 
elbeszélőre. A kötet első harmadában 
egy folyamatosan mozgásban lévő, 
folyton alakot váltó elbeszélővel ta‑
lálkozunk, illetve találkozni elég ne‑
héz vele, maradjunk annyiban, hogy 
időnként rajtakapjuk egy‑egy mellék‑
mondatban. Van, hogy ő az ügyeletes 
rendőr (Lodövi), a szomszéd fiú (Ott‑
honka), sörözgető egyetemista (Picur‑
ka), de bizonytalan alakja időnként 
mintha főszereplőként is felbukkanna, 
például újságíróként, íróként, de teljes 
valójában csak az utolsó szövegben je‑
lenik meg. Amíg ez a játék, a nézőpon‑
tok gyakori váltogatása eleinte szóra‑
koztató, addig sajnos az ehhez a játék‑
hoz hozzárendelt nyelv már kevésbé 
az. Hamar kiderül, hogy Darvasinak 
mi áll jól, és mi az, ami görcsössé, ne‑
hézkessé és sajnos olykor hiteltelenné 
is teszi elbeszélői modorait. A könyv 
két legerősebb szövegét a  szerkesztő 
jó érzékkel első és második novellá‑
ként helyezte el, a Lodövi és a Picurka 
egy‑egy megrendítő, leleményekkel 
teli monológ, az egyik a helyi kocsma 
viselt dolgairól számol be, arról, hogy 
a Dili Gabi becenevű, lelkileg és men‑
tálisan is megtört fiatal lányt hogyan 
használják a  férfi vendégek, minden 
olyasmire, amit otthon szóba se mer‑
nének hozni, a másik pedig egy valaha 
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volt futballedző, majd pályagondnok 
kocsmai merengése a múltról, aminek 
kétségtelen csúcspontja egy titkos, éj‑
szakai légyott a pálya kezdőkörében. 
De a jól sikerült monológok közé tar‑
tozik a Fű kettő is, ami a már emlí‑
tett Picurka párja, és valójában egy 
hosszúra nyúlt, személyes élmények‑
kel teli halotti beszéd, ami újramesé‑
li a futballpályamítosz egyes részleteit. 
Ezek a szövegek élednek meg a legin‑
kább, hosszú, gyakran oldalnyi hos‑
szúságú mondatokban sorjáznak, az 
egymás mellé csapott gondolatok, de 
olyan természetes ritmusban, olyan 
magától értetődő kapcsolódási pon‑
tokat alkotva, hogy még a  felolvasá‑
suk sem tűnik túl bonyolult feladat‑
nak. Az esetlen, szándékosan rontott 
kifejezések, a nyegle, suta, slendrián 
beszédhelyzetek egy alapos rekonst‑
rukció részei, de ez nem csupán stí‑
lusjáték, mert azért a lényeg sem sik‑
kad el közben. A hömpölygő nyelvi 
sárfolyamban rendre felcsillan vala‑
mi. A potyasörre várakozó pályagond‑
nok azt mondja : „Látom én, hogyne 
látnám, azért jár mindenki a Manó‑
ba, hogy rendezze a  lelkiismeretével 
az ügyeit…” A  mesélők tehát képe‑
sek kívülről is szemlélni saját magu‑
kat és környezetüket, és nem árulnak 
zsákbamacskát : „Elnézésüket kérem 
még egyszer, de nem feltétlenül utol‑
jára, hogy csak a nosztalgia, és azután 
is a nosztalgia…” (Fű kettő) És ami 
a legfontosabb, és meghatározza a to‑
vábbi csapásirányt : „…leszarom, ha 
patetikus (…), egy cinikusnak jóhogy 
patetikus, erre én csak ennyit tudok 
mondani…” Amíg ez a  bárdolatlan 
őszinteség működik a  szövegekben, 
addig nincs semmi baj.

De ez sajnos nem feltétlenül ma‑
rad így a kötet további részében. A ne‑
hézkesség, a görcsösség akkor kezdő‑
dik, amikor ezek a mesélők már nem 
monologizálnak, hanem megpróbál‑
nak professzionális elbeszélőként vi‑
selkedni. A  hosszú, áradó szövegfo‑
lyam rövid mondatokká és bekezdé‑
sekké szelídül, ezzel persze el is veszti 
a  lendületét és az erejét. Az öniróni‑
ából önsajnálat lesz, az önreflexióból 
fölösleges magyarázkodás. Darvasi 
kényszeredett, elhasznált írói fordula‑
tokat ad a mesélők szájába, olyanokat, 
amelyekről nehezen tudnánk elkép‑

zelni, hogy az adott karakter mond‑
hat, gondolhat ilyet : Károly „örök 
álomba” szenderült, „kúszik” a  hő‑
mérő higanyszála, „mint a heringek” 
szoronganak az emberek a discóban, 
az ég „aranysárgába öltözött”, és mu‑
tassa meg valaki azt a  lányt, aki azt 
mondja magáról, hogy „magamfajta 
lány”. Nem is sorolva az olyan döcö‑
gős megoldásokat, mint a következő : 
„…nem hiszek a mondás folytatásának 
valóságtartalmában…” És jönnek a la‑
zának szánt kiszólások : a Pótkulcsban 
nyomtuk, süket duma, működésbe lép‑
tem, jó bőr stb. Ezek már nem illesz‑
kednek olyan természetesen a nyelv‑
be, mint a korábbi beszélők jóleső ha‑
nyagságai, és a legjobb sztorik ízét is 
el tudják rontani.

A kötet középső harmada szenved 
leginkább az elnehezüléstől, és ek‑
kor már az is kevesebb örömöt okoz, 
ha újra fölfedezzük a  kapcsolódási 
pontokat az egyes szövegek között. 
Eleinte nagyon érdekes, hogy pél‑
dául az Otthonka elsőre kegyetlen‑
nek tűnő utcaseprője a  Másik em‑
ber című szövegben főszereplővé vá‑
lik, és ha lehet, még kegyetlenebb 
arcát mutatja meg, vagy hogy Di‑
li Gabi végigsétál szinte az egész kö‑
teten, és több szövegben is felbukkan 
(Lodövi, Utolsó járat, Fordított nap), 
a Retúrban és a vasútkörnyéki kocs‑
mákban is otthonosan mozgunk már, 
de a  szakítás‑tetralógia (Egész életen 
át ?, Elválik, Melanzs, A  szavak em‑
bere) egymás mellé rendelésének oka 
már sokkal homályosabb, és sokkal 
mondvacsináltabbnak is tűnik. Ezzel 
egy időben pedig megjelennek a  su‑
ta csattanók : a nemrég szétment pár 
majdnem újra összejön, de aztán még‑
sem, inkább isznak a konyhában egy 
melanzst (Melanzs) ; a  szegény mun‑
kásember azt hiszi, hogy egyenrangú 
félként mulathat a  főnökséggel, de 
aztán egy sztriptízbárban csúnya tré‑
fa áldozata lesz, mert a munkásember, 
ugye, soha nem győzhet (Második fo‑
gás) ; az egyszeri apuka pedig őszintén 
meglepődik, hogy rasszista kirohaná‑
sa után lánya és afrikai udvarlója már 
nem maradnak ebédre (Meglepetés).

Azért kár ezekért a  szövegekért, 
mert egyrészt volt bennük lehetőség, 
másrészt elterelik a figyelmet a kötet 
valóban erős darabjairól. Az Ünnepi 

ebéd karácsonyi történetében, a cigány 
kisfiú vágányok és mozdonyok közti 
bolyongásába Darvasi beleírt mindent, 
amit nagyon jól tud, a szöveg szikár, 
pontos és a megfelelő mértékig érzel‑
mes, és csak az utolsó mondatból de‑
rül ki, hogy voltaképpen karácsonyi 
történetet olvastunk. A  legizgalma‑
sabb novellapárosítás pedig egyértel‑
műen Az embergyűlölő és az Irodal‑
mi kapcsolatok című szövegek óvatos 
egymásba úsztatása. Ezekben először 
csak egy bájosan bugyuta epizód meg‑
ismétlése szúr szemet, az egyetemista 
lány ugyanis időnként leviszi a  kak‑
tuszát napozni a parkba, aztán lassan 
kiderül : ezzel az egész kötet felépítésé‑
ről, szerkezetéről tudtunk meg elég so‑
kat. Közben elkezdünk gondolkodni 
azon, a kötetbeli valóságnak hány kü‑
lönböző szintje lehet. A kaktuszt bir‑
tokló Lilla odaképzel az ablak mögé 
egy írót, aki egy másik, korábbi szö‑
vegben éppen őt szeretné megírni, de 
valami miatt képtelen rá.

A  legkellemesebb meglepetés, 
mintegy megmentésként is persze, 
a  végén érkezik. A  Hungária című, 
a  kötetet záró szövegben, amint azt 
már említettük is, megjelenik az el‑
beszélő, az író. Vonaton utazik szü‑
lővárosába, közben dolgozni próbál, 
laptopja képernyőjén az utcaseprős 
történet, az Otthonka szövege látha‑
tó. Hirtelen mintha minden kitisz‑
tulna. De persze nem megy a  mun‑
ka, nem is mehet, mert a valóság egy‑
folytában bepofátlankodik a kupéba, 
az író intim szférájába, nem hagyja ol‑
vasni, kávézni, nem hagyja élni. Buj‑
kálni kényszerül írásművészetének 
tulajdonképpeni tárgyai, a pincér, az 
utasok, az emberek elől.

Aztán amikor leszáll a vonatról, és 
végre kiszabadul a  szorításból, a  kö‑
vetkező mondattal búcsúztatja, lé‑
nyegében, saját teremtményeit is : 

„A kurva anyátokat, aki a világraszült 
titeket !” Mi pedig már csak azon gon‑
dolkodunk, vajon hol maradt, kedves 
szerző úr, ez a tökösség az ezt megelő‑
zőkből, amikor pedig sokszor akkora 
szükség lett volna rá ?   

 Czinki Ferenc (1982) : író, kritikus, szer‑
vező. Székesfehérváron él.


