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Különös társadalmi tükröt mutat ne‑
künk Parti Nagy. A végletekig lecsupa‑
szított szituációkban különösen torz 
emberutánzatok mozognak. Nem 
okoz örömöt a felismerés, hogy ezek 
a szörnyek mi volnánk. Őrületesen 
rosszkedvű könyv Parti Nagy újdon‑
sült novelláskötete. Egyúttal őrülete‑
sen kegyetlen is. Nincs ebben a társa‑
dalomban semmi szerethető. Különö‑
sen agresszívak vagyunk. A békés ko‑
cogás közben is forrnak az indulatok. 
Mintha mindenki beteg volna. Úgy 
értem, hogy ápolásra szoruló őrült, 
a szó klinikai értelmében. Mintha az 
agresszió és a düh hirtelen hullámok‑
ban elérné ezt a várost, és ahogy átha‑
lad, mindenkit megfertőzne. Mert ol‑
vasás közben kiderül, hogy mindig van 
rosszabb. Mikor elhisszük, hogy en‑
nél a kocogó hapsinál nincs rosszabb, 
bunkóbb, igénytelenebb, aljasabb, ot‑
rombább, bambább stb., akkor kiderül, 
hogy rossz az egész koncepció, amit 
idáig felépítettünk magunkban, mert 
az az ember, akiről mindezt idáig fel‑
tételeztük, nem a tettes, hanem az ál‑
dozat. És pontosan annak az agresszi‑
vitásnak lesz áldozata, amit idáig neki 
tulajdonítottunk. Micsoda, hát hogy 
van ez ? És ez még csak a nyitónovella. 
Parti Nagy Pontos kórképet ad. Ma‑
gamban már ismerem ezt a folyama‑
tot. Hogy apró semmiségek révén ho‑
gyan bukik ki az emberből óhatatla‑
nul az indulat. Hihetetlen, hogy ho‑
gyan csinálunk magunknak túlélőtú‑
rát minden reggeli odaútból. És hogy 
mivé lesz a nap folytatása. Parti Nagy 
különös érdeme, hogy a történetről 
minden az adott írás szempontjából lé‑
nyegtelent le tud választani. Ráadásul 
a történet maga mindig kellően fordu‑
latos, csattanós, megfogalmazása min‑
denféleképpen bravúros, mindig van 
benne valami ellenállhatatlanul mu‑
latságos ötlet, ami a történet alapve‑

tően didaktikus voltát hivatott elfed‑
ni, vagy legalább elhomályosítani. Ez 
mindig egyfajta különösséget, különc‑
séget, egyéni ízt kölcsönöz a novellák‑
nak, amelyek másfelől mindig erősen 
tipizálnak éppen a végletes leegysze‑
rűsítés miatt.

A szövegek jól tetten érhető célza‑
tossága mindazonáltal alapvető jel‑
lemzője a kötetnek. Parti Nagy sze‑
rint tehát nyilvánvalóan olyan kor‑
ban élünk, ahol az irodalomnak konk‑
rétan megfogalmazható társadalmi 
(és politikai) szerepe van, neki író‑
ként társadalmi felelősség a megszó‑
lalás, és hogy nem tud, nem akar 
megmaradni az irodalmi keretek kö‑
zött. Azért mondom ezt ilyen bátran, 
mert nemrégiben megjelent írásai, pl. 
a Fülkeforr és vidéke, a politikai publi‑
cisztika határáról fogalmazza meg ezt 
a véleményt. Ha kicsit maliciózusan 
akarnék fogalmazni, akkor azt mon‑
danám, hogy Parti Nagy minden bi‑
zonnyal összeírt magának egy listát, 
hogy politikai korrektség szempont‑
jából milyen teszttörténetekkel tud‑
ná bemutatni társadalmunk nagyon 
is sztereotípiákra épülő gondolkodá‑
sát. A könyv egyfajta katalógusszerű 
számbavétel. Minta kapnánk egy lis‑
tát, hogy ez van, és nem kéne szeret‑
ni. A történetek jellemzően valami‑
lyen toleranciahiányra visszavezethe‑
tő agressziót írnak le, a megrajzolt kép 
és eseménysor pszichológiai és szo‑
ciográfiai értelemben rendkívül pon‑
tos. A hősök az antik görög drámák 
végzetszerűségével sodródnak az el‑
kerülhetetlen végzetük felé. A törté‑
netekben minduntalan kiütköző os‑

tobasággal párosuló brutalitás, érzé‑
ketlenség és értelmetlen kegyetlen‑
kedés minden példázatosság ellené‑
re újra és újra megdöbbentő. Talán 
azért válhat olvasóként ennyire meg‑
rázó erejűvé a könyv, mert az elbeszélő 
nem beszél ki a történetből. Egy ilyen 
ember alatti ember perspektívájából 
nézzük a történetet. Az olvasó számá‑
ra még kegyetlenebbek így a történe‑
tek, amelyekről különben hajlamosak 
volnánk azt hinni, hogy meg sem tör‑
téntek, annyira abszurdak. De a tör‑
téntek cselekvő részesének, közvetlen 
érintettjének az előadásában mégis 
valahogy hihetőbbnek hangzik a leg‑
hihetetlenebb is. Sokszor egyébként 
a nyelv maga hitelesíti az eseménye‑
ket. A nyelv – Parti Nagynál talán 
nem meglepő módon – állandó fősze‑
replővé növi ki magát. Az Apukális vi‑
szonyok című történetben például a hi‑
vatali bikkfanyelven beszélő elbeszé‑
lő éppen a hivatalos nyelvhasználat 
sajátosságainak túlzó alkalmazásával 
(lásd például a novella címét) fokoz‑
za a végletekig a helyzet abszurditását : 
a hivatal nem tud mit kezdeni egy ár‑
vagyerek minduntalan kiserkenő szár‑
nyával. Ez az előadásmód voltaképpen 
egy újabb csavart tesz hozzá az egyéb‑
ként sem egyszerűen befogadható tör‑
ténetekhez. Furcsa véglények mesélik 
a maguk különös sztoriját, amelynek 
kiindulópontja egy banális szituáció, 
kalauzok tartanak jegyellenőrzést für‑
ge csapatban, reklamáció az ELMÜ 
ügyfélszolgálati irodájában. És persze 
romák. És homoszexuálisok. Átlagból 
így‑úgy‑amúgy kilógó figurák. Mon‑
danám, hogy unalmas. Hogy egy ide‑
ológiára ilyen szorosan felfűzött törté‑
net biztos kényszeredett és mesterkélt. 
Ez önmagában igaz is. Talán az lenne, 
ha Parti Nagy nem tenné hozzá a tör‑
ténethez a maga sajátos nyelvi lelemé‑
nyét. Mert az egyszerű ötletesség, ere‑
detiség nem mentené meg a története‑
ket. Van itt vmi szándékos nyelvi rom‑
bolás, van egy ténylegesen létrehozott 
szöveg, és a beszélő hős feltételezhető 
mondanivalója, ami valahogy torzón 
marad az illető nyelvi kompetenciá‑
jának korlátozottsága miatt. A szöveg 
feszültsége az elbeszélt történet és an‑
nak egyszerre kétféle olvasata között 
keletkezik. Ezért lesz minden szöveg 
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egyszerre hallatlanul kínos, nevetsé‑
ges és tragikomikus. A különben el‑
mondhatatlan ostobaság a nyelven ke‑
resztül nyilvánul meg. Ezért a hősök 
nem szerethető figurák. Folyamato‑
san távolságot tart tőlük a szerző, lené‑
zés és megvetés árad a sorokból. Ezért 
nincs semmiféle katarzis.

Mintha megmásíthatatlan volna 
a tény, hogy szar alakok vagyunk, 
akik olyan mélységekbe csúsztunk, 
ahol már egykor volt emberi mivol‑
tunknak nyoma sem maradt. Em‑
berlét alatti létezés. Ösztönök. Vagy 
már az sem. Utópia egy társadalom‑
ról, ahol semmilyen hagyományos ér‑
ték nem érvényes, sőt egyáltalán nincs 
érték. Ha ez az egész társadalomkriti‑
ka, akkor túl szigorú. Nyilván rosszak 
és esendőek vagyunk, egy fényes elme 
nyilván kinevet minket. De a gyar‑
lóság éppen emberi tartozék, nem 
tárgy a boncasztalon. Egyszerűen nem 
igazságos így mérni az emberéleteket. 
Mert ezek az emberek nem egyszerű‑
en elbuknak, hanem látványosan pro‑
dukálják az emberi társadalom kortól 
független gyengeségeit. A végső csa‑
pást pedig mindig a humor, csillogó 
élc viszi be. Annyira hideg és szenv‑
telen lesz a szöveg, annyira érzelem 
nélküli, olyan tökéletes a kimondás 
igazsága, olyan mély az ábrázolt ma‑
gatartásformákkal szemben a megve‑
tés, hogy olvasóként csak félelem ma‑
rad és rettegés, hogy mi van akkor, ha 
ez mégis igaz. Ha ezt nem csak úgy 
kitalálja, ha ez nem csak az írói fan‑
tázia. Közben persze tudom, hogy ez 
az egész csak fikció, de még sem csak 
az, mert egy szinten ez volna a való‑
ság, csak ez a valóság nem kell senki‑
nek, mert nem kínál elfogadható lé‑
tezést. Werner Schwab, a fiatalon el‑
hunyt tehetséges osztrák drámaíró, 
akinek Parti Nagy Lajos különben ih‑
letett fordítója (Elnöknők, Kamra) azt 
írta egyik darabja alcímébe, hogy me‑
rénylet a nyelv ellen. Ilyesfajta figyel‑
meztetést Parti Nagy nem alkalmaz, 
de magát a módszert, a nyelvi terro‑
rizmust, igen. Így szép lassan az évek 
előrehaladtával kifejlődött egy újfaj‑
ta beszédmód, amely mára alapvető‑
en meghatározza Parti Nagy prózáját. 
Sárbogárdi Jolán amatőr írónő nyelvi 
sutasága, pontatlansága rendkívül ki‑

fejező, de talán soha nem lesz szatiri‑
kus, soha nem lesz bántó. Az írás egé‑
sze ellenállhatatlanul komikus, a Já‑
tékszínben bemutatott színpadi feldol‑
gozást például végignevetik a nézők. 
Az írónőt az általa használt nyelv jel‑
lemzi, a sajátos beszédmód, ahogyan 
megszólal. Ez a nyelv tele van hibák‑
kal, időnként kifejezetten bogarász‑
ni kell, hogy vajon mi is lehet a köz‑
lés eredeti célja, mi csúszott itt félre. 
Az előbb említett Schwab nyelvalko‑
tási módszere szintén talányos volt. Ő 
hasonló hangzású szavakat cserélt fel 
egymással. Tehát mondjuk a Leben 
(élet) helyett azt írta, hogy Leber (máj). 
Az életem/májam értelmetlen mon‑
dat németül szinte ugyanúgy hang‑
zik, ha egy idült alkoholista mond‑
ja a májverziót, akkor a mondat még 
újabb jelentést kap. De magyarul ez 
a fajta „mellébeszélés” nem működik, 
Parti Nagy másfajta módszert talált 
ki a nyelv összekuszálásra. A mosta‑
ni novelláskötetében minden történet 
valamilyen nyelvi sajátosságra épül, ez 
adja meg az adott írás nyelvi karakte‑
rét. Ez általában valamiféle nyelvi hi‑
ba, ami miatt, a mondatok egyszerűen 
mást jelentenek, mint amit a beszélő 
mondani akart. A beszélők tudatlan‑
sága vagy félműveltsége okán ők nin‑
csenek is tisztában azzal, hogy valójá‑
ban mit is mondtak, ezáltal jön létre 
valami nagyon visszás helyzetkomi‑
kum, egyszerűen kilógnak a monda‑
tok az adott szituációból. És ez a nyel‑
vi disszonancia leplezi le az adott sze‑
mély barbárságát, emberi létre való al‑
kalmatlanságát.

Parti Nagy komor képet fest er‑
ről a jelenkori magyar társadalomról. 
Történetei jóval túlmennek az irónia 
határán, igazi szatírák ezek a novel‑
lák, olyan fekete humorral, amin egy‑
általán nem lehet nevetni. Mindegyik 
történet mélyén olyan emberi tragédi‑
ák sejlenek fel, mint Móricz vagy Ör‑
kény novelláiban.

A Mi történt avagy sem novelláskö‑
tet nem könnyű olvasmány. Nyelvé‑
ben rendkívül bonyolult, az állandó 
utalások, a sokféle hiány, és a ki nem 
mondott, de az értelmezéshez nélkü‑
lözhetetlen, és az olvasó saját maga ál‑
tal megfogalmazandó igazságok miatt. 
Ez a novella mint műfaj amúgy is sű‑

rített jellegét tovább erősíti, az olvasó‑
tól a befogadás aktív részvételt igényel, 
Parti Nagy aztán nem fogja szájba rág‑
ni a mondanivalóját. Ami különös bra‑
vúr, ha figyelembe vesszük az alaptör‑
ténetek egyszerűségét és nehezen két‑
ségbe vonható társadalmi célzatosságát. 
A sokféle humor, a groteszk teszi eze‑
ket a novellákat irodalommá. Manap‑
ság mindenki nagyregényt ír, vagy sze‑
retne írni, külön öröm, hogy a novella 
műfajként továbbra is jelen tud lenni 
a kortárs magyar irodalom szcénáján. 
A könyv hallatlanul szellemes, csupa 
sziporka. És a nyelvi humor nem megy 
a megértés rovására, sőt éppen egy má‑
sik, egy mélyebb megértést szolgál.

A kötet novellái nem alkotnak ös‑
szefüggő történetet, bár néhány hely‑

szín vagy név többször visszaköszön, 
vagy ismerősnek tűnik. De ennek ta‑
lán csak praktikus szempontjai vannak, 
így nem kell minduntalan újakat kita‑
lálni. A novellák sorrendiségében sem 
látok különösebb rendszert, bár a tör‑
ténetek nyilván erősítik egymást. Vi‑
szont szembeöltő, hogy az utolsó no‑
vella az első írás valamelyest módosí‑
tott változata. A változtatás pontos mi‑
benlététét itt most nem fogom elárul‑
ni, legyen elég annyit, hogy az utolsó 
írás története éppen megfordítja az el‑
ső novella tartalmát. Éppen kétségbe 
vonja az első novellában történteket. 
Ami különös módon reflektál a kötet 
egészének címére : Mi történt avagy 
sem. Mert ezzel az ellentétes történet‑
tel, éppen megkérdőjeleződik, hogy 
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történt‑e valójában bármi. Aztán ha 
visszagondolunk ebből az aspektus‑
ból a kötet többi írására, akkor legké‑
sőbb ezen a ponton rá kell jönnünk ar‑
ra, hogy a kötet legalább annyira szól 
a történetek elmesélhetőségéről, mint 
a fent vázoltakról. Hogy vannak‑e az 
elbeszélésnek korlátai, Ottlik szavait 
valamelyest kifordítva. Mert kénytele‑
nek vagyunk szembesülni azzal, hogy 
nem csak annyi történet van, ahányan 
elmesélik, de még egy ember is több‑

féleképpen képes ugyanarra emlékez‑
ni. De ha az egy így van, akkor a köz‑
lésnek milyen esélyei vannak ? A kötet 
címe egyébként nyelvi szempontból is 
telitalálat, nem csak tartalmában, de 
formájában is megelőlegezi a várható 
olvasmányt. És ha már címadás, mint 
minden rövid műfajnál, a címeknek 
itt is kiemelkedő szerepük van, kicsit 
segítenek eligazodni az olvasót a szö‑
veg és a nagybetűs magyar valóság la‑
birintusában.

Csak remélni merem, hogy Parti 
Nagy utópiát írt a magyar társadalom‑
ról, hogy nem vagyunk egyelőre ilye‑
nek, csak ilyenné válhatunk, ha nem 
vigyázunk. Hát, tessék szépen vigyázni.

Fekete könyv, rajta komornak tetsző, 
figyelemfelkeltőnek aligha nevezhe‑
tő cím, meg a szép, fiatal Kosztolá‑
nyi fényképe – különös kontraszt ez, 
mégis : összességében sok újdonságot 
nem ígér a címlap. Hiszen, ha valaki 
egy kicsit is ismeri Kosztolányi életmű‑
vét, eszébe jutnak olyan idézetek, mint 
„az én virágaim gyökereikkel a sírokba 
nyúlnak”, vagy : „ha nem lenne halál, 
művészet sem lenne”. Tudjuk tehát, 
hogy Kosztolányit nemcsak betegsége 
és haldoklása idején, de egész életében 
és életművében foglalkoztatta a halál 
(vagy, ahogy ő mondta, a meghalás). 
Sőt, sokan talán még azt is gondolják, 
hogy Kosztolányiról aligha lehet újat 
mondani, olyan szerzővé vált, akiről 
egyes lelkiismeretes tanárok inkább 
lebeszélik a szakdolgozatírókat, hiszen 
tengernyi a szakirodalom : aki feltűn‑
ni szeretne irodalomtudósként, ne ve‑
le foglalkozzék inkább. Igaz, az időseb‑
bek még emlegetik azokat az éveket, 
amikor Kosztolányiról a legkevésbé 
sem volt divatos beszélni – ha nehezen 
hiszünk nekik, érdemes a könyvtá‑
rakban belenézni néhány, az 1950‑es 
években született írásba. Kardos Lász‑
ló például, a Kosztolányi Dezső váloga‑
tott novellái című 1954‑es, a Szépiro‑
dalmi Kiadónál megjelent kötet elő‑

szavában ezt írta : „A felszabadulás óta 
Kosztolányi neve körül valamelyes bi‑
zalmatlanság terjengett, s nem minden 
ok nélkül. Verseinek tematikája, han‑
gulata, szemlélete, impresszionista tó‑
nusa, formalizmusba is átjátszó virtu‑
ozitása nagyon is odaköti ezt a költőt 
a tízes‑húszas évek polgári szellemisé‑
géhez. […] Nem hitt a tömegekben, 
nem hitt a tömegek szabadság‑vívó 
forradalmában.” Szabó Ede pedig az 
Új Hang 1955/9‑es számában, Kosz‑
tolányi novellái című írásában (hogy 
még egy kiragadott, mára csak tanul‑
ságai miatt emlegetésre érdemes példát 
hozzak) el is helyezte egy olyan sorban 
Kosztolányit, ahova ma eszünkbe sem 
jutna betenni : „Részlet‑látó volt s az 
élet egészét (vagy legalább a magyar 
élet egészét, ha mást nem : egy társa‑
dalmi osztály egészét) felmérni sosem 
igyekezett. […] Kismester volt, mond‑
juk csak ki nyugodtan, anélkül, hogy 
ezt hibának rónánk föl. XX. századbe‑
li novellairodalmunkban így is jelen‑
tős helye van Lovik, Ambrus és Tö‑
mörkény mellett.”

Ezek a különös idők elmúltak, 
mondhatnánk, felejtsük is el az egé‑
szet : Esterházy 1985‑ös esszéje, majd 
a kilencvenes években elindult „újra‑
olvasás”, amely az Esti Kornélt az egész 
magyar irodalom egyik legfontosabb 
művévé emelte, illetve az azóta is folya‑
matos és élénk érdeklődés Kosztolányi 
iránt, akár érdektelenné is teheti, mi 
volt akkor, amikor Ady és Móricz tel‑
jesen eltakarták a társadalommal nem 
foglalkozó „kismestert”. Mégsem ta‑
nulság nélküliek a Kosztolányi‑fogad‑
tatás mozgásai és éles váltásai, az, aho‑
gyan előtérbe került a prózaíró, és hát‑
térbe a költő, de azt is fontos észben 
tartanunk : egykoron Kosztolányit ku‑
tatni, a szövegeit sajtó alá rendezni, sőt, 
írásait kedvelni merész és harcias dön‑
tés volt, nem „trendkövetés”, kézenfek‑
vő választás, mint manapság.

A recepció gazdagságából akár az 
is következhetne, hogy Bengi László 
könyve korábban már elhangzott téte‑
lek újrarendezése és ‑mondása : külö‑
nösen akkor feltételezhetnénk ezt, ha 
csak azt néznénk meg, milyen műve‑
ket értelmez, hiszen az Aranysárkány 
ugyanúgy nem tartozik az életmű „el‑
hanyagolt” darabjai közé, mint az Esti 
Kornél. Hogy Bengi mégis számos vá‑
ratlan felfedezéssel tudja szembesíteni 
a Kosztolányit ismerni vélőket is, az 
nem pusztán elemzői érzékenységének, 
az életmű beható ismeretének, elméle‑
ti felkészültségének köszönhető : egyér‑
telműen kapcsolatba hozható a Kosz‑
tolányi‑értés megújulásához alapvető‑
en hozzájáruló fordulattal, a kritikai 
kiadás munkálatainak megindulásá‑
val. Bengi László, Parádi Andreával kö‑
zösen, a hamarosan megjelenő Arany‑
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sárkány kritikai kiadásán dolgozik, de 
azok a felismerések, amelyekhez a re‑
gény egyes változatainak összeolvasá‑
sa, a kézirat kibetűzése, a szöveg kelet‑
kezés‑ és recepciótörténetének feltárá‑
sa vezette el, az egész kötet szemlélete 
és következtetései mögött ott állnak. 
Egy kritikai kiadás létrehozása még 
a jól ismertet is ismeretlenné képes 
változtatni – ezt már igazolta a soro‑
zatban eddig megjelent hat kötet. Ma‑
gukon a könyveken túl azonban a ve‑
lük szorosan összefüggő értelmező kö‑
tetek, amilyen az Elbeszélt halál is, leg‑
alább ennyire figyelemre érdemesek. 
Ahogy Bengi Az Aranysárkány regénye 
című tanulmányban (a kötet szerkeze‑
tének átgondoltsága miatt inkább : fe‑
jezetben) írja : „Valamely szöveg válto‑
zataiban és a köztük való választások‑
ban létezik. Ebben a kijelentésben az 
annak két felét összekapcsoló ést fon‑
tosabbnak tartom, mint a mondatban 
foglalt egyik vagy másik állítást önma‑
gában. […] A szövegkiadás gyakorlatá‑
nak […] éppúgy érdemes elkerülni az 
egyedüli, azaz végső és változatlan szö‑
veg idealisztikus ábrándját, mint ahogy 
a kizárólag változataiban létező szöveg 
naivan pozitivista fölfogását. […] Eb‑
ben az értelemben a szövegváltozatok 
viszonyba állítása nem más, mint ér‑
telmező tevékenység.” (91.)

A Kosztolányi Kritikai Kiadás meg‑
indulása, különös módon, még a ta‑
nulmánykötet címével is kapcsolatba 
hozható : az effajta sorozatok munká‑
latai ugyanis, nem véletlenül, gyakran 
éppen a szerző halála után hetven év‑
vel, vagyis a szerzői jogok érvényessé‑
gének lejárta után kezdődnek el. Ek‑
korra az író a legritkább esetben te‑
kinthető „elevennek”, legalábbis alig‑
ha találunk olyat, aki személyes emlé‑
kekkel rendelkeznék róla, jobb esetben 
pedig az életrajza körül sem botlunk 
feltáratlan titkokba. Kosztolányi ese‑
tében viszont a meglepetések gyako‑
riak, sőt, azzal is szembesülnie kell 
a kritikai kiadás minden munkatársá‑
nak, majd a köteteket forgatóknak is, 
mennyire kevéssé ismerjük azt a szí‑
nes, gyors, változékony hírlapi világot, 
amely az írónak és írásainak élő köze‑
ge volt. Ennek a hírlapi működésnek 
a megértéséhez is kapunk adalékokat 
Bengi könyvében – igaz, esetenként 

váratlan helyeken. A sem előszót, sem 
utószót nem tartalmazó, vagyis önma‑
ga jelentőségét inkább eltakaró, alapve‑
tő állításait is szerényen közlő könyv‑
ben helyenként lábjegyzetekben rej‑
tőznek a Kosztolányi‑értés szempont‑
jából döntő fontosságú állítások. Az 
Aranysárkányhoz kapcsolható „öngyil‑
kosság‑elbeszéléshez” (amely Öngyil‑
kosság és Tizenegy perc címen is meg‑
jelent) kapcsolódik a következő láb‑
jegyzet : „A korban bevett gyakorlat 
volt az írások többszöri közlése. Hogy 
a húszas évek közepén Kosztolányi szá‑
mos korábbi szövegét előveszi, aligha‑
nem szorosan összefügg a regényírás‑
sal : emellett az írónak szűkösebben jut‑
hatott ideje és ereje újságírói munká‑
jára, úgy segített tehát magán, ahogy 
tudott, s több‑kevesebb változtatással 
ismételten megjelentette némely írását. 
Az, hogy éppen melyiket, részben gya‑
korlati okokkal magyarázható, s nem 
föltétlen a regényekhez illeszkedő po‑
étikai szándékkal. Ugyanakkor a le‑
porolt szövegek fölelevenített emléke 
könnyebben hagyhatott nyomot azo‑
kon a munkákon, amelyeken Koszto‑
lányi ekkortájt dolgozott.” (120.) Eb‑
ből a jegyzetből nem az a sokszor ka‑
jánul emlegetett tény a lényeges csu‑
pán, hogy Kosztolányi szórta az írásait 
a különféle lapokba, a bevételek maxi‑
malizálása érdekében (miként, egyéb‑
ként, számos kortársa is) : számomra 
sokkal inkább elgondolkodtató, ho‑
gyan függ egymástól a regény‑ és az 
újságírás, illetve hogy a saját, koráb‑
bi művek „leporolása” és újraolvasása 
milyen szerepet játszhatott egy‑egy új 
mű megalkotásában.

Tanulmánykötetének első részében 
Kosztolányi utazásról szóló írásait, úti 
jegyzeteit és útleírásait vizsgálja Bengi 
László, és már itt egyszerre figyel az 
írói és az újságírói tevékenység termé‑
keire – ahogy előzetesen le is szögezi, 
aligha járhatna el másképp : „Koszto‑
lányi írásaiban, különösen publicisz‑
tikájában szinte lehetetlen különbsé‑
get tenni a különféle műfajok és mű‑
formák, a szövegek eltérőnek gondolt 
típusai között.” (9.) A vizsgált íráso‑
kat összeköti néhány sajátosság : ilyen, 
többek közt, a határátlépés tapasztala‑
ta, vagy az, hogy Kosztolányi pillanat‑
képek sorozataiként írja meg útirajza‑

it. De nemcsak az utazó írót mutat‑
ja meg vagy Esti Kornél úti kalandjait 
elemzi Bengi : az utazást látom a leg‑
fontosabb, az egész kötetet átszövő, 
újabb és újabb árnyalattal gazdago‑
dó szempontnak. A magam részéről 
valamiképp ezt emeltem volna a ta‑
nulmánykötet címébe is – persze, mi‑
ként Bengi írja, lényegében közhely, 
hogy Esti Kornél állandóan utazik, 
ám Kosztolányit a halállal és annak 
elbeszél(hetőség)ével összekötni nem 
kevésbé közhelyes. Azért is lett vol‑
na jobb az utazást kiemelni címként, 
mert Kosztolányi útirajzairól megle‑
hetősen ritkán szokott szó esni, ahogy 
az sem tekinthető köztudottnak, hogy 

az Aranysárkány (legalábbis az író egyik 
nyilatkozata szerint) egy utazásnak 
köszönhette megszületését : „Egyszer 
hat éven át nem voltam otthon. Az‑
tán Szicíliából, Nápolyból jövet, ha‑
zamentem. Karácsonykor volt. En‑
nél izgalmasabb utazásra nem emlék‑
szem és ennél nagyobb élményre, pe‑
dig jártam már Párisban, Olaszország‑
ban, Németországban, Belgiumban… 
Egész idő alatt a perronon voltam, vá‑
rom, hogy mikor tünnek föl az otthoni 
szőlők… Apám az ablakban vár rám… 
Ennek a viszontlátásnak köszönöm az 
»Aranysárkány« cimü regényem szüle‑
tését.” (93.) A vallomás, persze, nem 
egy Európában utazgató, poros szülő‑
városáról megfeledkező világfié : a po‑
litikai döntések kikényszerítette elsza‑
kadás Szabadkától Kosztolányinak is, 
ott maradt családjának is igen fájdal‑
mas volt.
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Már az útirajzok kapcsán jól látszik, 
Bengi László hogyan képes az életmű‑
vet a maga dinamikusságában, váltása‑
iban átlátni. Nem teszi egymás mellé 
reflektálatlanul Kosztolányi különböző 
időszakokból származó állításait, min‑
dig érzékelteti, miként változtak az író 
nézetei, legyen szó akár a nyelvfelfogá‑
sáról, akár az irodalomértelmezéshez 
való viszonyáról. Ugyanakkor néha 
túlzottan óvakodik attól, hogy a „cél‑
elvűség” csapdájába lépjen, ezért a két‑
ségeit sorolja inkább, mintsem határo‑
zott állításokat tenne. Kijelenti példá‑
ul azt, hogy Kosztolányi az utazások‑
ról rendkívül izgatottan írt kezdetben, 
majd, részben a háborúval és annak 
következményeivel is összefüggésben, 
eljutott a csüggedésig, a húszas‑har‑
mincas évek fordulóján pedig ismét 

„fölfokozott, ambíciózusabb hozzáál‑
lást” fedezhetünk fel nála – de részben 
vissza is vonja ezt az állítását, hiszen 
a „benne meghúzódó lélektani szálat” 
nehezen igazolhatónak tartja. Érezhe‑

tő, miként támadnak kétségei minden 
olyan esetben, ha az elemzett szöveg 
határain túl kell merészkednie : ennek 
ellenére nem iktatja ki az életrajzi té‑
nyeket a művekről folytatott gondol‑
kodásából és az érveléséből, kritikusan 
és árnyaltan épít Kosztolányi egykori 
nyilatkozataira csakúgy, mint Koszto‑
lányi Dezsőnének véleménye szerint 
inkább „életrajzi regényként”, mint‑
sem forrásként használható könyvére. 
Ez a kétségeket soroló, inkább kérdező, 
mint állító attitűd lehet ugyan elked‑
vetlenítő azon olvasók számára, akik 
határozott állításokat szeretnének ol‑
vasni Kosztolányiról, mégis : számomra 
szimpatikus, és az adott életmű vonat‑
kozásában feltétlenül indokolt hozzá‑
állás ez. Ahogy Bengi írja Kosztolányi 
mára legfontosabbá vált könyve és hő‑
se kapcsán : „Az Esti Kornél – mind iro‑
dalmilag, mind bölcseletileg – legszo‑
rosabban olyan hagyományhoz kötő‑
dik, amely elkerülni törekszik a kérdé‑
seket lezáró egyszerűsítéseket. Nemzet, 

nyelv, kultúra, egyén és hagyomány 
viszonya, azonosságtudatban betöl‑
tött változó szerepköre alighanem emi‑
nens módon sorolható ezen kérdések 
közé.” (69.) A tanulmánykötet utol‑
sóelőtti mondata pedig, bár nem ál‑
lítja be magát hangzatos összegzésként, 
Bengi László Kosztolányi‑képének rej‑
tőzködő summázataként is felfogható : 

„Ekképp egy olyan én képe rajzolódik 
ki Kosztolányi írásaiból, amelyet – az 
identitás elvesztésének fenyegetése kö‑
zepette is, avagy épp e veszély árán – 
a váratlanra is nyitott, mindig tanulni 
kész fogékonyság tüntet ki.” (230.) Az 
Elbeszélt halál többek közt figyelmeztet 
arra is : ne beszéljük le az egyetemistá‑
kat a Kosztolányival való foglalkozás‑
ról. Váratlanságra nyitottsággal maradt 
még ott bőven kutatnivaló.

Gerevich András három magyar, egy 
angol és egy német kétnyelvű verses‑
kötetet publikált, több magyar és kül‑
földi antológiába válogatták be írása‑
it, több rövidfilm, elsősorban művé‑
szi animációs film, bábelőadás szerző‑
je. Számos angol nyelvű költő, többek 
között Sirowitz Hal, Frank O’Hara 
és Seamus Heaney1 fordítója. A kö‑
zel múlt ban elhunyt Seamus Heaney, 
a Nobel‑díjas ír költő az egyik leg‑
nagyobb angol nyelvű lírikus volt. 
Gerevich nagyon sok intertextust hasz‑
nál, de inkább csak motívumként, va‑
lójában elég nehéz megmondani, hogy 
mégis ki hatott rá igazán. Fordításkor 
a költők nagyon közel tudnak kerülni 
a fordítandó szöveghez, sőt néha nehéz 
távol tartani a saját hangot a fordított 
szövegtől. Heaney az egyetlen, akinek 
egy kicsit érezzük a hatását a gerevichi 
poetikában. Heaney vallomásai az ol‑

vasót bevonják, felkínálják az azono‑
sulás lehetőségét, de a szerző az érzel‑
mi‑intellektuális dilemmákban vitára is 
invitál. Gerevich írói attitűdje hasonlít 
Heaney‑ére és érezni lehet nála az an‑
gol nyelvi logika hatását, versei ango‑
lul is természetesen szólnak. Tematiká‑
ban, motivikus szinten ritkán találko‑
zik a két költészet. Heaney világa a falu, 
az ír táj és szimbolikus, míg Gereviché 
urbánus és élőbeszédszerű. Heaney köl‑
tészetének erőssége, hogy nagyon sze‑
mélyes és közvetlen hangon írja meg.

A Teiresias Geständnisse (Teiresias 
vallomásai) kétnyelvű kötethez a ver‑

seket Kalász Orsolya és Monika Rick 
párosa és Tankó Tímea fordította né‑
metre. A kötet egy remek válogatás 
a Férfiak (Kalligram, 2005) és a Bará‑
tok (Kalligram, 2009) kötetekből, va‑
lamint néhány új verset is tartalmaz. 
A könyv dombornyomott borítója, ki‑
vitele nagyon igényes, de sajnos elég 
sok az elütés és a tévesztés. A fordí‑
tás színvonala is egyenetlen, különö‑
sen Tankó Tímea fordításai döcögő‑
sek, nem igazán németesek, helyen‑
ként kimaradnak szavak vagy a nyelvi 
játékok nem jönnek át a német szöveg‑
ből, ami szerkesztői mulasztás is, hi‑
szen ezeknek a hibáknak a jó részét ki 
lehetett volna javítani. A kötet utósza‑
vát Schein Gábor írta, aki egy különös, 
a meg nem született gyermek perspek‑
tívájára hívja fel a figyelmet.2 Kertész 
Imre Kaddis egy meg nem született 
gyermekért kötetében ez áll : „az én 
életem, a te létezésed lehetőségeként 
szemlélve, szigorúan, szomorúan, ha‑
rag és remény nélkül, ahogyan egy tár‑
gyat szemlélünk”. Ez a szigorú, szomo‑
rú, harag és remény nélküli szemlélet 
Gerevich Andrásnál kimozdul eredeti 
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Móricz Zsigmond (2013, Kalligram).
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kontextusából, és a férfi test anyagsze‑
rűségére vonatkozik.

A kortárs magyar költészetben rit‑
ka az olyan letisztult világos beszéd‑
mód, mint Gerevich Andrásé. Nyelve 
áttetsző és természetes szépségű, díszí‑
tésektől, nyakatekert reflexióktól men‑
tes és kommunikatív líra, mint ahogy 
angol fordítója, Szirtes György is írja.3 
Költői eszközeit észrevétlenné, nyelvét 
valósággal láthatatlanná teszi. Teljesen 
egyet kell értenünk Ferencz Győző‑
vel, aki szerint4 Gerevich radikálisan 
szembemegy a magyar irodalom egyik 
meghatározó vonulatával, amely azzal 
ér el hatást, hogy minduntalan magá‑
val a nyelvi közeg problémáival fog‑
lalkozik. Gerevich ügyes költői fogása, 
ahogy idézetekkel odaköti parodiszti‑
kus, ironizáló világát a magyar szerel‑
mi líra hagyományához (Ady Endre‑, 
Szabó Lőrinc‑, József Attila‑, Pilinsz‑
ky‑sorok, metaforák állnak itt‑ott). Jel‑
lemzője ennek a költészetnek az ún. fé‑
lig kötött versforma, amely csak uta‑
lásszinten valósítja meg az eredeti for‑
mát. Nem teljes igénnyel megvalósítva, 
de találkozunk shakespeare‑i szonet‑
tekkel, francia balladákkal, de egyér‑
telműen látszik, hogy a költő szándé‑
kosan kerüli a zeneiséget, a rímet vagy 
a szabályos ritmust. Gerevich versnyel‑
ve szigorú, pontosságra törekszik, a so‑
roknak, a versszakoknak elejük és vé‑
gük van. A költői programnál erősebb 
a tapasztalat, a partnercserék, a veszte‑
ségek és a halál traumája. Az én szerel‑
mének csak tárgya van, a másik ember, 
mindig egy idegen : a férfitest pusz‑
tán biológia. A szerelmes beszéd min‑
dig ugyanazok a szavakat, mondato‑
kat használja, nincs kitüntetett nyel‑
ve. Ugyanazok a banalitások hangza‑
nak férfi és férfi, mint férfi és nő között.

A Családi időszámítás a Barátok 
(Kalligram, 2009) kiugró darabja, 
amelyben az elbeszélő egy családi fo‑
tóalbumát mutatja meg egy barátjának. 
A családtagokat helyezi el az időben, 
de csak egymáshoz képest viszonyítja 
az eseményeket, ezzel bizonytalanságot 
kelt, éppen úgy, ahogy a múltat is ho‑
mályosnak és bizonytalannak érezhet‑
jük emlékezéskor. Vári György szerint5 
[6] azokat az időt tagoló dátumokat, 
koincidenciákat idézi fel a szöveg, ahol 
eléri egy‑egy családtag életútja az előző 

generáció élettörténetének időbeli for‑
dulópontjait. Ezek a koincidenciák be‑
tagolják az embert a generációk láncá‑
ba, az idő familiarizálhatóságának illú‑
zióját biztosítják. Ezeket a koinciden‑
ciákat törli el a homoszexuális vonza‑
lom. Ez a fix pont nélküli bizonytalan 
időfogalom hasonlít Leibnizére, aki 
szerint a tér és az idő valóságként ke‑
zelt viszonyok. Az idő és tér csak ak‑
kor valóságosak, amikor az anyagi kü‑
lönbségeket szimbolizálják. A verset, 
mint Botticelli a szerelmet, a tenger‑
ből húzza elő, sorban egymás után jön‑
nek a motívumok : tenger, Adria, sós, 
fejesugrás, homokóra, amit nincs ki 
megfordítson, mert nem lehet gyereke.

Gerevich eddigi köteteiben azt 
a szokást figyelhettük meg, hogy a fér‑
fiszerelem, a láz és a szenvedély átélhe‑
tő, lekerekített, végigvitt téma. Meg‑
kapó, ahogy a költemények lírai árny‑
alakja szinte katalogizálja férfivonzal‑
mait. Rokonszenvünket azzal nyeri 
meg, hogy egyszerre koraérett és gyer‑
meki, higgadt és haragos, hűséges és 
csapodár. A költő úgy ír az érzelmekről, 
érzésekről, hogy a testtel folytat ben‑
ső párbeszédet. Minden korábbi ígé‑
ret megtörik, a társat beszerző, a férfi‑
ak meleg kultúrájára jellemző szerelmi 
hajsza felborul, és a legártatlanabb szó 
is súlyos következményeket von maga 
után. A Barátok nemcsak a homosze‑
xuális testiséget tárgyalja, inkább az 
ebből következő gyermektelenség pa‑
nasza kerül előtérbe. A bizarr vágy itt 
már teljesen lényegtelen, hiszen a vers‑
ben úgyis bármi lehetséges, bármi el‑
mondható.

Nem lehet figyelmen kívül hagy‑
ni Gerevich erős viszonyát a görög 
mitológiához. Már az első kötetben, 
az Átadom a póráztban (JAK–Balassi, 
1997) feltűnt Odüsszeusz és a hazata‑
lálás nélküli utazás motívuma. A Fér‑
fiakban Teiresziász kapott kiemelt sze‑
repet, aki Zeusz papja volt és egy‑
szer két párosodó kígyót látott. Bot‑
jával megölte a nőstényt, majd nővé 
változott. Nőként Héra papnője lett, 
és gyermekeket szült. Hét év múlva 
ugyanilyen helyzetben a hím kígyót 
ölte meg, és ezzel visszaváltozott férfi‑
vá. Később Zeusz és Héra arról vitat‑
koztak, hogy a szerelem a nőnek vagy 
a férfinak nyújt‑e nagyobb élvezetet. 

Teiresziaszt kérték fel a vita eldönté‑
sére, mivel azt mondta, a nő kilenc‑
szer jobban élvez, Héra megvakította, 
Zeusz pedig hosszú életet és a jövőbe 
látás képességét adta neki. Az anyagi‑
ság, a nemiség Gerevich versében le‑
hetőségként is szerepel : „Ha szereted, 
hogy férfi vagy, / vigyázz, mert lehet, 
nő leszel, / olyan vékony a kettő között 
a határ. / nem tudtam, mert ha teher‑
be esem, / lehettem volna nő és anya.” 
A Teiresziász remake egy buszozást ír 
le a görög jóssal, mintha egy amerikai 
sci‑fibe utaznának, az Ember gyerme‑
kei filmbe, ahol a nők már nem nők, 
a férfiak nem férfiak, és nem születik 
több gyermek. Teiresziász rettenetes ál‑
lapotban van : depressziós, alkoholista, 
vak és arra vágyik, hogy újra nő lehes‑
sen, családanya.

Az utolsó hat vers a Teiresias’ Ge‑
ständnisse‑ben új, még nem szerepelt 
kötetben. Nagyon mély otthonta‑
lanság érződik ezekből a szövegekből, 
nem kerülnek elő társak, se férfiak, se 
nők, csak városok és metró, repülők 
és tengerek. A kíméletlen vallomásos 
hang megmaradt, de a költői nyelv sű‑
rűbbé, fülledtebbé vált az előző két kö‑
tet óta. A szerző az egyik darabba egy 
Lao‑ce részletet is beemel, a karrieriz‑
mus kritikáját, önkritikaként. Szoron‑
gás vezeti a feltűnő, hangos beszédre, 
arra hogy kilépjen a fénybe, mert fél, 
másképp nem veszik észre. Később, 
mint aki azon kapja magát, hogy il‑
letlenül viselkedett, előre szaladt az 
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úton, leül. Elered az eső, az aszfaltról 
egy tengerparti sziklára képzeli magát, 
ahol elemelkedik az úttól, sirályként 
száll tovább.

Gerevich András költészete nem 
csak tabukat, testet sértő írás, mint 
ahogy Kiss Noémi írja, de képes ön‑
magát megújítani.6 A kétnyelvű kö‑
teteknek mindig van egy saját va‑
rázsuk, elegánsabbak, szellősebbek. 
A Teiressias’ Gedächtnisse a régiek válo‑
gatásával és az új versekkel ígéret a ha‑
marosan érkező verseskönyvre.  

 Lesi Zoltán (Gyula, 1982) : költő, prog‑
ramozó. Diplomamunkája egy Weöres 
Sándor szonettjeit elemző számítógépes 
program volt. Versei, fordításai az Alföld, 
Bárka, Holmi, Műút, Litera, Lettre, Nagyvilág, 
Népszabadság, Tiszatáj folyóiratokban 
jelentek meg. Első kötete : Daphnis ketskéi 
(FÍSz, 2009). Bécs‑Budapest Tranzit néven 
felolvasásokat szervez osztrák és magyar 
szerzőkkel. Fordított Andreas Altmann, 
Ali Abdollahi, Michael Donhause, Si‑
mon Armitage verseiből és Eugeniusz 
Tkaczyszyn‑Dyckitől Karaba Alexandra 
Mártávál közösen.

T A L L É R  E D I N A

Húzzál bele, TESÓ !
Tyson : Az utca hercege
(Kis magyar gettóregény)
Libri, Budapest, 2013
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„Ez a könyv két fiúról szól, akik ráéb‑
rednek arra, hogy mire tanít ez az isko‑
la. Hogy nem számít, mennyire nehéz 
a lecke, mert a lényeg, hogy miként él‑
jük meg a dolgokat, és mit tanulunk 
belőlük” – olvasható Váradi József első 
regényének fülszövegében. Érdekesnek 
ígérkezik ez így, és amúgy is kíváncsi 
vagyok, milyen egy gettóregény, mi‑
lyen a magyar gettó, a nyócker, a misz‑
tikus, veszélyes, ismeretlen ismerős ke‑
rület, érdekel, mit tanít ez az „iskola” 
a felszínen túl, alatt, felett. Annyiszor, 
annyian vágták már az ember képé‑
be, hogy ezt te nem értheted, ezt csak 
azt tudja, aki itt (ott) él. Meg akarom 
tudni. Bele akarok látni (olvasni), mi 
az, amit én nem érthettem. Én (csak) 
azt látom, hogy fényes nappal simán 
belövi magát a járókelők szeme láttá‑
ra a kábé tizenhárom éves drogos srác, 
és ezen senki nem lepődik meg. Csak 
azt tudom, hogy jobb nem szemkon‑
taktust létesíteni azzal, aki szembejön, 
amúgy sem ajánlott egyedül sétafikálni 
sötétedés után, ha nem vagy „odavaló”. 
Ennyit tudok. Ezt sem tudom. Mond‑
ták. Mesélték vagy olvastam itt‑ott. 
Mondta valaki, aki ott él. És hozzáfűz‑
te, hogy ezt úgyis csak az értheti, aki 
ott él. Mindig hozzá van fűzve.

Ezért jönne jól egy kis magyar gettó‑
regény, egy hiteles helyzetjelentés, egy 
autentikus személytől, mondjuk egy 

odavalósi rappergyerektől, akit ismer 
a fél világ, de legalábbis a fél ország. Er‑
re tényleg lehet alapozni bizalmat meg 
kiadói marketingstratégiát is. Azt főleg.

Váradi Józsefet ismered, tuti, leg‑
feljebb nem tudod, hogy ismered. 
Tyson. Így megvan ? Kicsi Tyson ? Ki‑
lencvenes évek ? Magyar gengszterrap ? 

„Lopni, megyünk lopni, a Pityinger 
meg a Váradi, lopni, megyünk lop‑
ni, és senki nem szól ránk”, ez meg‑
van ? Dopeman ? Az országház fan‑
tomja, Magyarország rémálma című 
Dopeman‑lemezek dalszövegeit java‑
részt Tyson írta és a dalokból készült 
klipekben is szerepelt. „Feltaláltam 
a roma rapet, és ’97 óta Dopemannel 
nyomom egyfolytában – volt egy sa‑
ját csapatom, a TKO is, a jazzéne‑
kesnő Felíciának írtam dalszövegeket, 
és most a Dopemannel járok lopni – 
a videoklipben.” (Tyson, Origo, 2002)

Azóta persze sok víz lefolyt már 
a Dunán, a két jó barát rapper szétvált, 
összeveszett, savazás oda‑vissza, és így 
tovább, minden, ami ilyenkor szokott 
lenni, aztán Tyson kiszállt, vendéglá‑
tós lett és önsorsjavító, a róla megjelent 
híradások alapján legalábbis. Ez csak 

azért fontos, mert Az utca hercege ön‑
életrajzi ihletésű. Erre épül a már fent 
is említett bizalom és marketingstraté‑
gia. A fülszövegben még az is olvasható, 
hogy Tyson a magyar rapszakma kulti‑
kus alakja és : „Emellett bűnmegelőzési 
és drogprevenciós programokban vál‑
lal szerepet”. Ez nagyon komoly, tessék 
komolyan venni. Ezek tehát az előzmé‑
nyek, így veszem kezembe a könyvet, 
tiszta ügy, az olvasó helyzetbe van hoz‑
va, tudja, hol van és tudja, ki kicsoda. 
A regény beszélője, aki kisgyerekkorától 
fiatal felnőtt koráig meséli el történeteit, 
maga az író. A harmincnyolc fejezetből 
álló történet főszereplője két nyolcadik 
kerületi fiú, a mesélő és Golyó, a jó ba‑
rát rappersrác. A történetfolyam hely‑
színe pedig a legendás nyolcadik kerü‑
let, az itt élő gyerekek, felnőttek, mu‑
zsikusok, anyák, apák, pincérek, uzso‑
rások, tolvajok, kurvák, stricik, rend‑
őrök, zsidók, cigányok, és megannyi 
náció legszegényebbjei. „Még sosem 
írtam regényt, eszembe sem jutott. De 
mindenki elkezdi valahol. Édesanyám 
mindig arra tanított, hogy merjek felfe‑
lé, előre nézni. Így, amikor belevágtam 
ebbe a könyvbe, hamar eltűntek a két‑
ségeim. Tudtam, hogy meg kell írnom. 
Biztosan sokan azt fogják mondani, 
hogy ez úgy gáz, ahogy van.” Ezekkel 
a mondatokkal kezdődik a könyv, még 
a fejezetek előtt amolyan „írói előszó‑
ként”, ami tényleg gáz egy kicsit. Arra 
enged következtetni, hogy az író már 
előre bocsánatot akar kérni azért, mert 
megírta a könyvét. Erre semmi szük‑
ség. Másrészt viszont romantikus atti‑
tűd, aminek lehet örülni. Arra enged 
következtetni, hogy végre nem olyan 
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zódó roma vendettában, a jobb sorsra 
érdemes drogos gyerekkori barát, aki 
egy belőtt éjszakán kilép az ablakon, 
zenészek, pincérek, koldusok, rendőrt 
gyilkoló cigányok, álmodozó vagy épp 
elveszett fiatalok, rappelő bazári maj‑
mok. A rengeteg érdekes és hihető ka‑
rakter, a hozzájuk rendelt sztorikkal, 
minden hibája ellenére is működővé 
teszik a könyvet mindaddig, amíg fő‑
hős mesélőnk végleg össze nem barát‑
kozik Golyóval, a nagyon tehetséges, 
jószívű, állhatatos, kemény, bátor, há‑
nyattatott sorsa ellenére is feltörekvő, 
legbátrabb, legügyesebb rappersráccal, 
aki nem tud hibázni, még a kosarat is 
mindig csont nélkül dobja. Ráadásul 
Golyó tehetségét azzal próbálja még 
inkább dicsérni az író, hogy rapbeté‑
teket is beleszerkeszt a szövegbe, ezek 
azonban nem elég meggyőzőek. Plusz 
még az olvasó többször rá van beszélve, 
presszionálva van, hogy utáljon két má‑
sik rappert, a Producert és a haverját, 
amiért azok olyan gecik, hogy ki akar‑
ják használni Golyó tehetségét. A hely‑
zet az, hogy nem lehet se eléggé szeret‑
ni Golyót, se eléggé utálni a Producert 
és a haverját. Épp ezek a karakterek na‑
gyon maszatosak. Szinte nincsenek is 
karakterjegyeik. Golyónak talán van 
néhány nagyon általános pozitív tulaj‑
donsága, ami egyébként jó lehetne arra, 
hogy sokan tudjanak azonosulni vele, 
de nem elég. A legnagyobb baj azon‑
ban az, hogy az olvasó gyorsan rájön ar‑
ra, hogy Golyó és a mesélő, tehát Tyson, 
a könyv írója, egy és ugyanaz a személy. 
Ebből pedig egyenesen következik, és 
tisztán látszik, hogy az író, Golyón ke‑
resztül, most tulajdonképpen magát di‑
cséri, szereti és sajnálja. Ez kínos. Fő‑
leg, amikor a rapper író a rapper Golyó 
számaiért rajong és erre még rá is erő‑
sít azzal, hogy leírja ezeket a rapszöve‑
geket, hogy mi is lássuk és rajongjunk.

A másik kínos ügy a regény er‑
kölcsével kapcsolatos. A főhős(ök) 
(túl) sokszor szolgáltatnak igazságot 
és a legtöbbször nem épp törvényes 
és/vagy becsületes eszközökkel. Hogy 
csak egyet említsek : egy többmilli‑
ós antik hegedűt rabolnak el (vissza ?) 
egy kedves barátjuknak a gonosz, kö‑
vér, undorító uzsorástól. Előre meg‑
fontolt szándékkal kilesik, bántalmaz‑
zák és kirabolják. Hát nem tudom. Ez 

meggyőző igazságszolgáltatás ? Még ak‑
kor sem meggyőző, ha az uzsorás kö‑
vér, gazdag, sunyi és haszonleső, a ba‑
rát (Kotta) pedig mozgássérült, tehet‑
séges, szegény és gyönyörűen muzsikál.

Olyankor működik a szöveg (és 
akkor nagyon), amikor a szerző nem 
akar meggyőzni semmiről, egyszerű‑
en csak mesél.

„Mások azt mondják majd, hogy 
nem is volt olyan rossz, még egyszer 
elolvassák, és talán másoknak is aján‑
lani fogják majd” – így folytatja Tyson 
a könyv előszavában. „…én csak egyet 
tudok : ez az életem. És meg kellett ír‑
nom.”

Én meg csak azt tudom monda‑
ni, hogy az egy‑egy karakterhez tarto‑
zó dialógusok, jelenetleírások, a törté‑
netmondás kifejezetten érdekes és hi‑
teles. A Fukszos Böbe és Szopós Rozi 
hajba kapásáról szóló fejezet vagy az 
étterembe betévedt furcsa koldus le‑
írása miatt érdemes elolvasni Az utca 
hercegét és várni a folytatást. És szin‑
tén a könyvben felsorakoztatott szeret‑
hető, életre kelt, életre keltett karakte‑
rek miatt (félretéve Golyó elmaszatolt 
felszínes, erőltetett figuráját) írom le 
ugyanazt, amit az író is üzent olvasó‑
jának a regényében, utolsó mondat‑
ként : Húzzál bele, tesó !

celebkönyv van a kezemben, ami arról 
fog szólni, hogy az író hogyan baszta 
meg az összes kurvát, hogy csapta szét 
magát drogokkal, hogyan emelkedett 
mindenki fölé a különleges sorsával 
és géniuszával azért, hogy most újra 
leszálljon közénk és elmondja a tutit. 
Hanem egy (vagy több) ember életé‑
ről fog szólni.

Egy nyolcadik kerületi cigánygye‑
rekről, akit az anyja egyedül nevel fel. 
A srác figyel és szocializálódik. Iskolába 
jár, kosarazik, bunyózik, brékel, rappel, 
lop, gyűlöl, szeret, sír, nevet. A könyv 
üzenete, hogy szar az élet, de süt a nap, 
szeresd a barátodat, ne drogozz, és lop‑
ni bűn, főleg, ha tőled lopnak.

Az első fejezetben (Az első nap) a me‑
sélő meglátja a Napot. Azt a Napot, 
ami tényleg rásüt az emberre. Fény, re‑
mény, hit, elhivatottság és flashfoward. 
Amikor már épp nagyon kezd giccsessé 
válni a csodálatos Nap, a második feje‑
zet (Az utca) derűje, a flaszteren brékelő 
srácok, a Fenyő Miki‑kultusz, a kamu‑
angollal rappelő utcagyerekek sztorija, 
elbeszélése behúzza az olvasót, kezd 
érdekes lenni a történet. A harmadik 
(A leggyilkosabb álom) pedig konkrétan 
mellbevágó. Másfél oldalon mondja el, 
hogyan marcangolta szét egy ember ar‑
cát Bobbi kutya egy kocsmai vereke‑
dés kapcsán, miközben szólt a rádió‑
ból a We are the world. Durva.

Giccs, romantika, plasztikus realiz‑
mus, most ez lesz ? Ezek fogják váltani 
egymást háromszázvalahány oldalon ? 
Az király ! Akkor én most tényleg az év 
legjobb szórakoztató könyvét tarthat‑
nám a kezemben. Vagy gyanakodhat‑
nék arra is, hogy ezt így nem egy első‑
kötetes dalszövegíró írja, hanem valaki 
más. A gyanú aztán elég hamar elszáll, 
ahogy az első fejezetek következetesen 
megszerkesztett narrációs technikái is 
feloldódódnak elég hamar. Szerencsére. 
Pont emiatt legalább kirajzolódik egy 
szerzői stílus, amiről és amitől elhiszem, 
hogy ezt a könyvet tényleg Tyson írta.

Van élményanyag bőven. Nagyjá‑
ból a regény feléig felsorakoztat min‑
den karaktert, aki él és mozog a nyol‑
cadik kerületben. Fukszos Böbe, a hi‑
vatásos utcalány, a trafikos Bea néni, 
aki nagyon szereti a kerületi fiatal fi‑
úkat, Gyula bácsi, az öreg strici, aki 
mindkét fiát elveszti egy több éve hú‑

  

 Tallér Edina (Kiskunhalas, 1971) : Bu‑
dapesten élő televíziós műsorvezető, új‑
ságíró, a VEAN Production forgatócsoport 
dramaturgja, a female.hu alapító tagja. 
Két gyermek édesanyja. Legutóbbi kötete 
a Kalligramnál : Lehetek én is (2013).
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„Nem mintha félnék meghalni. 
Csak nem akarok ott lenni, 
amikor bekövetkezik.”

(woody allen)

Azt hiszem, Kafka imádta volna Woo‑
dy Allent. Állítólag szórakoztató fickó 
volt. Mármint Kafka. Valahol azt ol‑
vastam, a barátai mindig remekül érez‑
ték magukat, amikor fölolvasta nekik 
valamelyik írását. Megpróbálom el‑
képzelni magamat, ahogy nevetgélek, 
mondjuk, Az átváltozás hallgatása köz‑
ben, de nem sikerül, bár nem tudha‑
tom, ők mit és mennyit ittak előtte. 
Részegen nyilván rendkívül mulatsá‑
gos, de valamiért ez mégsem tűnik túl‑
ságosan hihetőnek. Egyszer azért majd 
kipróbálom, hátha mégis.

Egy hozzám hasonló kafkomán, 
ha már Kafkától elolvasott mindent, 
igyekszik Kafkáról is elolvasni mindent. 
Így került a kezembe Az élet gyönyörű‑
sége című regény, amitől Kafka, gondo‑
lom, rendesen ki lenne borulva. Még 
szerencse, hogy Max Brod magyaráz‑
kodása leköti minden figyelmét.

Mindig szerettem volna Kafka len‑
ni, de most már örülök, hogy más‑
hogy alakult. Így is elég kellemetlen ér‑
zés volt együtt haldokolni vele. És nem 
a haldoklás miatt. Nem is azért, mert 
tudtam, minden hiába. Talán illetlen‑
ségnek tartottam, hogy olyasmiről ol‑
vasok, amihez semmi közöm, nem tu‑
dom, a kellemetlen érzés mindenestre 
később sem enyhült, miközben, nyil‑
ván Nádori Lídia kiváló fordításától 
nem függetlenül, egyre kíváncsibb let‑
tem a részletekre.

Kafka azt írta a naplójába 1921‑ben 
(innen a regény meglehetősen semmit‑
mondó címe), hogy „…az élet gyönyö‑
rűsége ott található készenlétben min‑
denki körül…”, pedig akkor már négy 
éve tudta, hogy gyógyíthatatlan beteg. 
Három évvel később meg is halt tuber‑
kulózisban, alig múlt negyven. A tu‑
berkulózis már önmagában is rettene‑
tes lehet, de amikor gyakorlatilag éhen 

halsz, miközben mardos az éhség, te vi‑
szont nem tudsz nyelni a fájdalomtól 
(a végén már megszólalni sem, marad‑
nak a beszélgetőcédulák), valószínűleg 
szívesen lennél máshol (itt az ideje új‑
raolvasni Az éhezőművészt – nem a no‑

vellát, a kötetet, az utolsót, amit még 
Kafka korrektúrázott).

Halála előtt egy évvel Kafka, be‑
tegsége ellenére, megismer(het)te az 
élet gyönyörűségét. Meglehet, Dora 
Diamant tizenöt évvel volt fiatalabb 
nála, de akkor ez, ahogy a lány apjá‑
nak nemtetszése, anyagi helyzetük ki‑
látástalansága, vagy a megállíthatatla‑
nul terjedő antiszemitizmus, gyakor‑
latilag mindegy volt már. Egyetlen do‑
log számított, hogy amíg lehet, együtt 
legyenek, Kafka gyógyulása, amit va‑
lószínűleg egyikük sem remélt igazán, 
tulajdonképpen másodlagos volt eh‑
hez képest, az utolsó hetekben leg‑
alábbis mindenféleképpen.

Miután befejeztem a regényt, he‑
tekig nem sikerült megfogalmaznom 

magamnak, mi is a bajom azzal, amit 
olvastam, hiszen maradéktalanul ki‑
elégíthettem kíváncsiságomat. Amikor 
aztán megértettem, magam is megle‑
pődtem, cinizmusom mennyire elő‑
rehaladott állapotban van. Nekem ez 
az egész így túl szép. Nem úgy túl szép, 
hogy igaz legyen, hiszen miért is len‑
nének meghamisítva a történtek, de 
ilyen szépen (és ilyen sokáig) egyszerű‑
en nem lehet haldokolni, bár az is le‑
het, hogy nekem vannak teljesen más 
elképzeléseim a haldoklásról, meg ta‑
lán (önkritika) azt sem vettem elég‑
gé figyelembe, hogy a szerelem, ahogy 
minden mást, nyilván a haldoklást is 
megszépíti.

Hogy nagyjából fikció az egész ? 
Még akkor is, ha a szerző a fülszöveg 
szerint „az összes elérhető naplót, le‑
velezést és dokumentumot felhasz‑
nálta regénye megírásához” ? Megle‑
het, hiszen ahogy az utószóból kide‑
rül, Kafka és Dora levelezése nem ma‑
radt fenn. „Dora Diamant 1924 nya‑
rán Kafka húsz jegyzetfüzetét és 35 
levelét vitte magával Berlinbe, ezeket 
1933‑ban a Gestapo egy házkutatás 
során elkobozta, azóta nem kerültek 
elő.” De nem is ez a lényeg, fölmerül 
viszont a kérdés, hogy mi van akkor, 
ha egyszer előkerülnek az elkobzott 
dokumentumok ? Valószínűleg sem‑
mi, ez a regény akkor is ez a regény 
marad, legföljebb majd újraírja vala‑
ki más, bizonyos történeteket ugyanis 
időnként érdemes újraírni. Nem azért, 
hogy megtudjuk, mi történt valójá‑
ban (sosem fogjuk megtudni), de ha 
tudjuk, mi történhetett, nagyjából azt 
is tudjuk, mi történt. Valójában per‑
sze nem, önmagunk becsapásával vi‑
szont nem ártunk senkinek – legföl‑
jebb saját magunknak, de ez már le‑
gyen a mi bajunk.

„Kafka húgait, Ellit, Vallit és Ottlát, 
valamint unokahúgát, Hannát, 1942–
43‑ban a chelmnói és az auschwitzi tá‑
borban megölték.” Ha ez egy film len‑
ne, alighanem ezt írnák ki a végefőcím 
elé. De ez nem egy film.
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