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VIDA GERGELy

Az idő fonala
(Szép)próza, 2011

Ha a kritikus egy véletlenszerűen összeálló korpusszal szembesül,
mint egy adott év irodalmi termése vagy annak egy része, óhatatla-
nul is olyan szempontokat keres a sokfelé ágazó anyagban, amelyek
nyomán elmesélhető olvasásának története. (Ahelyett tehát, hogy a
jól bevált, biztonságosabb módszert alkalmazná, hogy valamilyen
külsőleg hozzáadott rendben, mint az ábcrend, az értékrend, szóla-
laltassa meg a szövegeket...) Annak belátását persze, hogy e törté-
net alakulásában nemcsak az olvasói szeszély, hanem a szövegekben
felbukkanó retorikai ellenállások sora is közrejátszik, már a tisztelt
olvasóra bízza. Úgy tűnik azonban, hogy a 2011-ben megjelent (álta-
lam olvasott) 12 prózamű utólagosan kiad ilyen narratívát: érdemes
a következő műveket az időiség szempontjából sorba venni, vagyis
az idő fonalára felfűzni, többségük ugyanis tárgya (történelmi és sze-
mélyes múlt) és műfaja (napló és memoár) okán is erőteljesen érvel
emellett. S azt hiszem, az elmúlt egy-két év „hazai” folyóirattermé-
sét is a könyvek mellé gondolva megállapítható, hogy az ún. szlová-
kiai magyar irodalomban igazi memoir boom tapasztalható. Arról
persze essék szó másutt, mindez tünete-e bizonyos folyamatoknak,
vagy csupán véletlenről van szó.

Gál Sándor Mintha mindig alkonyat lenne (Madách-Posonium) c.
könyvével azért érdemes a sort kezdeni, mert ötletes módon a
memoárt és a naplót egy szövegkorpusszá szerkesztve kísérel meg
az időiségről összetettebb képet adni, játékba vonva a két életírói
műfaj eltérő viszonyát az időhöz. A könyv (ennek ellenére) végső
soron statikus múltszemléletet prezentál, így elsősorban a szlovákia
magyar közösség önértelmezése és kulturális állapota szempontjából
vonhatja magára figyelmünket, de e tekintetben szimptomatikus szö-
vegről van szó.

A naplóval szemben támasztott egyik elsődleges olvasói elvárás,
hogy a szerző fontosságot tulajdonít gondolatainak, s ezt nyilvános-
sá is szeretné tenni. A naplóíráshoz tehát jelentős írói öntudat kell, de
ebből sosem volt hiány a magyar irodalomban. Vajon mit akar velünk
Gál közölni?

Bejegyzéseinek sorát azzal a célmeghatározással kezdi az író,
hogy az „[öreg]korral... járó testi-szellemi leépülés belső »történése-
it« igyekszem majd, egyebek mellett rögzíteni, leírni”, még ha
később többször is panaszkodik arra,  hogy a naplóírás inkább valami
kondiban-tartás, kötelezettség, s a motiválatlan szakaszokon az írói
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rutin segíti át (186.). Ezt a rutint érzi is az olvasó, sokszor valóban azzal szembesülhetünk,
hogy nincs igazi írnivalója a szerzőnek, s az oldalakon kibomló világkép meg is magya-
rázza ezt. Gál lesújtó véleménnyel van arról a világról, amelyben él: globalizáció, érték-
válság, a nemzeti egység szétesése és ezekhez hasonló témák sorra visszatérnek a
bejegyzésekben. Az ítélet mértékéhez képest – hiszen a civilizáció végét vizionálja több-
ször is – ritkán nevez meg konkrétumokat, az az érzése az embernek, rébuszokban beszél
a szerző. Az ezredforduló magyar költői pl. tesznek a Kölcsey-féle nemzeti emelkedett-
ségre, a jövőféltésre (154.), valószínűleg ők is a globalizáció azon „ringyokratái” közé tar-
toznak, akik nem méltók a nagy kezdőbetűs ember névre (154.). Az odavetett „kritiká-
ból” kapnak a 90-es években indult „szlovákiai magyar” írónemzedék tagjai is, akiknek
művei csupán másodlagos olvasmányélmények lecsapódásai. Ugyanezért kap elutasítást
a költő Babits is, s (Kosztolányival együtt) azért is megkapja a magáét, mert féltékeny-
ségtől vezérelve Adyt támadta (215., 227.). Mindez rendben is volna, ha ezeket az íté-
leteket nem kísérné végig egy vitáktól idegenkedő, önmagába zárt, többször önhittség-
be torkolló beszédmód. Gál – Bornemiszát olvasva – meghökkenéssel veszi tudomásul,
hogy a „konkurenciaharc” (236.), a „nemzetet romboló egymásra-förmedések” (215.)
„irodalmunk zsenge korára” (236.) is érvényesek voltak, s nem a jelenkor (és közvetlen
elődjeként meghatározott 20. század elejének) felfedezése. Ezzel együtt azonban éppen
azt nem veszi tudomásul Gál, hogy a „békétlenségek” hátterében a legtöbb esetben
látens elvi-poétikai viták húzódtak, melyek éppenséggel nem a nemzeti egységet veszé-
lyeztették, hanem továbbvitték annak kultúráját. Ahogy a szerző által is említett elhíre-
sült Kölcsey-féle kritikákban is már egy új korszak szelleme ítélte meg a magyar iroda-
lomban annyira megkésett klasszicizmust. Note bene: mi jogon pofázhat Kölcsey a nem-
zeti egységről?

Úgy tűnik, naplói tanúsága szerint, Gál a saját időcsapdájába esik. A szerzőt, tudjuk,
pályája elejétől foglalkoztatja az idő kérdése. Bár tételesen beismeri, hogy a szubjektum
időben változó, ez azonban csak a struktúrák külsőségeiben érhető tetten. A személyi-
ségre vonatkozatva (úgymond) a test szintjén például, írja is egy helyen, mintha szellem
és test nem ugyanabból a forrásból táplálkozna. Hogy nem pusztán az egészségi állapot
kérdéséről van szó, arról a szerző ítéletei, múltértelmezései tanúskodnak.

Az énnek e saját ideje a születés és a költővé válás évei közé bezárt időszakban
(1960-as évek) rögzül. Nem véletlenül végződik ennek az időszaknak a leírásával a kötet
első, memoáros része. Ebben az időszakban jött létre az a fajta identitás-struktúra, alko-
tói szerepfelfogás, mely alapvető fundamentumait tekintetve – a kortársaknál hasonlóan,
de Tőzséren kívül – alig engednek be magukba változást az idő folyamán. A generációs
identitásnak mozdíthatatlan alapjai vannak: a közösen megélt történelem, a kisebbségi
író alapító aktusainak mitizált, az 1920-as évekből örökölt önértelmezése csak néhány
ezek közül, melyek egy erősen etikai töltetű, defenzív (mára nagyrészt kiürült) írásmód-
ban öltenek testet.

Gál több helyen hivatkozik arra, hogy félti mindazt, amit az 1960-as évektől fogva a
szlovákiai magyarság kultúrájának intézményi felépítéséért tett. Természetesen nem vita-
tunk érdemeket, és sok mindenben igazat is adhatnánk a szerzőnek a kortárs kultúra egé-
szét illetően, ha érzékeny(ebb), vitaalkalmas(abb) problémaelemzésekkel találkoznánk a
könyv lapjain, és nem futnánk bele többször is az ilyen hanghordozásba: „[Kolár
Péternek] el kell döntenie, hogy vállalja-e A szimbólejum [Gál színműve] bemutatását,
mert azt hallottam, vonakodik tőle. [...] Az biztos, hogy nem fogok vitatkozni vele. Ha
nem kell a Tháliának a játék, akkor csak az igazolódik be, hogy semmit sem értenek a
valódi színház lényegéből.” (217.) [kiem. V. G.] 
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Az őrző írásmód szelídebb, megértőbb megnyilatkozását találjuk a Gálnál öt évvel idő-
sebb Duba Gyula lámpagyújtás (Madách-Posonium) c. könyvében. Az alcím szerint
emlékeket, hangulatokat olvashatunk e gyűjteményes kötetben, a hangnembeli eltérést
tehát a műfaj is indokolhatja. Duba, mindenekelőtt a Hét c. folyóiratról szóló részben
(Egykor a Hétben), egyértelműen hitet tesz nemzedéke küldetéses irodalma s az elvég-
zettek érvényessége mellett. Ami rendkívül szimpatikus, hogy generációja egykori tény-
kedésére képes iróniával, humorral is tekinteni. Ami az irodalmat tekintve a küldetéses-
ség, az a személyes életszférában a szülőföld. Ez utóbbi alfája és omegája minden érték-
nek, a személyiség későbbi orientációinak, ott van beépülve a tudat legalsóbb dimenzió-
iban, kitörölhetetlenül. Az erre épülő archaikus világképnek a metaforája a címmé emelt
lámpagyújtás: a régi világ ritmusát meghatározó pillanat, amikor a realitás a mesék, a
tollfosztások derűsebb idejébe vált. Úgy tűnik, Duba írásmódjára is ez a napszak vetette
a legtöbb fényt: mert arra is a mesei, a derűs egyszerűség a jellemző. A mondatok nyu-
godt, spórolósan áradó ritmusának köszönhetően Duba emlékei, hangulatai bár nem
mitizálják az emlékekben élő múltat, írói attitűdjét egyértelműen a nosztalgia hatja át.

2011-ben jelent meg Tőzsér Árpád naplóinak 2. kötete Érzékek csőcseléke (Kalligram)
címmel, s erre is jellemző az, ami az elsőre: Tőzsér egyenesen lubickol a naplóírásban.
Egyéb műveiből is tudtuk, ami ebben a könyvben is nyilvánvaló: nyoma sincs a fentiek-
ben emlegetett elzárkózásnak, bezárkózásnak. Tőzsér olvas, tévézik, hallgatja a Kossuth
Rádiót, teljesen képben van. Reflexióit gondosan megdolgozza, sok esetben szinte már
kisesszé az eredmény. „...a napló a legmagasabb gondolkodási-forma, teljhatalom! – írja.
– [...] A napló a műfajok császára: a novellaíró szánalmas moralista, annyira közvetetten
ítélkezik... [...] De a naplóíró, ó, a naplóíró nem hibernált tetemeket, hanem eleven
embereket boncol: este, mikor kinyitja a naplóját még meleg a napközben látott embe -
rek szíve, veséje, mája a kezében.” Sokszor valamiféle gyermeki örömöt vélek felfedez-
ni abban, hogy mindenről véleménye van, hogy egyszer érezhetően elhallgat előlünk
valamit, másszor a legapróbb részletességgel tárja elénk nyavalyáit. Játszik a teremthető
identitás lehetőségével, s ebbe az olvasó is szívesen belemegy. A feljegyzések ezért el
is távolodnak attól, hogy egy életrajz adatai legyenek, a szerző bajait, örömeit, a nyelvi
megformálás által is, képes többletjelentéssel ellátni.

Tőzsér Árpád véleménye a naplóról mint sajátlagos írásmódról szinte teljesen egybevág
Kmeczkó Mihályéval, aki  a leépülésem naplójának (Lilium Aurum) II. kötetében így
fogalmaz: „...úgy látom, hogy a regény olyan, mint egy estélyre – fogadásra! – »előké-
szített« (smink, frizura stb.), »felcicomázott« (ruházat, ékszerek stb.) dáma... Ezzel szem-
ben – úgy látom – a napló egy »ma született« – anyaszült meztelen – csecsemő!” S élmé-
nyeit ezért „inkább spontán, tényszerű, hamvas” – „az élmény pillanatnyi varázsát is
őrző” – naplójegyzetekbe tömöríti.

A kötet előszavát jegyző Kulcsár Ferenc (az 1. kötet kapcsán) kimerítően írt a rák diag-
nózisával kezdődő személyiség-metamorfózisról, arról a spirituális folyamatról, melyben
a lélek visszakapta végtelen szabadságát. Ehhez most csak a következőket tenném.
Kmeczkó döbbenetes felfedezése tehát éppenséggel az, hogy a rák visszaadta elveszett-
nek gondolt írói identitását. „Az írás folyamata ugyanolyan rendkívüli előhívó, mint a
fényképészek-filmesek számára az »előhívó folyadék«. Az írás folyamata egyszerűen
kibontja, előhívja az emlékeket, a képességeket, a jövőt...” – vagyis a személyiséget,
tehetnénk hozzá. Ez a lemeztelenített írásmód már nem eszköszként használja a nyelvet.
A megállíthatatlan, mindent befogó, amőbaszerűen alakuló naplófolyam olyan, akár a rák
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maga. Kmeczkó az írásban, a nyelvben tehát valóban újrateremti magát: mivel egyelőre
még a végső megszabaduláson, a halálon innen vagyunk, így a naplófolyam is véges, ill.
végesek a lehetőségei, akár a testnek, hisz „a leghosszabb jegyzetek is csak töredékei a
valóban megtörténteknek”. A kötet összeállítójától, a hagyaték kezelőjétől, Tóth Lászlótól
tudjuk, hogy a prózai naplókkal egy időben mintegy tízezernyi verses bejegyzés szüle-
tett, ebből a hatalmas korpuszból a kötet is kínál némi ízelítőt: a 2002 októberével kez-
dődő, valamivel több mint egyéves időszakban a nagy fájdalmak miatt csupán az ilyen
rövidebb verses bejegyzésekre volt képes Kmeczkó, míg végül halála előtt egy hónap-
pal ezek is elnémultak... Viszont ami olvasható, arról tanúskodik, hogy Kmeczkó alkotói
kontrollját mindvégig megőrzi, nem esik át önsajnálatba, a bombasztikus képek területé-
re, s valódi kis remekek születnek.

Aich Péter Keresés (Madách-Posonium) c. könyve bár nem kimondattan köthető a napló
műfajához, a címekkel jelölt hosszabb-rövidebb írások is amolyan feljegyzések, melyek-
be a beszélő időtapasztalata sűrűsödik. Egy életében sokat tapasztalt ember osztja meg
az olvasóval véleményeit a kultúra sokféle területéről. S mivel „Péter fiának” ajánlja a
szerző a könyvet, talán afféle intelmekként olvashatók a „szócikkek”. Az utóbbi megne-
vezést nem pejoratív értelemben használom, de tény, hogy az írások egy-egy általános
jelenség, fogalom szubjektív kifejtését tartalmazzák. Ilyen címeket találunk: Kérdezni, Az
igazság, Nevelés, A művészet, Istenem, Szerelem, Tabu, Kenyér, Vágyak, Cél, Hazafiság,
Történelem, Forradalom, Félelem, Öregedés, A vég stb. Olyan fogalmak ezek, melyekkel
minden kulturált ember találkozik, konfrontálódik élete során, de amelyek jelentését talán
mindenki máshogyan fordítja le magának. Aich pontosan látja azt a feloldhatatlan para-
doxont, hogy a másság, a szabadság, az értelmezés szubjektivitása áldásos értékek,
miközben ezek puszta közhelyekké válása a tömegtársadalomban korrodálja is az ember-
ek közti kapcsolatokat. Mondhatnánk, a civilizáció nagy értékeivel való szembenézés
bátor tett a szerzőtől, de a nagy témák kifejtéséhez nem mindig társul az előbb említett
pontosság, s az intelmek is gyakorta az általuk ostorozott közhelyszerűség csapdájába
esnek.

Igazából nagy erika másVilágának (Lilium Aurum) is az a legnagyobb hibája, hogy a
választott tárgy nyelvi kibontása klisészerű látásmódot eredményez. Noha a szerző bátor-
ságát dicsérhetjük, a könyv két történetében halálos betegségben szenvedő családtagok
kálváriájával nézünk szembe, a nyelvi reflektáltság okán azonban mondhatjuk, túlvállalta
magát. Mégis elmondhatjuk, hogy a szerző helyesen döntött akkor, amikor az egészsé-
ges társ nézőpontját választotta, tehát azét, aki biztat, erőt ad, segít, miközben meg kell
küzdenie a szerett ember elvesztésének nyugtalanító rémével, vagyis saját roppant szen-
vedéseivel is. S az a legnagyobb gond, hogy tematikusan, a szüzsé szintjén láthatók e
teherbírás határai, de nyelvi-stilisztikai értelemben a szerző megelégszik a mindennapok
leegyszerűsítő nyelvhasználatával. Ebből a szempontból szerencsés, hogy a második
elbeszélés „valakinek” a naplójaként van előadva, aki különben a mindennapok egysze-
rű embere. Ezzel az eltávolítással beiktatódik tehát egy szűrő, melyen át nézve érthetőb-
bé válik a nyelvhasználat is. Igaz, eredetibb látásmódot így sem kapunk, azonban a szen-
vedőknek mégiscsak drukkolunk...

Grendel lajos négy hét az élet (Kalligram) c. könyve tipikus emlékezőregény, felvo-
nultatja a műfaj minden sajátosságát, s ezeket mesterien alkalmazza is a szerző. A mű
főhőse négy hétre abba a vidéki, kisvárosi családi házba költözik vissza, amelyikben gyer-
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mekkorát élte le. Sanyit meglepik az emlékek, s megkezdődik a ki-be járkálás egyik idő-
síkból a másikba, persze becsatlakoznak a gyermeki múlt és a jelen közti események is.
Ezekben az átmenetekben, észrevétlen vágásokban Grendel remekel, az olvasó lassan
ugyanabban a bizonytalanságban érzi magát, mint a kiégett, életét üresnek érző főhős.
Köszönhetően a harmadik személyű, jelen idejű narrációnak is. Ugyanakkor a végső kiü-
resedés állapotrajzához nem találja meg az anyagot az író: Sanyi felfedezi fia homoszexu -
alitását. Az eseménynek fontos szerepe van a regényben, igazából Grendel végig késlel-
ti ennek kimondását, megnövelve ezáltal jelentőségét. Sajnos azonban a mai olvasó
korán rájön a titok nyitjára, s igazából ez a tragédia, mellyel az apa nem bír kibékülni, nem
bírja el a dramaturgiában ráosztott feladatot. Grendel könyörtelenül néz szembe egy
semmibe foszló élettel, Sanyi sorsa azonban inkább csak úgy tűnik általánosnak, sze-
mélyfölöttinek, hogy csupán tipikus, hiszen az ábrázolás újszerű megközelítés hiányában
hatását veszti.

A közép-európai közelmúlt kitüntetett témája a kortárs irodalomnak, mindenekelőtt a
prózának. Ebbe a kategóriába sorolható az előbbi Grendel-próza, s az év egyik megle-
petését szolgáltató Gágyor Péter Senkik (Nap Kiadó) c. második regénye is. Gágyor azt
az ügynök-témát vette elő, amely az egyik legkevésbé oldott traumatikus góca, de talán
úgy is mondható, akadálya a közép-európai kulturális emlékezetnek. Ha csak afféle tár-
sadalmi szublimáció keretében lenne értelmezhető a Senkik bátor témaválasztása, az
még nem tenné irodalommá. Mindennek alapja a kiváló alapötlet: az egykori tartótiszt az
új rendszerben anyagi gazdagságot és a tönkrement, elmagányosodott beosztottjának
társaságot, ill. új társat szerez.    

A szerző pszichológiai megfigyelései gyakran telitalálatok, a nem nagy terjedelmű
regényben hatalmas tudásanyag fekszik. Nem tárgyi tudásra gondolok pesrze, hanem arra,
amit Raymond Williams szociológus az „érzések struktúrájá”-nak nevez, tehát olyan jelen-
ségek összeadódásáról van szó, melyek struktúrát alkotnak ugyan, de csak a „tevékenysé-
gek legfinomabb és legmegfoghatatlanabb részeiben hat[nak]” egy adott kultúrában. Ez az
érzékenység az oka, hogy tartótiszt és besúgó kapcsolata tulajdonképpen magától értető-
dő a regényben. A szerző humorral, szarkazmussal bontja ki a témát, miközben mindeze-
ket a magyar anekdotikus regényhagyomány eljárásaival párosítja, aminek következtében
egy rendkívül szórakoztató szöveg jön létre, s a sztoriba csempészett fausti elkárhozástör-
ténet egyetemes dimenzióba helyezi a történéseket. Amit hibaként fel lehetne róni, az a
Vonnegutra hajazó kiszólások funkciótlansága, s a bevezető részek terjengős, ma már anak-
ronisztikusnak ható elmélkedései az „írás nehézségeiről”.

György norbert hét évvel a nagy sikerű Klára c. thriller-regénye után jelentkezett újabb
könyvvel, Átmeneti állapot (Kalligram) c. könyvében ezúttal elbeszéléseit olvashatjuk. A
titok, a kihagyásos szerkesztésmód most sem hiányzik, csakhogy itt elsősorban magára az
elbeszélői hangra, ill. hangokra vonatkoztatható. Miközben az elbeszélések hangneme egy-
ségesnek mondható, az elbeszélő nézőpontja állandóan változik. Ebben rejlik a könyv leg-
főbb hatásmechanizmusa, mármint hogy mi van, ha a beszélők ugyanazok... Az olvasó
méltán bizonytalanodik el a hang eredetét tekintve. Ez az elbizonytalanodás az elbeszélé-
sek „ábrázolt világában” is megjelenik, az egyik elbeszélés főszereplője például egy
öncsonkító művész, másik egy betegség következtében kölcsön testben próbál élni stb.

E szövegeket olvasva – legtöbbször nincs is „igazi” történet, csupán valamiféle ere-
det nélküli áramlás – bátran folyamodhatunk olyan fogalmakhoz, mint a paranoia, tudat-
hasadás, spleen, lelki üresség. Erejük és értékük éppen abban rejlik, hogy az olvasóra is
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képesek átvinni a jelölt érzéseket, elsősorban azáltal, hogy a nézőpont szubjektív fóku-
szának és az ehhez szervesen kapcsolódó elliptikus szerkesztésnek köszönhetően az
olvasó mozgástere is az elbeszélőéjére szűkül, ami gyakran delejes hatást vált ki. A
fenyegetettségnek tehát az olvasó is ki van téve, a könyv ezekkel a sorokkal kezdődik:
„Mindenekelőtt: arra törekszem, hogy neked rossz legyen. Hogy állandó készenlétben,
bizonytalanságban tartsalak...” A látottság, a figyelhetőség hangsúlyozásával erre erősít
rá az elbeszélések filmes vágási technikája is.

Az olvasó most felteheti a kérdést, hogyan is kapcsolható a könyv az említett idő-
fonálhoz? Hol itt az idő? éppen ez az: sehol. A György Norbert-féle világban a szubjek-
tumok mögül eltűnt a történetük, eltűnt a történelem, az elbeszélések játszódhatnának
bárhol. Mondhatnánk, sokkal hívebben szólítja meg korunkat ezáltal, mint bármely
magasztos elmélkedés... 

Veres István Galvánelemek és akkumulátorok (Kalligram) c. kötetének antihősei olyan
térben mozognak, melyet jobb híján abszurdnak nevezhetnénk, de a kibontakozó elbe-
szélésmód ugyanúgy kötődik a minimalista hagyományokhoz. A történetek itt is redu-
káltak és a velejéig kisszerűek, de (György könyvéhez képest) az elbeszélés kontúrjai
mégis határozottabbak, a nézőpont(ok) kevésbé dehumanizált(ak). Sőt, a kötet ereje a jól
elsütött „nyelvi leleményekből” és a helyzetek abszurditásából fakadó humorban rejlik. (S
hibái is...) A Fazonigazítás a kötet egyik legjobb darabja, mely egy testi-lelki leépülés
folyamatát meséli el: a szöveg főszereplője fokozatosan megeszi magát – ez az önelfo-
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gyasztás persze olvasható metaforikusan is. Most inkább azt emelném ki, ahogyan a tör-
ténet „el van mondva”: az elbeszélő egyes szám második személyben, a főszereplőhöz
intézi mondandóját. Aminek az (egyik) következménye az, hogy ezen alakzatban vagy -
által mintegy élőnek, ill. szubjektumnak tételeződik (továbbra is) a megszólított. A szö-
veg utolsó mondatai persze további olvasatokat kínálnak – azonban a vázolt retorikai
fogásban tetten érhető, de a kötet egészét is átható vitalitás rajzolja ki leginkább az első-
kötetes szerző hangjának egyediségét.

Ha Hogya György Tévelygéseim (Madách-Posonium) c. elbeszélésgyűjteményét kellene
egy mondatban értékelnem, azt mondanám: tematikus értelemben figyelemre méltó
kísérlet a személyiség múltbéli analogonjainak keresésére, amihez azonban nem társul
elégséges nyelvi reflexió. A szövegek beszélőjének önmeghatározási stratégiája, hogy
önmagát és gondolatait tulajdonképpen jelentéktelennek tartja, ez a motívum a könyv-
ben különböző módokon ismétlődik, ezért nem tekinthetünk el tőle. Az írásról is ez a
véleménye: „Egyébként magát az írást nem tartom többnek, mint az önmagam megha-
tározását célul tűző folyamat melléktermékének.” Az ehhez hasonló kijelentések akkor
jelenthetnének többet maguknál, tehát elbeszélői fortélynak akkor lennének tekinthetők,
ha az elbeszélések éppen nyelviségükkel igazolnák vissza e lefokozottságot (teszem azt,
valami minimalista írásmód alkalmazásával). Ennek az egónak, saját bevallása szerint, a
kételkedés a legfőbb attribútuma, de az olvasás ezt nem bizonyosan igazolja vissza.
Ugyanis e kételkedés nem jár nyitottsággal, gyökereiről egészen magabiztosan, csont
nélkül nyilatkozik. Olykor sajnos egészen leegyszerűsített tételeket fogalmaz meg vilá-
gáról/világunkról. A történelmi példák így talán nem is az önmegismerés útját szolgál-
ják, hanem egy lelki attitűd visszaigazolását. Vagyis amikor a beszélő/szerző az írásai
jelentéktelenségéről beszél, hajlamosak vagyunk neki hinni...

Száz Pál Arcadia (Kalligram) c. lírai regénye (a szerző első könyve) olvastán rögvest
Micaela Von Marcard rokokóról írt nagyszerű monográfiája juthat eszünkbe – már csak a
címe miatt is, melyet igen találónak érzek a Száz-szöveg intenciójára nézvést is: A roko-
kó avagy kísérlet az emberi szíven. Az Arcadia szövegének kísérlet-jellegét joggal hang-
súlyozza a recepció is, holott – bár nem könnyű elhelyezni a kortárs kánonok közepette
–, van olyan (poszt)modern szöveghagyomány (pl. Weöres Psychéjével fémjelezve),
melybe különösebb gond nélkül beleillik. A regény, a nyelvújítás előtti nyelv főszereplé-
sével, a szerelmi vágy örök beteljesületlenségét viszi színre, pontosabban a beteljesítés-
re tett emberi próbálkozások kudarcát. Vagyis amiről egyáltalán szó van, eleve kísérletre
van ítélve, nem lehet máshogy. Meta szinten a művész számára mindennek a helye
Arcadia, megint Von Marcard találó megfogalmazását kölcsönvéve: „Árkádia nem a
valóságban van, hanem egyes-egyedül a művészek fejében él visszatérő toposzkont. ők
újra meg újra megalkotják a szerelem földjét, átszövik saját koruk jellemzőivel, és saját
társadalmi hátterükből varázsolnak elő számára új valóságot.” Bizonyos értelemben
Balassi Szép magyar komédiájának „névváltós” alaphelyzete sokszorozódik meg a kötet-
ben, akárha egy rokokó kert útvesztőiben járnánk. A kert e regénynek is az egyik, ha nem
a legfőbb metaforája, a „csinált arcadia” színhelye és médiuma, melyben korból korba,
jelenetből jelenetbe, identitásból identitásba, játékból valóságba (és vissza) lépegethe-
tünk – ezek a nyitott struktúrák jelzik, hogy az ember újra és újra nekilát a nagy kísérlet-
nek. Eközben idézetek, parafrázisok között vezet az olvasó útja, s bizony ha figyelme
elkalandozna valamely leíráson, nyelvi játékon, maga is elveszhet e szövevényesen
összeállított labirintusban.
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