
A széppróza, vers, kritika, esszé, irodalomtörténet műfaját egyformán magas
színvonalon művelő Mohai V. Lajosnak ezúttal a prózáját próbáljuk szemre-
vételezni, mégpedig főleg az utolsó ilyen jellegű műve, A bátyám hazavitte a
halált című 2014-es kö-
tete kapcsán.

Azt mindjárt a
szemlénk elején kijelent-
hetjük: ezen a lazán össze-
függő, rövid prózákat tar-
talmazó köteten nem
könnyű érvényes értelme-
zői fogást találni. Az ol-
vasó, az elemző elme egyre
azt tapasztalja, hogy va-
lami különösen monolit,
konzisztens retorikán, egy-
anyagú élet- és fogalomvi-
lágon innen áll, s az előtte
komorló tömör fal nem engedi be a tekintetét a mű mélyebb jelentésrétegeibe.

S ha mégis, akkor a behatoló szem olyan déjà vu jelentésekre lát, mint
A bátyám… (rövidítsük így le a 2014-es könyv címét!) egyik kritikájában meg-
fogalmazott „lelki gondok, mélabú, otthontalanság, magány”.

De hátha a „behatoló látásban” van a hiba?
Tény, hogy az olvasó először csakugyan hajlamos a látszólag tárgyta-

lanul szorongó A bátyám…-at valamiféle kisregény-terjedelmű Chanson d au-
tomne-ként, az elmúlás komor impresszióinak hosszú soraként olvasni, de
aztán összeveti a teoretikus és költő Mohait a prózaíró Mohaival, s keresni
kezdi a jelzett prózakönyvben is a „kéreg alatti struktúrákat” (a kifejezés Mo-
hainak Mirko Kovačról szóló, máshol megjelent alapos tanulmányából való),
próbálja felfedezni a „százegyedik út filozófiáját”, a „parányi mítoszok együtt-
hatóját”(vö.: A százegyedik út című nagy Mohai-verszintézis!), s meglepő mai
jelentésre talál.

De előbb lássuk a „kérget”, a „parányi mítoszokat”! 
Mohai prózaíróként sem tagadja meg magában a költőt és irodalom-

tudóst: A bátyám…-ban lírai környezetrajzok, reflexiók, elmúlás-témájú
drámai meditációk, párbeszédek váltogatják egymást olvasmányélmények-
kel, írókról (főleg közép-európaiakról!) szóló eszmefuttatásokkal, irodalmi
emlékhelyeknek (például Kafka és Hrabal Prágájának) leírásával. Azt is
mondhatnánk, a mű a halál, az elmúlás elégikus lineájára fűzött családtör-
ténet, vagy ahogy az alcím mondja: Elégikus víziók a Halottaskönyvhöz (azaz
előzetes jegyzetek egy készülő nagyobb epikai munkához). A hangsúly az
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elégián és a vízión van – mindkettő inkább a lírai, mint az epikai műnem ka-
tegóriája.

A könyv bevezető írása, a „történet” fő protagonistájáról, a testvér-
bátyról szóló első jegyzet – kész prózavers. („A bátyám… olyan
ember volt, akinek aranypénzek teremtek a nyomában”.) De az ismét-
lődő nagy hatású költői képek (például a szenesekről: „A kérges 

tenyerű óriásokról, akik az Ég mozdíthatatlan medrében fújtattak”, a teme-
tőkről, a „kanizsai Hidegházról”-ravatalozóról, az ősszel a fáról le-lekop-
panó „lakkozott gesztenyékről” stb.), szóval ezek az ismétlődő költői képek
(tulajdonképpen sajátos epiteton constansok) valóban a mű egész szövegét
egyetlen terjedelmes prózaverssé szervezik. Az epikai vonalat, amint azt már
fentebb jeleztem, a családtörténet, pontosabban az „öregapa”, a nagyanya,
az apa, anya és testvérbáty egymás után elkövetkező halála s az elbeszélő
egyedül maradása, a magány mint létállapot kialakulása alkotja. A halále-
seteken túl viszont hiába keresnénk a könyvben hosszabb, összefüggő tör-
téneteket. A leghosszabb eseménysor is csak egy gyermekkori reggeli, egy
alkalmi madárcsapat átrepülése a köves veranda fölött vagy egy halottas
menet követése.

Vehetjük persze szövegstrukturáló, tehát időben kibomló „történés-
nek” a különböző közép-európai szerzők (Franz Kafka, Bohumil Hrabal, Da-
nilo Kiš, Mirko Kováč, Esterházy Péter, Nádas Péter) megjelenítését és
szövegeiknek gyakori idézését is. Ezek a szerzők mondandóikkal ugyanis any-
nyira beleszervesülnek A bátyám… nyelvi anyagába és jelentéseibe, hogy
azzal/azokkal együtt szinte valóban a közép-európai írók „rossz kedvének”
(„spleenjének”, ahogy Mohai korábbi prózakönyvének, Az emlékezés melan-
kóliájának a fülszövege írja) a történetívét is kirajzolják. 

Mohai V. Lajos a jelek szerint a felsoroltak tanítványának érzi, tartja
magát. Pedig egyvalamiben határozottan különbözik tőlük. (S a jelen jegy-
zetem főleg ennek a különbözésnek a láttamozása akar lenni.) A közép-eu-
rópai írók legtöbbje mintha Freud kanapéján fekve írnák műveiket:
monologizálnak – monológokban (sajátjukéban vagy figuráikéban) mond-
ják el legbensőbb titkaikat, vallanak a szellemük tudattalan aktivitásáról,
s ez a tudattalan nem egy másik önálló tudattal, az én nem egy másik, teljes
jogú énnel folytat cselekvő diskurzust, hanem egy elvont, „Közép-Európá-
nak” nevezett „pszichoanalitikus” homályos kérdéseire válaszolgat. Mohai
V. Lajos elbeszélője viszont mindig dialogikus, kérdő és válaszoló, egye-
tértő és ellenkező aktivitásban áll a környezete, főleg a családja tagjaival,
de többnyire ilyen dialogikus kapcsolatban áll az idézett és megidézett
szerzőkkel is. Számára az én mindig az én és a másik én viszonylatában, a
különböző személyiségmítoszok együtthatójaként, a saját és az idegen
tudat találkozási pontjában jelenik meg, s ilyen vonatkozásban olyan ma
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is érvényes gondolat-rendszerekkel hozható összefüggésbe, mint Mihail
Bahtyin dialógus- és Jacques Lacan diskurzus-filozófiája.

De ennek az összefüggésnek a részletes kibontása és bizonyítása már
természetesen nem egy ilyen rövid jegyzet feladata.
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