
dukÀlni. A lehetû legnagyobb k´r¡ltekint¢s-
sel ugyan, de az¢rt m¢gis t´rekedni kell rÀ...

Mik¢nt azon bÁrÀlatok eset¢ben ¹n is tet-
te, amelyeket az ¹SSZEGYþJT¹TT íRçSOK k´-
z´l elûsz´r k´tetben. A jegyzetekben jelzi,
hogy ezeket FrÀter ZoltÀn k´nyve ¢s tanul-
mÀnya alapjÀn szerkesztette k´tet¢be. Az el-
t¢r¢sek szÀma e most elûsz´r gyüjtem¢nybe
ker¡lûk eset¢ben eleny¢szû, k¡l´n´sen OsvÀt
KÀlmÀn munkÀjÀhoz k¢pest.

çm, Tisztelt Ismeretlen, sajnos ezekn¢l is
gondatlannak bizonyult. Az ¹SSZEGYþJT¹TT
íRçSOK-bÂl kihagyta OsvÀt Ernûnek Herczeg
Ferenc ARIANNA cÁmü novellÀsk´tet¢rûl Árt
bÁrÀlatÀt. Pedig FrÀter ZoltÀn utal erre a kri-
tikÀra az ¹n Àltal is felhasznÀlt monogrÀfiÀ-
ban! (FrÀter ZoltÀn: OSVçT ERNý °LETE °S
HALçLA. Bp., 1987. 240. 34. lÀbjegyzet.)

M¢g csupÀn egyetlen aprÂsÀgra szeretn¢m
felhÁvni az esetlegesen Ãjabb kiadÀst tervezûk
figyelm¢t.

Reichard Piroska ¢vtizedekkel ezelûtt meg-
jelentetett egy tanulmÀnyt OSVçT ERNý JEGY-
ZETEI cÁmmel. (Nyugat, 1933. november 1.
381ä399.) Ebben OsvÀt Ernû k´zeli barÀtja jÂ
n¢hÀny figyelemre m¢ltÂ t´red¢ket is k´z´lt.
Ezek k´z¡l SzilÀgyi G¢zÀnak a HOLT VIZEKEN
cÁmü versesk´nyv¢rûl Ártak befejezetlen¡l is
meg¢rdemeln¢k, hogy k´tetbe ker¡ljenek, ¢s
talÀn az aforizmacsokorhoz is lenne mit hoz-
zÀk´tni.

Az ¹SSZEGYþJT¹TT íRçSOK hÀtoldalÀra nyom-
tatott sz´veg egy Babits-id¢zettel zÀrul: àOs-
vÀt müve nem maradhat csupÀn kegyeleti tÀrgy: az
irodalom eleven tÀplÀl¢kÀvÀ kell vÀlnia.Ê Nos,
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy ki fogalmazta meg
mindezt, szerintem semmit sem jelent. LÀtvÀ-
nyos szÂvirÀg  ä mik¢nt ´nmagÀban bÁrÀlatom
bevezetû mondata is az lenne.

MÀr csak ez¢rt is rem¢lem, hogy a fenti-
ekben siker¡lt ¢rz¢keltetni: a sokat emlege-
tett szerkesztû OsvÀt Ernûh´z az ÁrÀsain keresz-
t¡l lehet igazÀn k´zel f¢rkûzni. Mindenek-
elûtt a Nyugat ¢s elûzm¢nyei miatt lenne jÂ,
ha a jelzett kieg¢szÁt¢sekkel ¢s ig¢nyesebb
sz´veggondozÀssal a k¢sûbbiekben m¢g m¢-
lyebben tudnÀnk a Gondolatjel GrÂfjÀnak ¢s
a Pontosvesszû LovagjÀnak Àlarca m´g¢ te-
kinteni.

SÀnta GÀbor

HAZAUTAZçSOK,
V¹R¹S POSTAKOCSI

N°LKºL

KÀlnay Ad¢l: F¢nyk¢p anyÀm kez¢ben
Pantaleon KulturÀlis Egyes¡let, 1992.
104 oldal, Àr n¢lk¡l

KÀlnay Ad¢l: SzindbÀd ism¢t elindul
çrgus KiadÂäSz¢phalom K´nyvmühely, 1994.
135 oldal, 180 Ft

KÀlnay Ad¢l: K´vek ideje
çrgus KiadÂäSz¢phalom K´nyvmühely, 1996.
227 oldal, 600 Ft

KÀlnay Ad¢lnak hat k´nyve jelent meg ed-
dig: a felsoroltakon kÁv¡l egy mesereg¢ny,
egy verses k¢pesk´nyv ¢s az elsû k´tetben
szereplû T°L cÁmü kisreg¢ny, amit a szerzû
1994-ben ´nÀllÂ k´nyvk¢nt ism¢t k´zreadott.
Egy ¢vtizeddel ezelûtt befutott ÁrÂnak szÀmÁ-
tott volna, aki ezt elmondhatja magÀrÂl; KÀl-
nay Ad¢l pedig majdhogynem a pÀlyakezdûk
k´z¢ sorolÂdik, ¢s a kritikusok figyelm¢t is
kev¢ss¢ siker¡lt felkeltenie. A kev¢s fellelhetû
recenziÂ szerzûje is z´mmel a legifjabbak k´-
z¡l valÂ, akik rÀjuk rÂtt szerkesztûi vagy ta-
nÀri feladatot teljesÁtettek a kritika megÁrÀsa-
kor. A szakma nevesebbjei nem ¢rezt¢k fel-
adatuknak a k´tetek bÁrÀlatÀt. Vajon mi¢rt?

KÀlnay Ad¢l egyes sz´vegei ä k¡l´n´sen
az elsû k¢t k´tetben olvashatÂ kisprÂzÀk ¢s a
K¹VEK IDEJ°-ben olvashatÂ kisreg¢ny, a Hç-
BORöS T¹RT°NET ä nem gyûzik meg a sokat
prÂbÀlt kritikust arrÂl, hogy amit olvas, az
csakugyan egy sz¢pÁrÂ prÂzÀja. A jÂ prÂzÀnak
egyfajta belsû l¢legz¢se van; ahogyan a k¡-
l´nb´zû mondatr¢szek, k´l´nb´zû hangren-
dü ¢s z´ng¢ss¢gü hangzÂk, egyszerü ¢s
´sszetett, alÀ- ¢s f´l¢rendelt, r´vid ¢s hosszÃ
mondatok vÀltogatjÀk egymÀst, vagy ¢ppen
tudatosan komponÀlt egyformasÀgban hulla-
nak egymÀsra, ez a nyelvi alapl¡ktet¢s, senki
mÀs¢val ´ssze nem t¢veszthetû faktÃra alkot-
ja az irodalmi mü alapr¢teg¢t. M¢g nem biz-
tos, hogy festeni tud majd, de a vÀszna min-
denesetre mÀr megvan annak, aki k¢pes en-
nek a fel¡letnek a megalkotÀsÀra; ¢s a t¢tel
megfordÁtÀsa mÀr bizonyos: aki nem k¢pes
rÀ, az sohasem hozhat l¢tre irodalmi müal-
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kotÀst. KÀlnaynak ez a textÃraalkotÀs, fûk¢nt
r¢gebbi ÁrÀsaiban, olykor nem siker¡l.

KÀlnay Ad¢l minden bizonnyal szereti a
vilÀgot, szereti az àembertÊ mint elindulÂ ¢s
elt¢vedû, szÀnni ¢s bÀtorÁtani valÂ l¢nyt. Elsû
k´nyv¢nek f¡lsz´veg¢ben ki is jelenti: àAzt hi-
szem, egyetlen dologrÂl Ártam, s Árok azÂta is. ArrÂl,
ami el¢rhetetlen vÀgy, aminek hiÀnya elviselhetet-
len, amit ´nzû s t´k¢letlen mÂdon tudunk csak utÀ-
nozni, de lelk¡nk m¢ly¢n ott vilÀgÁt a maga t´k¢-
letess¢g¢ben, egyed¡lvalÂsÀgÀban. A szeretetrûl be-
sz¢lek, amely olyan pontosan adja meg a helyes
irÀnyt annak, aki rÀ figyel, mint a sarkcsillag az
utazÂnak.Ê JÂ lenne hinni, hogy Ágy van. De
nincs Ágy. Nem el¢g szeretni az embereket ah-
hoz, hogy jÂ elbesz¢l¢seket tudjunk Árni rÂ-
luk; sût olykor a hidegs¢g, a rideg tÀrgyila-
gossÀg jobb szolgÀlatot tesz. Gondoljunk
Hrabalra. Mennyi lesÃjtÂ Át¢let, gÃny, irÂnia,
r¢szv¢tlen tÀrgyszerüs¢g ¢s nyelvbe metszett
kritika ¢pÁti fel a S¹RGYçRI CAPRICCIO vilÀgÀt
¢s alakjait, hogy tÀmaszt¢ka lehessen a ter-
m¢keny ambivalenciÀnak; hogy v¢g¡l az eg¢-
szet beragyoghassa a megbocsÀtÂ szeretet. °s
mennyi c¢ltalannak lÀtszÂ vacakolÀs, jÀtsza-
dozÀs a nyelvvel; milyen ¢rz¢keny az a fak-
tÃra, ami mindezt hordozni tudja.

Nem teljesen a (gy¢r) hajÀnÀl fogva rÀnga-
tom ide Hrabalt. KÀlnay Ad¢l is szeretn¢ el-
mondani a maga àPepin bÀcsi-t´rt¢neteitÊ, per-
sze a maga elfogadÂbb (ugyanakkor viszoly-
gÂbb) nûi mÂdjÀn, ¢s ennek talÀn legsiker¡l-
tebb vÀltozata a mÀr emlÁtett, k¢t kiadÀst
meg¢lt T°L. HosszÃ ideje a halÀlra vÀrÂ ´re-
gek a szereplûi, helyszÁne egy szociÀlis ott-
hon; aff¢le ´regkori-kamaszos szerelem is
megvillan a fûszereplû f¢rfi ¢s nû k´z´tt, de
mindez inkÀbb csak egy¢nÁtû vonÀs, helyi
szÁn, ami hÀtt¢rk¢nt szolgÀl a nûi fûszereplû
bonyolult ¢s kev¢ss¢ ´sszef¡ggû anekdotÀi-
hoz, a messzi mÃltba veszû csalÀdt´rt¢net¢-
hez. A mat¢ria nem lenne rossz. Csak ¢ppen
mÀs foglalkoztatja az ÁrÂt, mint szereplûit. Az
ÁrÂ el akarja mondani az anekdotÀkat; a sze-
replûk ´nmagukat, sajÀt sorsukat, ¢let¡ket,
halÀlukat szeretn¢k megtalÀlni vilÀgtÂl elzÀrt
mikrovilÀgukban. A fesz¡lts¢g k¢zenfekvû,
ÁrÂi megragadÀsa annÀl nehezebb. Olyan
mondatokat kellene a szereplûk szÀjÀba adni,
amelyek mÀsrÂl szÂlnak, mint amirûl besz¢l-
nek. MÀndy ennek volt a nagymestere. KÀl-
nay nem megvalÂsÁtani, hanem kommentÀlni

prÂbÀlja ezeket a k¢tjelent¢sü helyzeteket;
szabatos mondatait hasonlÂ helyzetekben ta-
pasztalt-gyüjt´tt, illetve elk¢pzelt kiszÂlÀsok-
kal tarkÁtja, irodalmias felkiÀltÀsokkal, k¢rd¢-
sekkel, eltanult jelzûkkel dÁszÁti. Alapos r´vi-
dÁt¢s utÀn (¢s persze a konkr¢t valÂsÀghoz va-
lÂ k´zelÁt¢ssel) irodalmi riportk¢nt ÀllhatnÀ
meg a hely¢t. Az ÁrÂi ambÁciÂ azonban t´bbet
markol, ¢s kevesebbet fog.

Ennyibûl is nyilvÀnvalÂ, hogy t¢ved¢s KÀl-
nay Ad¢lt KrÃdyval rokonÁtani. A f¢lre¢rt¢s
persze az ÁrÂtÂl indul, aki mÀsodik k´tet¢nek
a SZINDBçD öJRA ELINDUL cÁmet adta. Nem
teljesen alaptalan ez a rokonÁtÀs sem, hiszen
a nosztalgia, a hazavÀgyÀs egy sosem volt if-
jÃsÀg k¢pzelt vÀrosÀba, a romlandÂsÀg f´l´tt
valÂ szÀnakozÀs ¢s az elmÃlÀs k´zels¢g¢nek
hangulata csakugyan mindk¢t ÁrÂra jellemzû.
Csakhogy megint a nyelvhez kell visszat¢r-
n¡nk. Eml¢kezetes, hogy amikor MÀrai prÂ-
bÀlt àa hajÂs, ÁrÂ ¢s ÃriemberÊ bûr¢be bÃjni
(SZINDBçD HAZAMEGY), elsûk¢nt a KrÃdy-
mondat titkÀt igyekezett megfejteni, ¢s olyan
krÃdys k´rmondatokat kanyarÁtott, hogy
akÀr az eredetivel is ´sszet¢veszthetn¢nk ä ha
nem hiÀnyozna belûl¡k a vilÀglÀtÀs ¢rz¢kis¢-
ge, a plaszticitÀs elsûdlegess¢ge. Ha gonosz-
kodni prÂbÀln¢k, azt mondanÀm, hogy KÀl-
naynak SzindbÀd csupÀn hivatkozÀsi tekin-
t¢lynek kellett, ¢s cÁmbeli figyelemfelhÁvÂnak.
Jobb indulattal az ´nlelki rÀismer¢s r´gzÁt¢-
s¢t lÀthatjuk a gesztusban, ami azonban a go-
noszkodÂ vÀltozatot csak menti, nem sz¡nteti
meg. Az olvasÂ nem mentegetni akar, hanem
bel¢pni egy fiktÁv vilÀgba, ¢s valamif¢le dia-
lÂgust folytatni annak narrÀtorÀval. Hogy ez
a narrÀtor mit akar, az megint meg¢r egy be-
kezd¢st.

KÀlnay ÁrÀsaiban, az elsûktûl a legÃjabba-
kig, k¢tfajta besz¢lûi magatartÀst lÀtok ¢rv¢-
nyes¡lni. A sz´vegek egy r¢sz¢ben (egyik tÁ-
pusÀban) emberi sorsok naplÂ- vagy riport-
szerü r´gzÁt¢se t´rt¢nik. Ezek legterjedelme-
sebb, legjobban megÁrt, de nekem tovÀbbra
sem tetszû darabja a HçBORöS T¹RT°NET.
Nem tudtam megbarÀtkozni a mindentudÂ
narrÀtor tolakodÂ jelenl¢t¢vel, azzal a k¢pte-
len ¢rz¢ssel, hogy hiÀba olvasok egyedi-egy-
szeri t´rt¢n¢seket, azok valamik¢ppen ÀltalÀ-
nosak, tipikusak, sokszor sematikusak. A sok
sz¢p mozzanatbÂl Ágy nagyon kev¢s tud jÂt-
Àllni magÀ¢rt.
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A sz´vegeknek azonban kezdettûl fogva
van egy mÀsik vonulatuk is, egy vallomÀsos,
kiss¢ Àlomszerü, a l¢lek aprÂ rezd¡l¢seire fi-
gyelû kisprÂzafajta. Ha KÀlnay azt Árta elsû
k´nyve f¡lsz´veg¢ben, hogy egyetlen dolog-
rÂl besz¢l: a szeretetrûl, akkor ez a deklarÀciÂ
ezeknek az ÁrÀsoknak az Àttekint¢sekor Ágy
mÂdosÁthatÂ: az egyetlen dolog, ami ¢rdekli,
az elveszt¢s f´l´tt ¢rzett keserüs¢g ¢s az attÂl
valÂ f¢lelem. Ez a tematika a mÀsodik k´tet-
ben vÀlt meghatÀrozÂvÀ, ¢s a harmadikban
siker¡lt v¢gre t´rt¢netekk¢ szelÁd¡lnie-szilÀr-
dulnia. UtazÀst´rt¢netek ezek szinte kiv¢tel
n¢lk¡l; eleinte konkr¢tan, k¢sûbb mind el-
vontabban. A c¢lÀllomÀs a gyermekkor, egy
(szÀmos) olyan vilÀg, ami elveszett, mÀs¢ lett
vagy megsemmis¡lt. Ezekkel is az a legfûbb
bajom, hogy az elveszt¢s tÀrgya sematikusan
meghatÀrozott, helyzetei tipikusak, a belûl¡k
levonhatÂ b´lcs tanulsÀgok pedig k´zhelyek.

KÀlnay Ad¢lnak azonban van egy ritka
er¢nye: az ´nkorrekciÂ k¢pess¢ge. Ha a k´-
teteket sorrendben ¢s egyv¢gt¢ben olvassuk
el, tapasztalni fogjuk, hogy egyre ritkÀbban
talÀlkozunk ¢rtekezû bet¢tekkel, narrÀtori
k´zbekotyogÀssal, az esem¢nyeket tÃlmagya-
rÀzÂ kommentÀrokkal. A legÃjabb k´tet ele-
j¢n olvashatÂ t´rt¢netek, az EGY FºSTSZAGö
D°LUTçN, a K¹VEK IDEJE egyre ¢rz¢kleteseb-
ben jelenÁt meg helyeket ¢s embereket ä az a
kisvÀros, ahol ezek az elbesz¢l¢sek jÀtszÂd-
nak, mÀr nem a f¢nykorÀt ¢lû ñzd, ahol a
szerzû gyerekeskedett, hanem egy tisztÀn
k¢pzeletbeli vid¢ki kisvÀros egy sosem volt
b¢kekorban. Ha ezt siker¡l meg¢reztetni az
olvasÂval, akkor mÀr akadÀlytalanul Àramol-
hat a fikciÂ ter¢be a meg¢lt ¢letanyag, a sze-
replûk is k¢szek felvenni valÂsÀgos modellj¡k
nekik ajÀnd¢kozott vonÀsait ä a t´rt¢net esz-
t¢tikai igazsÀga k´r¢ mÀr szabÀlyosan kris-
tÀlyosodnak az Àt¢lt t´rt¢n¢sek ¢s azok ta-
pasztalatai. A TER°ZK°-ben KosztolÀnyi szÁnei
is meg-megcsillannak, az çLDOZAT pedig azt
a s´t¢t freudiäkafkai logikÀt folytatja, ami az
elsû k´tet cÁmadÂ novellÀja utÀn megszakad-
ni lÀtszott. Ezek a t´rt¢netek elhitetik az ol-
vasÂval, hogy KÀlnay Ad¢l k¢pzelet¢nek ¢s
Àlmainak a tere lassank¢nt irodalommÀ kris-
tÀlyosodik.

A nyelvi ¢s motivikai ¢p¡l¢st azonban egy
azzal ellentett folyamat kÁs¢ri: az elbesz¢l¢sek
meseszerü megoldÀsi s¢mÀra ¢p¡l¢se. Nem
lenne ez baj ´nmagÀban, ha nem volnÀnak a
t´rt¢netek amÃgy is tÃlterheltek megmagya-
rÀzhatatlan jelens¢gekkel, irracionÀlis mozza-
natokkal, a gyermeki gondolkodÀst id¢zû (de
nem azzal azonos), szesz¢lyesen cikÀzÂ gon-
dolatmenetekkel. így, a titkokat suttogÂ vÁz-
gyüjtû, az ´r´k ¢letü kert¢sz, a vÀratlanul
megjelenû ¢s menten meghalÂ idegen, akirûl
a falu bolond ´regasszonyai megÀllapÁtjÀk:
szent volt, nem ¢pÁti a t´rt¢neteket; ezek a
motÁvumok ahelyett, hogy harmonikusan il-
leszkedn¢nek a mes¢k egy¢b elemeihez, a le-
egyszerüsÁtett pÀrbesz¢dekhez, az ÀrtÂ-segÁtû
term¢szeti jelens¢gekhez, az olykor az ani-
mizmussal kac¢rkodÂ term¢szetÀbrÀzolÀshoz
ä inkÀbb rontanak rajtuk. A titkok itt mÀr
csak arra valÂk, hogy mÀs titkok mell¢ ker¡l-
jenek, mÁg a t´rt¢net v¢g¢n az ÁrÂ sz¢ttÀrja
karjÀt: Ki ¢rti ezt az eg¢szet?... Ez mÀr sok a
t´rt¢netmondÂi naivitÀsbÂl. így az olykor fel-
bukkanÂ, Kafka r´vid sz´vegeit esz¡nkbe
juttatÂ bizarr esem¢nyek elvesztik sejtel-
mess¢g¡ket, ¢s visszatalÀlnak forrÀsukhoz, a
mes¢hez. A t´rekv¢st KÀlnay Ad¢lnÀl is ¢r-
zem, hogy ezen tÃlmutatÂ t´rt¢neteket prÂ-
bÀljon elmondani; ez¢rt ez a jelens¢g nem sa-
jÀtossÀgk¢nt, hanem fogyat¢kossÀgk¢nt mu-
tatkozik.

ValÂsÀgÀbrÀzolÀs ¢s t´rt¢netmondÀs, me-
taforikus-allegorikus p¢ldÀzat ¢s naiv mese
kettûss¢ge jellemzi KÀlnay Ad¢l Ãj k´nyv¢-
nek r´vid t´rt¢neteit, az IGAZABB, MINT A VA-
LñSçG-ot, az AHOL A VILçGNAK V°GE VAN-t, a
GY¹NGYSZEM, Z¹LD FOGLALATBAN vagy AZ
UTOLSñ T°L cÁmü ÁrÀst. Az enigmatikus fik-
ciÂvilÀgot leegyszerüsÁtik a fabula helyenk¢nt
beszürûdû, k¢ts¢get nem ismerû tanulsÀgai,
de fedûszÁn¡k´n Àttetszik az alapr¢teg gazda-
gabb indÀzata. Azt hiszem, valahol ezen a
k´rny¢ken talÀlhatja meg a kulcsot ´nn´n
ÁrÂi vilÀgÀhoz KÀlnay Ad¢l; mert minden fo-
gyat¢kossÀguk ellen¢re a K¹VEK IDEJE elsû
szÀz-egyn¢hÀny oldalÀnak r´vid t´rt¢netei
mÀr csakugyan egy autentikus ÁrÂi vilÀgbÂl
hoznak hÁreket.

Bodor B¢la
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