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a sötétség. Magokká válnak-e a lenti televényben, 
s ha igen, mi hajt ki belőlük ? -  rejtély, magam sem 
tudhatom. ”

Gyümölcs az elhaló gabonamagból terem. 
Várjuk -  nem a folytatást immár, hanem -  a 
halálból, a csöndből születő egészen új kez
detet.
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Tóth Sára

ENGEDJÜK ÁT 
AZ ÁCSNAK IS 

AZ OLVASÁS ÖRÖMÉT!

Szilasi László: Miéit engedjük át az ácsnak 
az építkezés örömét
JAK-Pesti Szalon, 1994. 176 oldal, 220 Ft

Szilasi esszékötetét kétféle beszédmód (egy 
lazább és személyesebb, valamint egy fogal
mibb és tudományosabb) feszültségében ér
telmezhetjük. Az első néhány oldal, sőt már 
a fülszöveg elolvasása után nyilvánvalónak 
tűnik: a „másként” beszélés mögött valamely 
„másként” gondolkodást gyaníthatunk. E 
könyv el nem vitatható érdeme, nóvuma: egy 
sajátos (így csakis Szilasira jellemző, egysze
mélyes) irodalomtörténészi pozíció kijelölése 
és harsány elfoglalása -  persze többnyire kér
dések és dilemmák formájában: „...hogyan le
hetséges a lehető legnagyobb mértékben személyesen 
jelen lenni egy olyan diszkurzusban, amit pontosan 
az ellenkező célból dolgoztak ki? Ugyanakkor: ho
gyan lehetne kikerülni az interpretáció személyessé
gének nyálkás impresszionizmusából úgy, hogy az 
út ne a tudományosnak nevezeti objektivitás isme
retelméleti aknamezejére vezessen? Hogyan lehelne 
közölhetőén személyes irodalomtörténetet művelni? 
Régivé válni, és megmaradni mainak?”

„De hol van az íz?” -  kérdezi a szerző ön
magától az I rodalomtörténés című írásá
ban. És kérdezhetjük mi is: Mi adja Szilasi 
könyvének jellegzetes egyéniségét, ízét? Ér
demes talán először azt a valamit megnevez
nünk, ami a szerző sajátos beszédmódja mö
gött meghúzódik: az elméleteken túli plura
lizmus, az irodalomtörténet nem hatalmi 
diszkurzusának eszméjét: „...az irodalomtörté
net-írás (elkerülve azt a helyet, ahová várják) az 
ellenállás eszközévé válik. Hogy úgy mondjam, to
jik a baromfiudvarra: egész egyszerűen lehetetlenné 
teheti bármiféle szöveg kisajátítását” -  ...egy új 
objektivitás -  a hatalmi beszédet megvető ön
kény objektivitásának -  jegyében -  tehetjük 
hozzá gonoszul. De ne tegyük, hiszen jelen 
tudományos kultúránkra ez még korántsem 
vonatkozik. Az irodalomtörténeti alapozott
ság tehát Szilasiriál a fentiek értelmében je
lentkezik együtt egy sajátos hangütéssel, 
vagyis az irodalomtörténet plurális elméleté
hez plurális nyelvhasználat társul. Eseten
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ként üdítő kombinációban. Egyfelől letűnt 
korok csodálatos férfiai, tekintélyei, így pél
dául és leginkább Jókai és hősei, másfelől az 
eszményekben megcsappant utókor beszéde, 
nyelve, interpretációja, Szilasi „szlengesített” 
terminológiája -  lazaság és veretesség együt
tese. Hiányból táplálkozó vágyunk elérhetet
len tárgya, illetve a róla való beszéd tragiku
mának enyhítése: Szilasi irodalommal való 
foglalatoskodásainak tárgya, illetve a róla va
ló beszéd ironikus formái.

E két pólus összeegyeztetésének persze 
megvannak a veszélyei, törésvonalai, így pél
dául -  ahogyan erre egy idősebb, tehát más 
normák szerint olvasó ismerősöm felhívta a 
figyelmemet -  a trágár szavak és a fennköl- 
tebb közlendők egy sz.övegszintre hozása, 
például: „...ha az irodalomról szóló stúdiumokat 
nem ragyogja be az a valami, amit jobb híján a 
szív fényének nevezek, hát akkor amúgy is szart ér 
az egész.” A durva szavak kiporciózásának 
kényes egyensúlyát eltalálni, illetve megítél
ni ízlés dolga, nekem például nem tűnt zava
rónak az idézett mondat. Amiken azonban 
már fennakadtam -  igaz, nem túl sok alka
lommal -, azok az ehhez hasonló mondatok 
voltak: „Foucault óta közhely megkülönböztetni 
írót, aki van, szerzőt, aki ír, és narrátort, aki be
szél.” Szíven ütött az „...óta közhely...” formula. 
Igaz, én olvastam Foucault tanulmányát. De 
mi lenne, ha nem olvastam volna? Egyébként 
valószínű, hogy se szeri, se száma azoknak a 
könyveknek és tanulmányoknak, amelyeket 
Szilasi olvasott, én pedig nem. És így a szerző 
soron következő félmondata valamely álta
lam nem ismert, ám közhelyszerű alapmun
káról olvasói önérzetemet zúzhatja porrá. 
Szilasi szövegének idézett mondata számom
ra tehát nem léhaság, hanyagság -  illetve 
nemcsak az. -, hanem jelentéssel bíró közlés: 
hántás. De félretéve szándékolt sértettsége
met, ne rólam, hanem az olvasóról szóljunk, 
Szilasi könyvének megcélzott olvasójáról. Az 
„...óta közhely...” kezdetű formula ugyanis ki
zárja a bensőséges megértésből azokat az olva
sókat, akik számára valamely határozottan ál
lított, de kifejteden gondolat nem egyértel
mű, vagy éppenséggel teljesen ismeretlen. 
Azonban -  tegyük fel -  mégis olvassák Szilasi 
könyvét. (Sőt mi több, a könyvesboltokból 
már a második kiadás is elfogyott, most ké
szül a harmadik...) A stílusa miatt, de még in

kább az irodalomról való gondolkodás plu
ralizmusa miatt. Ám, mint már többször ki
derült, mindennek -  ekképpen a pluraliz
musnak is -  van hátulütője. Vagyis a plura
lizmus határa nem a határtalan, hanem -  az 
önkényesség. Szilasi könyvének néhány for
dulatában a kizáró elméletek elleni beszéd el
lentmondását figyelhetjük meg: egy ponton 
ugyanis maga is kizáró, ha nem is elméletté, 
de (önkényes) beszédmóddá válik. És ez an
nál inkább fájdalmas, mivel a szerző egy he
lyen azt a nosztalgikus ideáját osztja meg ve
lünk, hogy ő mint irodalomtörténész mediá- 
torszerepet vállalna magára, egy olyan be
szélőét, aki „...saját örömét és szempontjait félre
téve leveszi a kellemetlen olvasás terhét a köz vál
láról, helyette olvas, megőrizvén olyan értékeket, 
amelyek -  hite szerint -  a köz számára is fonto
sak". Ám a mediátor időnként az irodalmi de
mokrácia elitista szószólójává válik. Mind- 
emögött persze az a tapasztalat is meghúzó
dik, miszerint „...nem lehetséges valaki helyett ol
vasni: minden olvasat egyéni és egyedi, az olvasa
tok plurálisak... A fenti értelemben tehát -  és ez 
talán a legfontosabb fejlemény -  mediátorpozíció 
nincs, nem létezhet. Nonentitás”. A hermeneuti
ka és a rccepcióesztétika tanulságai nemcsak 
az értelem-egész történeti rekonstruálásának 
az illúzióját oszlatják el Szilasi könyvében, ha
nem a rész tapasz tál átok olyan arzenálját hív
ják életre, amely időnként a szerző beszéd
módjában nem a közérthetőség (az általános 
pluralizmus) eszményét, hanem saját egyedi
ségét reprezentálja. De ez nem baj. Én pél
dául éppen ezért olvastam szívesen Szilasi kö
tetét. (Szimpátiám a könyv iránt részben a 
„történelmi szituáció” folyománya. Ha sokan 
írnának a Szilasiéhoz hasonló stílusban, ha
sonló eszmeiséggel, akkor biztosan nem örül
nék annyira ennek a kötetnek. De még való
színűbb, hogy akkor Szilasi ezeket az esszéket 
meg sem írta volna, illetve másképpen írta 
volna meg őket. Vagyis, épp ideje lezárni ezt 
a zárójeles gondolatot.)

Egy időre félretéve kétségeinket és prob
lémáinkat, vizsgáljuk meg a fenti kettősség 
(irodalomtörténeti pozíció és laza beszéd) je
gyében kibomló esszékötet dimenzióit, a 
szerző sajátos irodalomtörténészi szemléleté
nek kiterjedését. Bizonyos vezérfogalmakját- 
szanak szerepet e pozíció megalapozásában, 
így például a „felérkezeUség”, a humán értei-
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miségi gőgös és korlátozó, noha önironikus, 
tudata („...óta közhely...”), amely „...akkor kez
dődik el, midőn először tagadja meg [mármint a 
{'elérkezett értelmiségi], hogy lett volna valaha 
is olyan idő, melyben szerette volt Jókai Mór regé
nyeit...”. E gondolkodói pozíció fellazításának 
egyik fontos eszköze a munka ellwsza, a Jókai 
végeláthatatlan életművével foglalkozó iro
dalomtörténész vezéreszméje, annak heroi
kus és ironikus felhangjaival együtt: „Vagyis
hogy reaktív morcosság helyett a kezdeményezés mű
vészete ajánlható, ha másért nem, azért, mert az 
apokalipszis esti mulatság, a délelőtt (meg a dél
után) pedig a munkáé, és ha már az igazság úgy 
sincsen senkinél, vagy ha esetleg igen, akkor sem 
tudhat róla sem ő, sem senki más, se igent, se nemet, 
nos, akkor talán el lehetne kezdeni, mert olvasni, 
azt aztán van mit." -  Utalnak erre az impera
tívuszra az egyes esszék Munka című alfejeze- 
tei. (.Mi dolgunk a világon? Küzdeni /  Erőnk 
szerint a legnemeshekért.” -  Súlyos corpusok -  
legkedvesebb olvasmányaink és elengedhe
tetlen kézikönyvek -  emelgetése, majd szor
galmas lapozgatása, izzadságos körmölés. Fe
szült elme. dagadó izmok. A könyvtár héro
szai dolgoznak itten.) Az irodalomtörténész 
sorsa a magány, erénye a munka, fegyvere 
pedig a távolságtartás, az extrém kívülálló 
szabadsága, teszem azt a posztmodernitás 
csábító szirénénekével szemben: „Nem olyan 
demokráciát akarok én, amely megtűri az oligar
chát, vagy a monarchiát. Nem. Egyszerűen arról 
van szó, hogy a poszlmodem legalább annyira kon
cepció és teória is, amennyire praxis, méghozzá 
olyas, amely megelőzi, sőt gerjeszti a praxist.” 
Mindemögött persze az interpretáció elsőbbsé
ge, más szóval a munka „lazított” értelmezé
sének végtelen szabadsága, „az interpretáció 
magányosságának behavazott tere”: „Azt ugyan 
nem tudom... egyáltalán van-e olyan tényező, ami
vel szemben egy interpretációt meg kell védeni, lé
tezik-e olyan erő, gondolat vagy megfontolás, amely 
megsemmisíthet egy interpretációt, ha az már egy
szer létrejött, magyarul nem tudom (s ez maga az 
apokalipszis), hogy létezik-e irreleváns kontextus” 
És mivel értelmetlen szöveg nincs, de annál 
inkább van interpretáció, a kortárs magyar 
irodalom is Szilasi könyvének munkatárgyá
vá válik. Mai prózánk értékelő elfogadásában 
tehát elméleti alap (irodalomtörténet és recep
cióesztétika násza a dekonstrukció vágóaszta
lán) és praxis termékenyen egészíti ki egy

mást: „...az olvasónak igenis kreatívnak és igen 
aktívnak kell lennie, de nem a megértésben, je
lentések rafinált felépítésében, hanem saját előfel
tevései leépítésében, az öndestrukcióban... A szöveg 
hatalma által lett szabad az olvasó. A szövegek aka
ratából vagyunk szabadságra ítélve. Be free! Ha 
engedelmeskedem, szabad vagyok. Ha nem, akkor 
is.” De vajon nem a szemléletünk voltakép
peni tárgyát -  jelen esetben kortárs irodal
munkat -  szem elől tévesztő (magyarul nem 
olvasó) eufóriáról, tehát nem szabadságról, 
hanem önkényességről beszél részben Szila
si? Illetve szabadságról beszél. De nem az ol
vasóéról, aki nem olvas, hanem az emberéről, 
aki nem olvasó. Szilasi esszékötetében iroda
lomtörténet, irodalomelmélet, olvasó, nem 
olvasó, mai irodalmunk és a hagyomány laza 
összefonódását figyelhetjük meg. Ennek a 
szélesen kifeszített horizontnak három lénye
ges dimenzióját tárja fel a kötet hármas fel
osztása, illetve annak kapcsolódási pontjai.

A kötet első fejezetében, az IRODA- 
LOMTÖRTÉNÉS-bcn Szilasi az irodalom törté
net recepcióesztétikai és herm eneulikai ta
nulságai segítségével vizsgálja érdeklődésé
nek tárgyait, így például Jókait többször is, 
vagy éppen  Balassi Bálint utolsó költeményét 
-  felettébb extrém  olvasatában, amelyet még 
agym űködésének egyik legavatottabb isme
rője, a felesége is kétkedéssel fogad (Nyak- 
vers). A következő fejezetben Szilasi mai p ró 
zánk néhány reprezentáns darabját (Ester
házy, Csejdy, Ilazai, Garaczi, Ném eth Gábor, 
Szijj Ferenc egy-egy alkotását), illetve Pi
linszky Életfogytiglan című költeményét 
veszi nagyítóüvege alá (a fejezet címe egyéb
ként: Pásztorórák. Miss Rea Dinggel), míg 
az utolsó egység, a SZENT István porter sör 
tágabban érte tt tárgya az irodalom m int 
olyan „mibenléte” és „értelm e”. A kötet hár
mas osztató felszíni kiterjedésének (Szilasi 
irodalmi tevékenykedéseinek) mélyrétegé
ben felsejlik irodalom értelm ezésének alap
pillére, miszerint a szerző az egészként felfo
gott hagyományhoz képest határozza meg 
önm agát, egészre sóvárgó részpozícióját és a 
„felérkezeti” irodalm ár kutakodásainak tár
gyát, így magát a hagyományt is. Hitvallása 
az irodalm i szöveg ironikus szabadságfokai
nak újra és újra kitölthető formája, az in terp 
retáció örökérvényűsége. A hamisan restau
rált Montecassino helyett a levegős Pompeji.
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Az el nem kötelezettség mámora, illetőleg a 
sokfelé elkötelezettség szabadsága. Irónia és 
katarzis együttléte a stílusban és a rendhagyó 
pozícióválasztásban. A huszadik század végi 
vezető eszméken iskolázott irodalmár örök 
hűsége bánatos szíve vágyához, Jókai Mór
hoz, meg persze mindahhoz, ami ezenkívül 
belefér.

A Miért engedjük át az ácsnak az épít
kezés ÖRÖMÉT békítő jellegű könyv: elméle
tek és stratégiák, szerzők Jókaitól (Iser köz
vetítésével) Németh Gáborig, trágár viccek és 
szemet könnyeztető vallomások -  mindezek 
Szilasi léha, de agyafúrt szövegeinek laza egy
ségében, amelyet a szerző „gyermeki romlott
sága” -  ez az irodalmi közéletünkben oly rit
ka és üdítő tünemény -  szült és nevelt könyv
egésszé.

(Rövid kitérő a „gyermeki romlottság” 
megvilágításához: Szilasinál a munka etho- 
szához Hozzá kell érteni annak ironikus fel
hangját is: az irodalmár a véges időt úgy mú
latja, hogy számára fontos, ám mihaszna 
könyvek társaságában henyél, sőt mi több, 
ezzel keresi betevő kenyerét. Eme bűnös ta
pasztalat egyidejű beismerése és elfogadása 
[a léha praxis] a „felérkezett” irodalmár rom
lottságáról árulkodik, amit azonban Szilasi 
megbocsátandó eleganciával [mondhatni 
gyermeki bájjal] cizellál és szelídít. Nem úgy, 
mint Rousseau D’Alembcrt-hez írt levelében, 
amelyben a művészettel való foglalatoskodás 
kissé mulatságos, ám annál inkább megszív
lelendő kritikáját nyújtja: szerinte a színházi 
előadás [tágabban értve a szépművészet] attól 
függően jó  vagy rossz, hogy milyen termé
szetű tevékenységet szakít félbe a néző miat
ta; vagyis akkor rossz a mű, ha elvonja hasz
nos munkájuktól a város polgárait, az ácsot 
az építéstől, a szakácsot a főzéstől, a péket a 
cipódagasztástól és így tovább. Illetve -  Rous
seau meggyőző logikáját szigorúan követve 
és továbbfűzve -  az a jó színházi előadás, 
amelyet köztörvényes bűnözők látogatnak. 
Vagy éppen mihaszna színműírók. De akkor 
ki írja majd a műveket? Színdarabok nélkül 
azonban újra csak megnövekszik a város bű
nözési statisztikája. így viszont a bűnüldözés 
szervei nem lopják a napot. Ördögi logika ez 
tehát, ahol mindennek és mindenkinek -  a 
művészen kívül, akár Platón államában -  he
lye van. Ugyanennek a problémának egy má

sik megközelítését olvashatjuk Walter Benja
min az Alkotó m int  termelő című írásá
ban, ahol is a szerző azt fejtegeti, hogy az al
kotó pusztán kiszolgálja a termelési appará
tust, anélkül, hogy megváltoztatná, hiszen a 
polgári osztálytól kapta termelőeszközét, a 
műveltségét. A „felérkezett” Szilasi tisztában 
van az irodalmi forma társadalmi összefüg
géseivel, a humán értelmiségi közösségi sze
repének problémáival, de beszédmódja, 
„gyermeki romlottsága” lehetővé teszi számára 
eme dilemmák tompítását és integrálását a 
fentebb említett laza rendszerbe, kétségektől 
nem mentes, ám roppant rokonszenves és att- 
raktívan kifejten irodalom- és világképébe.)

Szilasi könyvében a léha beszédmód és a 
komoly tárgy (irodalomtörténeti rekvizitu- 
mok, kortárs művek vagy akár személyes em
lékek) összjátékát két szélsőség, két veszély 
fenyegetheti. Ezek közül az egyiket Szilasi 
biztosan elkerülte: tudniillik a tárgy unalmát, 
stílusa erre a garancia, például amikor Jókai
ról beszél. Sokkal reálisabb veszély azonban, 
hogy eme beszédmódban könnyen elenyészhet 
a tárgy, a voltaképpeni téma. A kekeckedés al
címet viselő Monsieur Daugerre visszaüt 
című írás például közeljár ehhez, a Jókairól 
szólók pedig még épp határhelyzetben van
nak. Kérdés, hogy Jókairól, mindazokon túl, 
amiket Szilasi esszéiből megtudhattunk, a 
szerző gondolatvonalát követve mit lehet 
még elmondani, ami már nem vezet vissza 
„...a tudományosnak nevezett objektivitás akname
zejére...”, de nem is csupán „...az interpretáció 
személyességének nyálkás impresszionizmusának...” 
bizonyul. Valószínűleg e probléma feloldása 
lesz Szilasi irodalom történészi és irodalmán 
tevékenykedésének további útja, és ez jó  né
hány kérdést felvet. íme néhány közülük: Ki
vitelezhető-e ebben a munkaszisztémában a 
tudományos objektivitás és a személyesség, a 
téma és a beszédmód felvázolt egysége? 
Konkrétabban: A valódi Jókaival állunk-e 
szemben, amikor Szilasi üdítő és affirmativ 
írásait olvassuk? Higgyünk-e neki vakon, hi
szen olvasni úgysem fogjuk a Jókai-életmű- 
sorozat hetvenegy kötetét? De ha nem is Jó
kai, hát akkor kortárs irodalmunk legyen a 
tét! Valóban olvasható, pontosabban olvasó
hoz szóló irodalom mai prózánk, ahogyan azt 
Szilasi (Iser támogatásával) állítja? Beragyog
hatja-e a „szív fénye” friss, kortársi olvasmány
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élményeinket? Látta-e már valaki -  de őszin
tén! -  Garaczi N incs alvás! című kötetét, 
mondjuk, egy ács kezében? Mondhatjuk per
sze, hogy az ács enélkül, számára fárasztó 
könyvek olvasása nélkül is rendjén, sőt még 
rendjébben teszi a dolgát, az építkezést. Nem 
hallottunk talán a társadalmi munka- 
megosztás és kikapcsolódás differenciált for
máiról? Egyébként is, legyünk szívesek ha
nyagolni az effajta szélsőséges és otromba 
kérdéseket. Kudarcainkról enélkül is régóta 
tudunk, ezért is fojtjuk a közösség előtt fele
lős lelkiismeretünk megoldhatatlan problé
máit a munkába, úgymint az ács az építésbe, 
Garaczi a szépirodalomba, Szilasi pedig az 
irodalomtörténetbe, Jókai Mórba. De megta- 
lálhatja-e az irodalmár (irodalomtörténész) a 
helyét az egészben, az ácsok, kereskedősegé
dek, orvosok és biciklisták benépesítette vi
lágban, vállalva a szellemi egzisztencia valódi 
feladatát: gondolkodni a közösség dolgairól 
a közösségért? Szilasi László persze jól tudja, 
hogy ez kurva nagy probléma, jobbára el is 
basszuk. Eme kudarcok tisztázását és újraját
szását vállalja magára metszőén (ön)ironikus 
és léha, ám szeretetre méltó könyve (ez utób
bi jelzős szerkezet szigorúan „bazd meg” nél
kül értendő).

Batsányi Sándor

AZ UDVARIASSÁG MINT 
ESZTÉTIKAI KATEGÓRIA

Németh Gábor: eleven hal
József Attila Kör-Pesti Szalon, 1994. 80 oldal,
220 Ft

„Szándékolt objektivitásom határainak jelzé
sére”: Németh Gábort régóta az egyik leg
ígéretesebb írónak tartom az újabbak közül, 
eddigi munkái azonban az egyéni hang ki
munkálásáért járó elismeréssel együtt a még 
megoldatlannak látszó alkotói kérdések fel
vetését is megkívánják. Elsősorban azokra a 
dilemmákra szeretnék összpontosítani most, 
amelyek ebből az írásmódból -  szerintem -  
adódnak. Azért is vállaltam el végül -  szer

kesztői kérésre -  ezt a recenziót (annak elle
nére, bog)' a könyvsorozatot, amelyben ez a 
kötet megjelent, én szerkesztettem, Abody 
Ritával együtt), hogy eltávolodva valamelyest 
a könyvet életre segítő szerkesztői szeretettől, 
most a kissé szigorúbb kritikusi szeretet ne
vében vegyem szemügyre Németh Gábor írá
sait, az előző két könyvre is figyelve. Annak 
örülnék, ha az író saját maga elé kitűzött cél
jait, a továbblépést -  ha csak egy kicsit is -  
segíteni tudná az a kritika, amit az alábbiak
ban próbálok megfogalmazni.

Úgy érzem, ezzel a könyvvel lezárul a pá
lya első szakasza, és kezdődik egy újabb, me
lyet már néhány azóta született más jellegű 
írás publikálása is mutat. Az Angyal ÉS BÁBU 
(1990), A Semmi Könyvéből (1992) és az 
ELEVEN hal azokat a munkákat fogja össze, 
amelyek az indulástól, 1985-től 1991—93-ig 
születtek meg. A harmadik kötet kisprózái 
kb. a második könyvvel egy időben keletkez
hettek, nem véletlen tehát, ha sok minden, 
amit az eleven HAL-ról mondok, az előző 
könyvre is érvényes (az újabb írásokra vi
szont már nem vagy nem egészen úgy). Az 
első pályaszakasz prózája néhány ellentétpár 
segítségével, pontosabban néhány eldönten
dő probléma felvázolásával látszik leginkább 
megközelíthetőnek számomra. Hogy ezek az 
ellentétek mennyire oldódnak fel a további
akban, avagy mennyire maradnak meg, hogy 
éppen ezekre épüljön tovább minden, ez 
egyelőre nyitott kérdés.

( l . A  történet hiánya vagy megidézése)
Líra vagy epika az, amit itt olvasunk? Első 
hallásra nevetségesnek tűnhet, hogy lehet ez 
kérdés, hiszen a közmegegyezés szerint író
ról van szó, prózát, pontosabban prózaepikát 
olvasunk. Az a formálási mód azonban, ame
lyet Németh Gábor képvisel, gyakran fino
man lebegteti a szöveget a múnemek között. 
Dérczy Péter írta: „a líra és az epika határán 
egyensúlyozó” szövegek ezek, mégis közelebb 
az utóbbihoz, de a dekonstrukció jegyében, 
alapjaiban felborítva a múnem szabályait (Al
föld, 1992. 11.). Sokszor az egyes bekezdések 
tényleg olyanok, mintha költői képekből álló 
strófákat olvasnánk -  prózába tördelve. Ezek 
a jobb szó híján rövidprózának nevezhető 
szövegek legtöbbször nem történetek, de fel
idéznek egy történetet (a hagyományos no


