
] 548 • Figyelő

Borbély él a refrén adta lehetőségekkel, 
ebben is követve Poe tanácsát. Versét, mint 
valami ideghálózat, átjárja a különböző ren
dű és rangú ismétlődések rendszere. Sokszor 
egy szót vagy szócsoportot ismétel annyiszor, 
hogy pusztán a repetíció jambikus lüktetést 
eredményez:

„Ha hó Ha hull Ha hó Ha hull Ha hó 
Ha hull Ha hó Ha hull Ha hó Ha arcra 
Ha arcra hull Ha hó Ha hull Ha könny”

(46. o.)

Olyan verslábak ezek, amelyeken a költő 
visszafelé rohanhat, a hóban ott hagyott saját 
lábnyomaiba ugrálva. Önjambusok. Es ismé
tel Borbély nagyobb egységeket is. Ilyen pél
dául az a kis értelemroncsoló variációktól el
tekintve négyszer pontosan visszatérő tizen
hét soros versszak (,,A lomb között”, 9. o., 12- 
13. o., 18-19. o., 44. o.), amit nyugodtan te
kinthetünk refrénnek is. Egy fölnagyított 
vers fölnagyított refrénjének, ahol a szöveg- 
romlás (az A névelő Ha kötőszóra való foko
zatos kicserélődése) éppúgy származhat a na
gyítás pontatlanságából, mint az ismétlődés 
genetikai hibáiból. Végtére is nem csak a for
mája topog valami ilyesmi körül ennek a 
versnek.

Borbély Szilárd minden problémát meg
fontolt, amelyekről Poe beszél, csak a végcélja 
volt egészen más. Poe azt szerette volna elér
ni, hogy mindenkinek tessék, amit ír, Borbély 
Szilárd talán az ellenkezőjét. Egyiküknek se 
sikerült.

Vörös István

A HIÁNYZÓ DÉMON
Láng Zsolt: Perényi szabadulása 
JAK-Pesti Szalon, 1993. 120 oldal, 180 Ft

Láng Zsolt a naivitás írója, miközben ő maga 
nem naiv író: a művészetesztétikának e Schil
ler óta meggyökerezett és azóta is gyakran 
használatba vett ellentétpárja, illetve annak 
első tagja az ő esetében alighanem messzire 
és kissé talán félre is vezetne. A naivitásnak 
azonban a fenti dichotómián kívül értett, né

miképp köznapibb és e helyütt egyáltalán 
nem  leértékelő, -minősítő vagy kicsinyítő je 
lentéssel bíró fogalma Láng Zsolt írásm űvé
szetében tulajdonképpen a kezdetektől fogva 
több szinten is érzékelhető: a naivitás témává 
emelve, nyelvileg és az írói világkép egyik 
fontos alkotóelemeként, amolyan szekulari
zált szeretet-ethoszként is gyakran megjele
nik ebben a terjedelm ét tekintve ma még 
nem túlságosan nagy életm űben. A naivitás 
most, a második kötetben, a Perényi szaba- 
duiAsa című regényben mást jelent, m int 
amit az első könyvben, a FuCCSREGÉNY-ben 
talán szem betűnőbben jelentett: következmé
nyei viszont itt is, ott is vannak, és ezek a kö
vetkezmények érdekesnek vagy éppen tanul
ságosnak látszanak.

Nehezen tudom tehát elkerülni, hogy ne 
beszéljek a szokásosnál hosszabban, rendha
gyó módon még az itt tárgyul választott mű
höz képest is terjedelmesebben Láng Zsolt 
előző kötetéről. Két okból is szükséges így 
tennem: egyrészt a most harminchat éves író 
első, a Kriterion Forrás-sorozatában 1989- 
ben megjelent novelláskötete Magyarorszá
gon -  még az egészen szűk szakmai közönség 
berkeiben is -  jószerével teljesen ismeretlen 
maradt; magam egyetlen értő, jóllehet műfa
jából adódóan csak részleges elemzést olvas
tam róla, Károlyi Csaba Láng Zsoltról szóló 
pályaképét (a Csipesszel a lángot című 
tanulmánygyűjteményben), mely értelemsze
rűen már a mostani regény, a Perényi sza
badulása alapos elemzésével is szolgál. Más
részt úgy gondolom, elismerve azt, hogy ez 
az állítás részben ellentmond az előzőnek, 
hogy a második könyvet olyan várakozás 
előzte meg, ami egyfelől a korábbi írásokból, 
másfelől a regény megírása iránt ma is ta
pasztalható vágyakozásból eredt. A regény 
iránti (akár írói, akár befogadói) vágyakozás 
nem új keletű, hanem állandóan megújuló 
gesztusa a magyar irodalomnak, és a mo
dernnek tekinthető változata is több mint 
másfél évtizedes történetre megy vissza. En
nek a vágyakozásnak Láng Zsolt első köteté
ben is van egy (önmagától ironikusan eltávo
lított) dokumentuma. Ide tartozik az is, hogy 
Láng Zsolt abban az írói-nemzedéki társaság
ban, ahová joggal sorolható (ez körülbelül a 
Nappali ház köre), Balázs Attila és Németh 
Gábor mellett az egyetlen par excellence pró
zaíró. Mindent összevetve úgy gondolom,
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hogy a Pf.rényi szabadulása ezt a várakozást 
nem teljesítette be, vagy nem egészen úgy 
tette meg, ahogy számítani lehetett rá, mi
közben a könyv sok olyan erényt csillogtat, 
amely váratlan ajándék és a meglepetés ere
jével hat. Lehetséges persze, hogy ez a bizo
nyos várakozás mégsem volt általános.

A Fuccsrf.gény tizenhat darabja méltó 
folytatása annak a mára már hagyományként 
felfogott irodalmi jelenségnek, iránynak, 
mely a hetvenes évek utolsó harmadában vet
te kezdetét Magyarországon, és amelynek 
legfontosabb mozzanatai közé tartozik példá
ul Ottlik Géza regényének kései „felfedezé
se”, Mészöly Miklós Film utáni prózája, Es
terházy Péter T ERMF.LÉSi-REGÉNY-e, majd -  
és Láng Zsolt első könyvének esetében a kö
tődés ehhez talán még szorosabb is -  a BEVE
ZETÉS A SZÉPIRODALOMBA című vállalkozás. F, 
hagyomány persze sokrétűbb az említettnél, 
és jóval hosszabb listát foglal magába (elég, 
ha csupán tőle elválaszthatatlan recepciótör
ténetére, illetve e történet mentén mellé ren
delhető művekre gondolunk), mint ahogy a 
Láng Zsolt által felhasznált mintákat illetően 
sem hagyható említés nélkül a latin-amerikai 
(kis)próza művelőinek vagy Akutagava Rjú- 
noszukének a neve. A FUCCSREGÉNY szerzője 
mégis az előbb említett íróknak tanítványa, 
mert a nyolcvanas években született írásai
ban rendre alkalmazza a kései Mészöly mit.o- 
logizmusának eszközeit és eljárásait, szívesen 
él Esterházy nyelvével és fordulataival, és 
minduntalan Ottlik elbeszélésnehézségeivel 
szembesül.

Tudom, e megállapítás óhatatlanul leegy
szerűsítő, mert nem mind a tizenhat szöveg 
egyforma a kötetben, még a hatások tekinte
tében sem. A „tanítvány”-t egyébként sem 
epigonként, hanem továbbfolytatóként gon
dolom itt, olyan viszonyként, amely egy töb- 
bé-kevésbé közös kulturális tér tágítását je
lenti. Annál is inkább így van ez, mert a szö
vegszerűen kimutatható nyelvi-motivikus 
idézeteken túl a F'UCCSREGÉNY majd’ mind
egyik írása mögött ott van az a néhányszor 
még meg is okolt, a megformáltságon ilyen 
értelemben túl lévő törekvés, mely az irodal
mi mű önreflexív súlypontjának áthelyezésé
re irányul. (Ne felejtsük el, hogy az önrefle- 
xivitás megjelenése annak idején megkülön
böztető jegy volt az említett hagyományban, 
egy korábbi szakasszal szemben.) Láng Zsolt

azonban az önreflexiónak már a hagyomá
nyon belül is megújított formájával él, és -  
például Esterházyval ellentétben -  az öntük
rözés eljárásai nála sohasem az én helyére, 
szerepére vagy egyáltalán, meglétére-hiányá- 
ra kérdeznek rá (noha ő is gyakorta használja 
ráismerésszeiiíen a többes szám első személyt), 
és nem is a fikció részei; nála ez a háló rend
szerint a lehető legvalóságosabban értett író, 
a sorokat papírra vető személy készenlétére, 
a szövegépítés kérdésességére, a minősítések 
és utalások állandó kiegészíthetőségére és ki- 
egészítendőségére vetül rá, és rövidségétől- 
hosszúságától függetlenül mindig szöveg, 
textus marad. Láng Zsolt első könyvének írá
saiban gyakran és szívesen alkalmazza példá
ul azt a formulát, melyben egy-egy (elbeszé
lői) kijelentést zárójelben ironikus vagy rá
kérdező (írói) megjegyzés követ közvetlenül; 
a szerző „kiszól” a szövegből, és ennek jelen
tőségét a kurziválás, a rendhagyó írásjel, a 
három pont, a felkiáltó- vagy kérdőjel sok 
esetben külön is hangsúlyozza. Ez az eljárás 
ugyanúgy relativizálja a mű biztonságát-bizo- 
nyosságát, mint az új magyar próza legfon
tosabb darabjai, kételye azonban nem az al
kotás hogyanjára vagy az alkotó személyére, 
hanem a végtermékre és az írás, a megírás fé
nyére vonatkozik. Azt hiszem, hogy ez a fajta 
kétely nem tűnt el egészen Láng Zsolt művé
szetéből, hanem inkább átalakulva jelentke
zik a regényben. De ez is része a kezdőmon
datban említett naivitásnak, mert legalábbis 
előfeltételez egy beszélhető, mondható teljes
séget -  ami végső soron elbeszélhetetlennek 
és elmondhatatlannak bizonyul.

A tizenhat írás együttese a közelebbi mű
fajokat tekintve vegyes gyűjteménynek tet
szik. Van köztük szabályos novella, mese, gé
saregény, gnóma, behelyettesítő példabeszéd 
stb. Többségük történetközpontú, egyszerű 
linearitású, cselekményes szöveg, ami a na
gyobb ívvel összehasonlítva rendszerint ösz- 
szetettebb struktúra a mondatok, a kis ösz- 
szefüggések szintjén. Itt erőteljes hangsúlyt 
kap a röviden részletező vagy éppen tömör
ségével találó, kis terjedelmű, már-már jel
zésszerű leírás. A kötetegész formaproblémái 
is jellegzetes módon 1986 utániak: a Fuccs- 
REGÉNY címével ellentétben nem regény, és 
nem is az újabb irodalomban sokszor feltűnő 
novellafüzér. Novelláskötet ez, amelyben 
ugyanakkor egy nagyon laza tematikus (az is
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koláskortól a felnőttkorig tartó) kronológia 
érzékelhető, ami mindvégig ugyanahhoz a 
közös világhoz vagy egyszerűbben: helyszín
hez kötődik, ám ezt a világot vagy helyszínt 
írója szinte soha nem  nevesíti. A szövegek 
egymásra következése továbbá valószínűsít
hetően egybeesik megírásuk sorrendjével is. 
Az egyes darabok egymáshoz képest referen- 
ciálisak, ami nemcsak a kétszer két manifeszt 
ikerszövegre (a HÓNOVELLA című elbeszélés
re, illetve párdarabjára, a „rekonstrukció”  alcí
mű s az előző írás feltárására vállalkozó MÁ- 
RlÁ-ra, vagy a Ha f.n kritikus volnék és a 
M ilyen legyen az. olvasó című írásokra) é r
vényes, hanem  bizonyos nyelvi-szövegszerű 
megformálások és rend re  felbukkanó utalá
sok miatt az egészre is. A kicsi, az apró, a ki
csiség az írások különböző rétegeiben je len t
kezik, s a legtipikusabb FuccSREGÉNY-darab 
(ha eltekintünk attól, hogy a tipizálás eleve 
valamilyen absztrakció) hasonlít a HATTYÚK 
ÉS karórák című, harmincegy darabból álló 
rövidtörténct-sorozatra (mely ebben a form á
ban a Jelenkor 1993. márciusi számában olvas
ható; utóbb egy darab elm aradt belőle, a ma
radék harm inc némelyike kevés változáson 
esett keresztül, s további tizenkilenccel kiegé
szülve lett időközben Láng Zsolt harm adik, 
A PÁLCIKAEMBER ÉLETE című kötete), amely a 
m ár em lített szeretet-ethosz intenzitása miatt 
akár gyermekmesének is felfogható: m inden
esetre a FUCCSREGÉNY darabjainak többségé
ben és a „Pálcikaem ber-történetek”-ben is a 
m agánéletnek egy egyszerre szürreális és 
bensőséges ábrázolásáról van szó.

Tudom ásom  szerint a FUCCSREGÉNY anya
ga évekkel előbb készen állt, m int hogy meg
jelent volna, s csak az ismeretes körülm ények 
miatt láthatott napvilágot 1989-ben. (Zárójel
ben említek meg egy példát, m ert nem a szo
rosan vett tárgyhoz tartozik, hanem  az „isme
retes körülm ényeket” világítja meg, a cenzú
ra  szellemes kijátszására m utat változatot az 
Ember embernek orvosa című elbeszélés 
egyik részlete, ahol a hely meghatározásánál 
a következő m ondat szerepel: „...Ez nem Ti
mişoara, nem Arad, nem Oradea és nem Satu Ma
re. Kicsi, de kies hely.” Az alkati sajátosságon 
vagy írói szándékon, a konkretizálás mellőzé
sén túl itt alighanem  az emlékezetes helynév
rendelet is m űködhetett, és mivel m űködnie 
kellett, egy hallatlanul ironikus fordulat kö
szönheti neki a létét.) Tekintettel az időbeli

összefüggésekre, meg m erem  kockáztatni, 
hogy Láng Zsolt első kötetével egyidejűleg 
volt előkészítője és részese annak a fordulat
nak, amelyet jobb híján 1986 utánra datá
lunk, s amelynek tanulságaiból m ára egy ge
nerációt illetően részletesebben is tudunk. A 
FUCCSREGÉNY meg felmenői ellenére is ma
gányos és ism eretlen könyv volt; a Perényi 
SZABADULÁSA m ár m inden kétséget kizáróan 
és kézenfekvő m ódon került saját, term é
szetesen más művek által is terem tett kontex
tusába, ahol a megváltoztatandók megváltoz
tatásával talán M árton László prózakötetei
hez áll legközelebb; a Pf.rényi szabadulása 
a M árton első két kötetéből, a Nagy-budapes
t i RÉM-ÜLDÖZÉS-ből és a MENEDÉK-ből meg
ism ert túlvilági masinériát mozgatja, és je l
legzetesen ugyanazokkal a kérdésekkel szem
besít, m int az ÁTKELÉS AZ ÜVEGEN.

A regény alaptörténcte a főhős, Perényi 
egyetlen napját, decem ber 17-ét követi 
nyomon. Perényi a perem városi Helleriana 
könyvtárosa, akinek az a célja, hogy m ajd’ 
két hete tartó fogadalma, az önkéntesen vál
lalt megtisztulás u tán  különböző kalandokon 
-  amúgy egyetlen normálisnak tetsző hétköz
napján -  keresztülvergődve, néha Peremvá
ros, néha saját történetében órák szerint 
m eghatározott időhosszakra, évekre-évezre- 
dekre visszanyúlva, a Gonoszt legyőzve, imá
dott Nórája mellé visszakerülve gondoskod
jon  utódjáról, és tisztán, „salaktalanul” nemz- 
zen gyerm ekei a hallgató (nem beszélő, illet
ve nem  megszólaltatott) nőnek. (Az ULYSSES 
világnapjára rím cltctctt egyetlen nap mellett 
talán nem  mellékes, legfeljebb frivol észrevé
tel, hogy Joyce feleségét Nora Barnacle-nak 
hívták.) A nap során m egism erkedünk a 
helyszínül szolgáló, m int m egtudjuk, a forra
dalom  után  lévő kisváros egyetlen napjának 
életével, lakóival, hangulatával. (A könyv ed
digi elemzőivel szemben nem  m ernék nyu
godt szívvel sem Peremváros, sem e forrada
lom, sem decem ber 17. azonosítására vállal
kozni.) E rövid, kétm ondatos cselekményle
írás m egint csak óhatatlanul leegyszerűsítő, 
hiszen -  lévén, hogy csak a legmegragadha- 
tóbb regényszálra koncentrál -  nem képes 
arra, hogy a Perényi SZABADULÁSÁ-nak szer- 
teágazásait, a részleteiben megbúvó gazdag
ságát érzékeltesse; továbbá egy olyan teleolo- 
gikusságot feltételez, amelynek a regényben 
formálisan és tulajdonképpen tematikusán
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sincs nyoma. Az aktus nem következik be 
(amivel persze nem a pornográfia hiányán 
sajnálkozom), és utalás sincs arra, hogy be 
fog következni, vagy épp ellenkezőleg, nem 
fog bekövetkezni. Vagyis van egy szándékol
tan befejezetlenül hagyott, egyébként erede
tileg is kihagyásos-mozaikos alaptörténet, 
amelyből számtalan mellékszál ágazik ki, 
vagy pontosabb úgy: amelyre formálisan is 
nagyon sok rövidtörténet, többé-kevésbé füg
getlenedő anekdota, történettöredék fűződik 
fel: legtöbbször (de nem minden esetben) kü
lön főcímmel ellátott, más helyszínen és/vagy 
más időben játszódó, önmagukban is megál
ló, csattanóval vág)' lckerckítésscl végződő s 
az alaptörténethez valamilyen motívum sze
rint -  de nem feltétlenül a cselekmény révén 
-  lazábban vagy szorosabban kapcsolódó tör
ténetek.

Felmerül, hogy a Perényi Szabadulvsá- 
nak ez az eklektikus sokfélesége és törede
zettsége, a kisforma látható uralma vajon 
nem zárja-e ki, hogy egyáltalán a regény ka
tegóriájába soroljuk a művet. Nem tartom 
véletlennek, hogy a Perényi szabadulása 
eddigi méltatni közül ketten is, a kötetet 
megjelenésekor bemutató Szijj Ferenc (a Ma
gyar Narancsban), valamint Babarczy Eszter 
(a Népszabadságban) egyaránt a történetszálak 
aprólékos kibogozásába kezdtek, s ezekből a 
történetismertetésekből -  a modern próza 
természetrajzának megfelelően -  kerekedett 
ki egyfajta interpretáció. Talán az a közösség 
sem véletlen, hogy elemzésük zárórészében, 
az erre való bármilyen előzetes utalás nélkül, 
mintha védekeznének egy el nem hangzott 
vád ellen, mindketten amellett érvelnek, 
hogy itt mégis regénnyel van dolgunk. De va
jon ez a típusú végkövetkeztetés a Perényi 
SZABADULÁSÁ-nak, az elkészült műnek szól, 
vagy inkább azt a várakozást igazolja, mely 
ezt a munkát körbefogta, s amelyre a fenti
ekben utaltam már: a regény megírása iránti 
szükségnek? Közhely, hogy a regény birto
kolja a leginkább átjárható és legrugalma
sabb műfaji korlátokat. Ráadásul itt ehhez a 
töredékes, minduntalan megszakított és vé
gül lezáratlan cselekménygörgetéshez bonyo
lult és rafinált narratív technika járul: e tech
nikában egyszerre kap helyet és néha elkü
lönül, néha összemosódik az író, az elbeszélő, 
a különböző szereplők beszéde, amit a nyelv
tani első, második, harmadik személy hasz

nálata még tovább variál. Azt gondolom, 
hogy a Perényi szabadulása nem a közös 
szereplők, a tér- és időkezelés viszonylagos 
azonossága miatt, hanem leginkább az írói
elbeszélői viszony által létrehozott sajátos 
narratív technika, a szabálytalanul szabályos 
grammatika miatt tekinthető regénynek.

Kérdés az is, hogy a különböző kapcsoló
dások, a történetek közötti összefüggések kö
zelebbről milyenek; ezen múlik ugyanis az 
egész bonyolult struktúra működőképességé. 
Találónak érzem a könyv harmadik -  e nem
ben mindmáig utolsó -  ismertetőjének, Bo
nus Tibornak a megjegyzését (a Magyar Nap
lóban közzétett recenziójában), mely szerint 
a különböző darabok között az író nem meg
teremti, hanem sugalmazza az összefüggést. 
Ha viszont a sugalmazásokra, a felkínált rí
mekre hagyatkozom, nem biztos, hogy min
den esetben értem az eredeti szándékot, 
vagyis nem vagyok képes maradéktalanul 
egymás mellé rendelni a részeket -  és a nem 
értés, a félreértés, az egymás mellé rendelés 
képtelensége ellentétben áll a könyv kisebb 
szegmenseinek áttetszőségével és érthetősé
gével, nemcsak poétikai, hanem szemantikai 
kerekségével. Mindenesetre úgy látom, hogy 
az alaptörténelre felfűződő, anekdotáknak 
nevezett szövegek többsége a szeretkezés, 
nemzés, a fogantatás körébe tartozik (ilyen a 
Gyilkos esóillat című zárórész, a Svédor
szágba emigrált zsidó asszony története is, 
akinek anyját Auschwitzban egy német kato
na erőszakolja meg, s ebből az aktusból szü
letik ő), egy másik részük pedig annak a di
lemmának a körébe, amely a Perényi-szál 
meditativ rétegének is alapkérdése: a Jó és a 
Rossz között lehetséges-e különbségtétel, le- 
győzheti-e egyik a másikat. A kettő közötti 
harc a témája ennek a csoportnak, és nem
csak leíró-meditatív részekre terjed ki, ha
nem történetdarabokra és szereplőkre is (az 
említett zárórész ezt a kört is befejezi). A 
Láng Zsoltnál korábban tapasztalható, ezút
tal sokkal rejtettebb reflexiós szint, az emlí
tett narratív bonyolultság ugyancsak e két fő 
témát, a teremtés (az írás) lehetőségét és esé
lyeit tükrözi, és lényegében ugyanúgy a Jó és 
a Rossz közötti, az előzőnél profánabbul ér
tett küzdelemhez, döntéshez vezet el. A lét
rehozás, a megalkotás, a jó-rossz viszonya a 
Perényi SZABADULÁSÁ-nak mint műalkotás
nak is tétje, de hogy ez tényleg funkcionális
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tényező-e a könyvben, annak megítéléséhez 
inkább spekulációval, m intsem  a szöveg te
rem tette rend  által jutunk el.

A Perényi SZABADULÁSÁ-nak szerzője két
ségtelenül rendhagyó vállalkozásba fogott, és 
korosztályában m inden bizonnyal egyedül áll 
ezzel: olyan tém ákat választott, amelyek meg- 
kerülhetetlenné teszik a végső kérdések fel
tevését, talán nem  is annyira a m ű, m int az 
élet végső kérdéseiét. A kisforma, az újabb 
prózában több m int egy évtizede term ékeny 
és virágzó rövidtörténet, amellyel Láng Zsolt 
nyilvánvalóan biztonsággal tud bánni, m ind
ehhez nem bizonyult volna eléggé teherbíró
nak. De rendelkezésére állt egy gazdag és va
riábilis nyelv, és ehhez úgy rendelte hozzá a 
képlékeny regényform át, hogy abban a kis
forma is megőrződjön. A végeredm ényt m in
den erénye ellenére én mégis felemásnak íté
lem meg: létrejött egy mű, amelyben ezúttal 
is a kicsi diadalm askodott a naggyal szem
ben; egy mű, amely nagyon sok apró  finom
sággal, a részletek izgalmas és szem káprázta
tó gazdagságával örvendezteti meg olvasóját. 
Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, hadd 
idézzek két példát, m ajdhogynem találomra: 
„A sötétség kettészakadt, viajd négybe, nyolcba osz
tódott, szemcsékké hullott, porrá vált, kiszitált az 
előszobából: Perényi magához tért.” (24.) „Lassan 
jutott el Perényi tudatáig, hogy valami oda nem illő 
történik a háta mögött. A fülét megütő hang nem 
volt sem palliánysurranás, sem szél fütyülése, sem 
ajtónyikorgás, sem vízvezeték hörgése, sem légy- 
zümmögés, sem egy újabb kósza interferenciális je
lenség, az éleinek ebbe a fürdői változatába sehogy 
sem volt odaillő. Megfordult. A helyiség legtávo
labbi sarkában a falat ujjnyi vastag penész borí
totta, a ringatózó penészbolyhok közt salétromkris
tályok vastag rétege ragyogott alattomosan.” (39.) 
Leírásainak többsége, a mondatai, a m onda
tokat egybefogó figyelem, m ikor az egy-egy 
kicsi esem ényre, történésre irányul, párját 
ritkítóan pazar és bravúros. Az erények közé 
sorolom a leváló-különálló történetek kerek
ségét és átláthatóságát is, m ég akkor is, ha 
ezek és az alaptörténet között nyelvileg je len 
tős különbség van az utóbbi javára. De a mik- 
roszerkezetek és a regény egészének struk tú 
rája között m egoldatlan ellentm ondás feszül: 
az apróságokban rejlő teltséget. nem  követi a 
teljes m űre kiterjedő teltség. A folyamatosság 
állandó megtörése, az egyenesívűség szaka

datlan felszámolása megnehezíti a részek kö
zötti, az egész áttekintésére vállalkozó eliga
zodást. A részek egymáshoz kötésének m ód
ja , a sugalmazás, a sejtetés, az ntalásrendszer 
a kelleténél tágabb teret hagy az asszociáció
nak, az intuíciónak, a beleélés képességének, 
és ezen a terepen az olvasó gyakran m agára 
m arad. Véleményem szerint a túlságosan fel
szabadított írói invenció egymásnak ellene 
dolgozó minőségeket hoz létre a részekben és 
az egészben: amíg a részek mindvégig kita- 
pinthatóan érzékletesek, addig a nagyforma 
csak következtetésekkel, kitalálással rekonst
ruálható, túl doktriner lesz és végső soron 
ideologikusán értelm ezhető. A kis magáiólér- 
tetődőségekből nem következik egy nagyobb, 
általánosabb magátólértetődés. A PERÉNYI 
SZABADULÁSÁ-ban ezt az -  olvasóra is rávetí
tett, illetve őt is érintő -  írói szabadosságot, 
az együtt tartás hiányából adódó fegyelme
zetlenséget tartom  naivitásnak: az írói szán
dék átvihetőségében való feltétlen bizalmat, 
értetés és értés, megalkothatóság és megalko- 
tottság sajnálatos szétcsúszását. A könyv ele
jén  egy helyütt elhangzik: „Perényi a jelensége
ket illető finom következetességgel gyanította., hogy 
létezik valamilyen összefüggés a dolgok között, hogy 
a buszon ingó, egymáshoz dörgölőző emberek kap
csán jelentős felfedezést lehetne, hiszen okságok 
összefüggése mondatja ki velünk a törvényeket, de 
ő nem mondta ki, és nem gondolta, hogy kimond
hatná, és azt sem gondolta, hogy gondolhatná, mert 
nem akarta., hogy a világra vonatkozó bármiféle 
gondolat démonként rátelepedjen." Nekem ép 
pen egy ilyen dém on hiányzik a Perényi sza- 
BADULÁSÁ-ból.

Lehetséges persze, hogy m indennek meg
ítélésében én tévedek, és a hiba nem  a re
gényben, hanem  olvasójában van. A FUCCS- 
REGÉNY-ben szereplő, m ár em lített Milyen 
legyen az olvasó című szöveg egyik passzu
sát szeretném  idézni, ahol Láng Zsolt azt írja: 
előfordulhat, hogy az olvasó olvasás közben 
„nem ért valamit, rémüljön meg nyugodtan, ezt a 
rémületet felhasználhatja a megértéshez”. Beval
lom, hogy a rém ületem et nem  mindig tu d 
tam felhasználni a megértéshez. S ha az idé
zett passzus igaz, akkor elismerem: én nem 
voltam jó  olvasója egy sok kis öröm et szer
ző, emlékezetes és fontos könyvnek.

Csuhái István


