
ANGYALOSI GERGELY:
A MINTA FORDUL EGYET

Műfaji meghatározás szerint a kötet esszéket, ta-
nulmányokat és kritikákat tartalmaz, amelyeket
Angyalosi 2004-ben megjelent Romtalanítás című
könyve óta írt. Válogatás öt év írásaiból, melye-
ket a szerző három tematikai fejezetbe sorolt.
Legterjedelmesebb a középső, kritikákat tartal-
mazó tömb, amelyet A modernség dilemmái című,
irodalomtörténeti jellegű rész előz meg, illetve
az Irodalom és/vagy filozófia című, ennek megfe-
lelő tematikájú blokk követ. Abban A Hét első
évtizedétől Juhász Ferencnek az ötvenes évek
első felében írt lírájáig ívelő félévszázad irodal-
mából egy Krúdy-regény (Aranyidő), egy kevés -
bé ismert Mikszáth-novella (A magyar kony ha)
elemzése mellett Móricz Életem regényéről és
novellisztikájáról, egy Ady- és egy Kosztolányi-
vers összevetéséről (Kocsi-út az éjszakában, illetve
Kétségbeesés), József Attila Babits-képéről, Ignotus
1926–1927-ben publikált Neovojtináiról, valamint
a Nyugat politikai jellegű írásairól és a mindössze
két számot megélt Szellem című filozófiai folyó-
iratról olvashatunk. Ebben viszont a filozófia és
az irodalom találkozási pontjain időző szövegek
találhatók. Köztük Henry James A minta a szőnye-
gen (a Holmi 2004. 9. számában levő fordítás címe:
A szőnyeg mintája) című, az irodalom „titkát” für-
késző talányos novellájának elemzése, amelytől
— némi csavarintással — a kötet a címét kapta.
És amely, ha nem tévedek, Angyalosi irodalom-
hoz való viszonyának lehet a kulcsa. Mert, hogy
kötete előszavának utolsó sorait idézzük: a cím
„arra kíván utalni, hogy az irodalom kritikai, el-
méleti vagy éppen filozófiai megközelítéseinek
(többes szám!) is mindig van egy vagy több meg-
határozó mintája”. Ez a válogatás egy a lehető
min  ták, szőnyegarabeszkek közül, amelyet An -
gyalosi Gergely, irodalmunk utóbbi évtizedeinek,
amint kötetei tanúsítják, értő, szakmailag kiváló -
an felkészült tudósa, kritikusa rajzol meg.

Érdeklődésemet, a kötet recenzense és gyakor -
ló kritikusként, elsősorban az a huszonegynéhány
kritika keltette fel, amelyek A kritikus hátralép című
tömbben kaptak helyet. S nem is azért, mert érde-
kelt, mit írt Angyalosi azokról a könyvekről, me-
lyeket olvastam, bár ez sem mellékes, kivált, ha
olyan jó szemű kritikus ír róluk, hanem írásaiban
olyan kérdésekkel is szembesül(het) az olvasó és
a kritikustárs egyaránt, amelyek vissza-visszatér-
nek minden irodalom iránt érdeklődő és iroda-
lommal foglalkozó gondolataiban. Ilyen többek
között a kritika és az irodalomtörténet kap csola-
tá nak kérdése. Lehet-e úgy tekinteni a kritikára,
mint élő irodalomtörténetre? Ha az irodalom-

történet, mint „minden értékelő gesztus” szük-
ségsze rűen a „jelenben gyökerezik, vagyis az
irodalom történész szemléletmódja történetileg
meghatározott”, akkor — anélkül, hogy ezt elvi-
tat nánk — ennek a fordítottja is igaz: a kritika
olyan irodalomtörténeti gesztus, amely változó té-
nyezőként épül be egy nagyobb rendszerbe? Mert
ha igen, akkor az irodalomtörténet talán mégsem
annyira démodé, ahogy manapság hirdetik, hanem
élő organizmus, amely épp a kritikától kap(hat)ja
az őt életben tartó impulzusokat. Dérczy Péter
kritikakötetéről írva említi Angyalosi, miszerint
manapság népszerűvé vált az az álláspont és
gyakorlat, amely az irodalomtörténeti leírást pa-
radigmaváltáshoz köti, mert ezt „kimutatni”
„sok kal hálásabb (…), mint a nagyon eltérő be-
szédmódok türelmes feltérképezése”. S innen már
csak egy lépés választ el bennünket attól a manap -
ság szintén aktuális dilemmától, hogy mi fonto-
sabb: a mű vagy a szabály. Vajon az elméletet kell
ráhúzni a műre, vagy a mű intonálja az elméleti
hivatkozásokat? Annak ellenére, hogy ez a dilem -
ma az egész köteten végigvonul, hol kimond va,
hol latensen, Angyalosi egyértelműen Az egésztől a
részig című Ady–Kosztolányi versösszevetés kez-
detén vall róla, midőn megjegyzi, hogy „egy el-
vont fogalmi — ha úgy tetszik, filozófiai — prob-
léma megjelenésmódját” fogja tanulmányozni.
A szándék megnevezése után azonban azonnal
siet megjegyezni: „Általában nem kedvelem ezt a
módszert”, mert „valamely, bizonyos értelemben
a műveken kívül is megfogalmazható problémá-
ból kiindulni meglehetősen brutális dolog”. Akár-
csak az, amikor a kritikus a mű elé áll. 

Angyalosi, ezzel szemben, ahogy a kötet kriti-
kafejezetének címe is jelzi, inkább „hátralép”.
Jelen van, ezt nyíltan vállalja, de úgy, hogy mindig
a műből indul ki, arról ír, ami számára lényeges,
sőt, ami provokálja. Hogyan történik Tandorinál a
költő „egyik leggyakrabban alkalmazott poétikai
fogása, a variációs lehetőségek kihasználása”.
Mi által jön létre a Bertók László-i vers egysége?
Hogy működik Tőzsér Árpád posztmodernsége?
Hogy épül be Tar Sándor novelláiba az író való-
ságismerete? Milyen válogatási szempontokat
lehet elfogadni olyan monumentális vállalkozás
esetében, mint a négy kötetes magyar esszéanto-
lógia? Hogy lehet jelen a politika az irodalomban,
amely „akarva-akaratlanul polemizál ugyan, ám
mégis inkább hattyúként érdekes; mint ahogy a
görény (=politika) sem feltétlenül büdös”. De a
hattyúnyakú görény monstrum, ahogy számos
példát idézve kifejti Sári B. László számomra fel-
fedezést jelentő könyve kapcsán. Ahogy számom -
ra ez a kötet felfedezés, remélni szeretném, hogy
mások számára Harkai Vass Éva Újvidéken meg-
jelent tanulmánykötetéről (Rések és korosztályok) írt
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elemző kritika jelent figyelmet ébresztő újdon-
ságot. Ez azért is óhatatlanul fontos lenne, mert
a magyarországi kritika alig tanúsít érdeklődést a
vajdasági könyvek iránt, amelyek ily módon még
a szakma számára is sajnálatosan ismeretlenek
ma radnak. Angyalosi Gergely példaértékű gesz-
tust tett. (Kijárat Kiadó, Budapest, 2009)

GEROLD LÁSZLÓ

KEMÉNY ISTVÁN:
KEDVES ISMERETLEN

Az irodalomtörténet és -elmélet nem ad, mert
nem adhat felelet arra a kérdésre: mikor érkezhet
el az idő a közelmúlt történéseinek megírására.
Kétségünk sem lehet, hogy egyfajta távlat szük-
séges a feladat megvalósításához, ám hogy ez
egy-két-három évtized, vagy annál is több, ar ra
autentikus válasz nem adható. Kézenfekvő len ne
Tolsztoj Háború és békéjével előhozakodni, ami jó
példának látszik első megközelítésben, mégis
könnyen arra a végkövetkeztetésre juthatunk,
hogy a 19. század nagy regénye és annak kelet-
kezéstörténete a 21. századból nézve nem fel tétle-
nül bír bizonyítóerővel. Tolsztoj hozzávetőleg fél-
évszázad távolából írta meg a napóleo ni háborúk
Oroszországot érintő időszakát. Olyan korszak
krónikása volt, amely számára — születési idejé-
nél fogva — mindenestül múlt és történelem volt.
Pontosabban olyan múlt, ami történelemmé vált.

Ez a klasszikusnak számító megközelítés csak
arra szolgál, hogy láthassuk, mennyire külön-
böző módon fordulhat a közelmúlt történéseihez
az író, így az a Kemény István, akinek 2009-ben
jelent meg Kedves Ismeretlen című regénye. A ko-
moly visszhangot kiváltó próza nem azzal az
egyértelműséggel beszél a múltról, hogy feltétlen
konszenzus alakulhatna ki abban a kérdésben:
mindaz történelemnek számít-e, amit a regény el-
beszél. Az 1970-es és 80-as évek Ma gyar országán
játszódó mű írójának személyes érintettsége ér-
dekes kérdéseket vett fel: histori zálódott-e any-
nyira a múlt, hogy az történelminek nevezhető?
Legfőként ebben látom Kemény István regényé-
nek több mint ellentmondásos kritikai fogadtatá-
sát. (Illetve másban is, de arról később.) Az értel-
mezők nem méltányolták kellően azt az írói
bátorságot, hogy az alkotó abba a Kádár-korba
he lyezi történetét, és azt a világot tárja elénk ap-
rólékos ecsetvonásokkal — ugyanakkor széles
társadalmi tablót festve —, aminek megörökítése
jobbára hiányzik a kortárs magyar prózából.

Nem szeretnék belebonyolódni az elmúlt évti-
zedek hazai történelmi regényeinek tárgyalásába,
de sarkosítva mégis úgy áll a helyzet, hogy ezek a

régmúltra fókuszálnak. Mészöly Miklós: Sutting
ezredes tündöklése, Spiró György: Ikszek, Jövevény.
De ugyanez igaz a kilencvenes évek alkotóira is,
legyen elég csak Darvasi László Könnymutatványo -
sok legendája, Márton László: Jacob Wunschwitz igaz
története, Láng Zsolt: Bestiarium Transylvaniae és
Szilágyi István Hollóidő című műveire utalnom.
Esterházy Péter Harmonia caelestise és Kukorelly
Endre Romja már sokkal közelebb esik a Kedves Is-
meretlen regényidejéhez, ám az előbbi szándékol-
tan töredezetten mutatja ezt a világot, ellentétben
Kemény István nagyepikai körkép jellegével, míg
Kukorelly prózájából (szándékoltan) a regénysze-
rűség hiányzik.

Történelmi regénynek olvastam a Kedves Isme-
retlent, leginkább azért, mert olyan erőteljes, nagy
igényű írói ambíciót érzékeltem a korábrázolásá-
ban, ami félretolta az olyan kisszerű mérlegelést,
amely a távlat meglétének valódiságát kérdője-
lezte volna meg. Nem hallgathatom el, hogy az
utóbbi évek egyik legolvasmányosabb hazai regé -
nyének tartom Kemény Istvánét, ami annak elle-
nére nem roppan össze saját súlya alatt, hogy kö -
zel ötszáz oldalon át követhetjük meseszövését.
Krizsán Tamás világra eszmélésének története a
regény, aki nevéhez méltó szelíd kétkedéssel éli át
saját felnőtté válásának valamennyi állomását.
Olyan viszonyok között kénytelen élni, amelyben
semmi nem az, aminek látszik. Se a család, se a
munkahely, se a szerelem, se a barátság, se a kar-
rier, se a rosszakarók. Azonban ebből a kiismer-
hetetlenségből hiányzik a világ labirintusszerű-
sége és a lét tragikuma. Sokkal inkább valamiféle
köztességérzés az övé, amely az „ez nem valóság,
de nem is álom” felismeréséig viszi el a főhőst.
Ilyen formán nem juthat olyan valós, kézzelfog-
ható tudáshoz, ami navigálhatóvá tenné az életét.

Nem tizenhét év történetét meséli el a Kedves Is-
meretlen, noha tény, hogy a próza időbeli kerete
1969-től és 1986-ig jelölhető ki. Az írói módszer ép-
pen abban ragadható meg, hogy valójában négy
nap eseményeit — egyet-egyet 1969-ből, 1970-ből,
1980-ból és 1986-ból — emel ki, és ezeket mutat-
ja be. Mindezt (egy odavetett mondatból a regény
89. oldalán tudjuk meg) az elbeszélő 2008-ban örö-
kíti meg, ami tovább árnyalja a történelemre ref-
lektáló regényekkel szemben támasztott távlatosság
követelményét. Az ilyen típusú történetmondás hi-
telességét erősíti, hogy magáról az elbeszélőről alig
tudunk meg valamit, ami ebben a vonatkozásban
nem hiba, nem hiány. Ellenkezőleg.

Kemény István pontosan tudja, hogy a kor-
ábrázolás nem lehetséges olyan, ezt az idősza-
kot más-más módon reprezentáló figurák nél-
kül, amilyen regénye jóságos Olbach bácsija és
gonoszt megtestesítő Patai Pétere. Előbbi az Ál-
lami Korvin Könyvtár igazgatója, utóbbi a he-
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