
zitívuma: megtanított a jelenségek, tények, tettek
alapos mérlegelésére és megfigyelésére. Csernák
Árpád elbeszéléseinek egy részében megvalósul
ez a törekvés. Példaértékű e vonatkozás ban a Te-
rítéken, melyben harmonikusan talál egymásra le-
írás és történés, mégpedig olyan típusú leírás, mely-
nek során a tárgyak egyetlen pillanatra sem veszítik
el kontúrjaikat, hanem beleolvadnak az elbeszélő
gondolataiba, erősítik az eseményektől való távol -
ságtartását. Talán az is belejátszik ebbe a pontosan
kidolgozott leírás-sorba, hogy egy színművész je-
leníti meg a tárgyak egymásutánját, ugyanolyan
figyelmesen, ahogyan a színpadról tekint a kö-
zönségre. A tárgyak sokféleségéből a világ (még-
hozzá a teremtett világ) megejtő sokszínűségére kö-
vetkeztethetünk (erről is szó esik egy-egy elbeszé -
lésben), abból pedig az emberi lélek beláthatatlan
gazdagságára, amely mindig kibontakozik a sze-
replők gondolataiból. Így hát elénk tárul a világ ki-
meríthetetlen teljessége, amelynek részleteit áb-
rázolják a novellák. Jelentős írói teljesítmény en-
nek bemutatása. Több nyire az egyes ember szem-
besít egy-egy töredék kel, de az egészből végül a
totalitás sejtelme kel életre az olvasóban.

Némelyik jeles színészről írt lexikoncikkben ez
a megfogalmazás szerepel: „színész író”. Több-
nyire azt rejti, hogy a színész mesterségéről vagy
darabok előadásmódjáról ír, olykor ellentmon-
dásra ingerelve hozzáértő olvasóját. Csernák
Ár pád műveit olvasva azt mondanám: „író-szí-
nész”, hiszen könnyedén és elhitető erővel alkot
a papíron (vagy a gépben) is, annak fölényével,
aki nemcsak az élet sorját tanulta ki, hanem ké-
pes arra is, hogy prózába foglalja, amit az életről
tud, és tanulságosnak gondolva megosztja velünk
tudását, méghozzá úgy, ahogy ez az élet pereg,
s hullámain folytonosan közelebb juthatunk lé-
nyege és a mi rendeltetésünk, célunk felé. (Stádium
Kiadó, Budapest, 2013)

RÓNAY LÁSZLÓ

EGY KÉPESKÖNYV KÉPTELEN
OLDALAI
Dobai Lili: Képeskönyv

Nem tudjuk, ki írta ezt a könyvet. Bárki lehet, aki
Dobai Lili néven publikál. Vagy aki még sohasem
publikált Dobai Lili néven. Nem álnéven. Álneves
szerzők nincsenek, a név mindig azonos azzal, aki
használja. Fedi. Lefedi. Jelen esetben ismerünk ilyen
nevű szerzőt, mégsem lehetünk benne biztosak, hi-
szen például verseket is olvashatunk e név alatt,
sőt verseskönyvek is megjelentek, amelyek fokoz -
hatják bizonytalanságunkat, hiszen e jelen, esszé-
 isztikus prózakötet szerzőjének szövegszerűen
láthatólag semmi köze a költészethez. Krimi-szer-
zőként inkább el tudjuk képzelni, hiszen nyomo-

zások történeteiről van szó a könyvben, szövevé-
nyes és bonyolult kulturális és művészettörténe-
ti rejtélyek kutatásáról, ha megoldásáról nem is,
vagy csak részben.

Leginkább egy Máthé Andrea nevű szerzővel
mutat rokon vonásokat ismeretlen szerzőnk, a Vi -
giliánál megjelent remek esszékötetével (Útvesz-
tőben) — minden bizonnyal — egészen közelit.
Ám hiába ismerünk Máthé Andrea néven közzé -
tett egyéb roppant okos tanulmányokat, kritiká-
kat, ez a könyvecske mégis egészen más. Teljesen
mindegy, hogy Dobai Péter és Csokonai Lili tör-
vénytelen gyerekére gyanakszunk-e vagy sem. Se
gyanakvásunk, sem pedig a felkutatható tények
nem segítenek.

Elmondom hát a saját változatomat. A könyv
szer zője egy szép napon meg akarta látogatni mes-
 terét, aki nem volt otthon. Pedig minden adva volt,
a mester, akit tanítványa tesz mesterré, és fordít-
va, a tanítvány, aki a mester által lehet csak ta-
nítvány. Ez a kiindulási alap. Szóval. Egy szép nap
felkeresi mesterét hegyi házában a tanítvány (a
könyv szerzője?), aki nincs otthon. A tanítvány be-
megy a mester házába, hajlékába és várakozik. So-
káig. A mester nem jön, ő pedig elkezd szöszöl-
ni a mester dolgaival. A várakozásban. A mester
nem érkezik meg, az idő pedig múlik. Egészen ad-
dig, amíg rá nem jön, hogy a mester nem fog jön-
ni, nem jöhet már. „Mindent megértett és semmit
nem tudott” — olvassuk a kötet első írásában, a
Saját időben. S ez egy nagyon fontos (lét)állapot.
Most már ő lesz a mester házának lakója, nem ta-
nítvány többé. Hisz nincs már mestere. De nem is
mester még, hisz nincs tanítványa. Egy nagyon
fontos dolgot mégis tud, helyére került, tudja a dol-
gát és teheti. Végre.

Szóval a folytonos tanulás könyve ez a Dobai Lili
név alatt megjelenő gyönyörű könyvecske. A ta-
nulásé, miszerint a szerző folytonosan figyeli ön-
magát, s ebből igyekszik legjobb tudása szerint jut-
ni valamire. S ez a legjobb tudás elég ijesztőnek tűnő
esztétikai kategória, ami hátráltathatná is, de nem
teszi, mivel minden ismeretéhez alázattal és kér-
désekkel viszonyul. A megidézett tudások idéze-
tek formájában tökéletesen szervesülnek a szö-
vegbe, csupán a jegyzetekből lehet tudni, ki is írta,
gondolta először ugyanazt. Mutatok egy példát:
„Végül persze nem írt meg semmit, nem készült el
semmivel. Nem jutott eredményre. De ennek már
örülni is tudott. ‘A léleknek egyébként lehetnek kü-
lön örömei; de ami a testtel közös örömöket illeti,
azok egészen a szenvedélyektől függnek, úgyhogy
azok az emberek ízlelhetik meg a legnagyobb édes-
séget ebben az életben, akikre a leginkább hatnak.
Igaz, hogy a legtöbb keserűséget is ők találják ben-
ne…’ Ebben maradt. Önmagával is, és kimondat-
lanul — ővele is. Valószínűleg elfogadta, hogy a
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szenvedélyes kétismeretlenesekre nincs megol-
dás.” Ennyi az idézet, és benne az elrejtett remek
Descartes-vendégszöveg, tessék csak visszakeres-
ni, melyik volt az a rész, vagy kitalálni, ahogy azt
is, ki az az „önmaga”, akivel ebben a bölcsesség-
ben megegyezett. De hogy ki az az „ővele”, ez már
csak a találgatás terepe lehet, hogy itt — a koráb-
bi részletekből kiindulva — földi vagy égi kap-
csolatra utal, nem tudhatjuk. És mivel ezek voltak
a könyv utolsó mondatai, éppúgy nem derült ki be-
lőlük, hogy ki beszél a szövegekben, mint koráb-
ban. És a szerző kiléte, személye helyett ez lehet a
fő kérdés. Ki beszél végig E/3-ban? (Egyes szám
harmadik személyben.) Nem tudjuk a választ. Hi-
ába van egy szerzőként dedikáló helyes és művelt
nő — aki éppúgy lehet Máthé Andrea vagy Dobai
Lili —, nem tudjuk, én legalábbis nem tudom, hogy
ki beszél. És ettől nagyon jó a könyv. Több mint okos
kérdések, több mint gyönyörűen esztétizált mon-
datok gyűjteménye képek, festmények szimbolikái
kapcsán. Rejtély és talány, a legtöbb, amit egy jó mű-
ről elmondhatunk, legyen az könyv, zene vagy kép.

E Képeskönyv képtelen oldalain tehát a keresés
könyve tárul fel előttünk. És van-e izgalmasabb do-
log, mint keresni-kutatni képekben, zenében, szö-
vegekben, abban a reményben, hogy jutunk vala-
mire. Önmagunkkal, persze. A nyomozás, mint
mindig, önmagunk után folyik, meg akarunk tud-
ni valami fontosat ittlétünk miértjéről. A mester há-
zában megtalált üzenet mindössze annyi, hogy…
Ezzel az üzenettel mindenki azt kezd, amit akar.
Tud. Vagy szeretne. Dobai Lili néven megjelent egy
remek könyv az üzenet egyik lehetséges megfejtése
kapcsán. Örüljünk neki, bárki is ő! (L’Harmattan, Bu-
dapest, 2014)

JÁSZ ATTILA

HÁY JÁNOS: XANADU

„Unom már, és unjátok ti is — mondta a tél, s egy
éjszaka zsákba hányta a fegyvereit, és úgy elkotródott,
mintha sosem járt volna itt” — ezzel a jelöletlen
(A ve lencei kalmárból való) Shakespeare-idézettel
kezdődik Háy János újra kiadott Xanadu című
regényfolyama, amely egyszerre feszíti szét a li-
neáris elbeszélésmód kereteit, és szab gátat saját
áradó poétikájának. Az így létrejövő, folyamatos
fluktuációban lévő szövegtest vergődése-szár-
nyalása mentén rajzolódik ki a kötet mitikussá
növesztett, mégis földhözragadt szerzői világ-
képe; az ehhez kötődő velencei miliő, illetve a
hozzá kapcsolódó legendárium cölöpeiről ru-
gaszkodik el a történet, ami az alcímhez híven a
föld, a víz és a levegő szféráit járja be, keresztül-
kasul cikázva időn és téren.

Az eklektikusnak is mondható, mégis egységes
hang(ulat)ú narráció nem pusztán a víziváros kü-

lönleges atmoszférájában vegyül el; az európai ci-
vilizáció képzeletbeli kincstárát is szétrámolja (az
antik tradíciótól kezdve, a keleti kultúrán át, egé-
szen a kereszténységig), melyből egy sajátosan ka-
ján kacat-leltár, ezzel együtt pedig egy már-már
bájosan kaotikus valóságértelmezés bontakozik
ki. A minden mellékes epizódot bekebelező, va-
lamint a felhalmozott, képzeletbeli kalandokat
kiöklenedező mesélő (aki egyébként a könyvbéli
kocsma Vincius nevű regélőmesterének alakjában
ölthet testet) kerettörténete szerint „a velencei ke-
reskedő olthatatlan szerelemre gyulladt egy szép
piránói hajadon iránt, aki türelmetlenül leste, mi-
kor fut be a kikötőbe szerelmesének hajója. A vá-
rosi szóbeszédre fittyet hányó velencei építtette a
kikötőre tekintő palotát, s tétette rá a feliratot: Las -
sa pur dir — Hadd fecsegjenek” (Jugoszlávia úti-
könyv. Budapest, 1997, 558). A furfangosan kivetett,
toldozott-foldozott intertextuális háló ezen az
egyéb ként valós épülethez kapcsolódó legendán kí-
vül számos más irodalmi műre (Coleridge: Kubla
kán, József Attila-versek, Shakespeare-drámarész -
letek stb.), illetve történelmi tényanyagra (leginkább
a 15. századi Olaszország históriája) is kivetül, ter-
mészetesen az író magánmitologikus kitételein (lásd
a Háy-féle angeológia Marlonjához-Marionjához
fűződő szálat) kívül, szinte rostálat lanul hagyva az
egymásba gyúrt elbeszélői rétegek stilisztikai
„hordalékát”.

Az olvasás során azonban lassan arra derül fény,
hogy nem is igazán a kisajátított vendégszöve-
gekből és szubjektív legendárium-töredékekből
felépülő szemfényvesztő szerkezet a lényeges, ha-
nem az a rendkívül plasztikus — hol homogén,
hol sokszínű — poétika, melynek szavai éppen
az általuk összehordott látszathalmot igyekeznek
felaprózni, majd megsemmisíteni. Vagyis a regény
retorikus teremtőereje visszájára fordul, hogy vé-
gül önmagát, pontosabban a történetek elmesé-
lésének értelmét, azon belül is az ironikusan ke-
zelt irodalmi intenciót kérdőjelezze meg. „Ösz-
szekeverjük, kiöntjük, és készen van az első feje-
zet. Aztán megint kavarunk rajta, kiöntjük, és ké-
szen a második fejezet. Keverünk harmincnyolc-
szor, és készen van mind a harmincnyolc fejezet.
// Nem nagy dolog. // Bárki megcsinálhatja, ha
van neki egy akkora tálja, amibe belefér pár tu-
cat angyal, egy Teremtő, néhány részeges matróz,
egy nagy tenger, meg Velence…” — írja Háy a fül-
szövegben, hogy aztán látványosan be is mutas-
sa a „nem túl bonyolult”, elbagatelizált genezis-
gyakorlatot, melynek mutatványszerűsége mö-
gött a jól ismert „vigyázat, mert csalok”-effektus
jócskán benne van. Mert a lépten-nyomon fel-
bukkanó bumfurdi angyalok, öntudatlan kocs-
matöltelékek, aranylázban égő háziasszonyok és
kalózokkal viaskodó világhódítók képlékeny je-
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