
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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lenléte nem valamiféle misztikus metamorfózis
miatt ennyire masszaszerű; az egymásba mosott
szólamok nem felerősítik, hanem elnyomják a má-
sik hangját, és csak az éktelen, artikulálatlan hang-
zavar ürességét visszhangozzák…

Akárcsak Vincius mámoros meséi a matrózok
elázott agyában, úgy ülepednek le a befogadó hul-
lámzó tudatának mélyére a Xanadu éteri-démoni
figurái. Hogy ki mit (kit?) hoz föl „a formaöntő tál”
aljáról, az rajta áll — a „fecsegő felszín” úgysem
fog neki elárulni semmit. Az ékszerektől roskadozó
ruhájú „Tengerek királynője” sem osztogatja ingyen
a kegyeit, ahogy az újra meg újra szétgyúrt, majd
ismét összetapasztott őrangyalok sem eredendő jó-
kedvükben ülnek a maguk alá süllyedő kalando-
rok nyakán. Maga a regénybeli Atya sem bánik
kesztyűs kézzel kegyeltjeivel. Hogy Háy János Is-
tenek című verseskötetének egyik darabjából (Az
Atya) idézzünk: „Szóval homok vagyok és nyál —
/ mondta, ha eső zúg, / elmos az ár, / s ha nem
esik, porrá szárít a nyár, / mert én több vagyok
mint ő, / nekem jár a halál — / ezt gondolta ne-
kem pluszba, / mert unta már, / hogy minden
meg marad, / amit kitalál.” (Európa, Budapest, 2013)

PAPP MÁTÉ

TÓTH KRISZTINA: AKVÁRIUM

Ha egy irodalmi mű címe erdő, cirkusz vagy tör-
ténetesen, mint a költő, novellista Tóth Krisztina
regénye esetében, akvárium, akkor az olvasó,
még ha nem is különösképpen jártas az iroda-
lomban, tudja: metaforáról van/lesz szó. Neve-
zetesen olyan zárt világról, mint amilyen a halak
s más víziállatok számára egy üvegketrec. Az em-
beri életnek is megvan a saját akváriuma, melyből
nem tud kitörni se az egyes ember, se egy közös-
ség. Nem is csak azért, mert úgy néz ki, mint egy
épület, melyen „se ablak, se ajtó”, sokkal inkább,
mert olyan determináltságot jelent, amelyből le-
hetetlen szabadulni.

Ilyen életbeli akvárium például a szegénység,
amiről olvasatomban Tóth Krisztina műve szól.
Ezt ábrázolja a regény írója alulnézetből, aminek
emberi hitelességét a leírás tárgyilagosságának
kell szavatolnia. Kívülállóként ábrázol, szinte
fényképez, de az olvasóban részvétet és megér-
tést kíván kiváltani. S bár a szereplők, és mindaz,
ami velük történik, írói képzelet eredménye, a
könyv valós koordinátái nagyon is ismerősek.
Ugyanis a regénybeli akvárium „üvegfalai” Pest
térképén pontosan lokalizálhatók. Ez a sajátos
élettér a „Váci út és a Lehel út között” található,
hogy — talán nem blaszfémia irodalmi mű ese-
tében ilyesmire gondolni — az egykor népszerű,
ismert angyalföldi dalt idézzem. Azt, ahol arról

szól az ének, hogy „ütött-kopott utcák” vannak,
sok a „füst, a korom és a köd”, s ahonnan, ahogy
erre — szemben az elégikusan nosztalgiázó dal-
lal — a regény utal: csak illúziók szárnyán lehet
kitörni. Hogyan? Ha a léttér képezte akvárium-
ban, mint Jóska bácsi teszi, magán-akváriumo-
kat helyeznek el, azt, amely láttán, ha felébred
az ember, úgy érzi, hogy „egy darabka tengert”
lát. Vagy úgy, ahogy a regény talán legplaszti-
kusabban megrajzolt szereplője, a valóságból
szélhámiával gúnyt űző, a jég hátán is megélő
Klárimama teszi. Vagy pedig úgy, ahogy az egy-
kori lágerlakó, enyhén autista, elhízott, „valami
ártalmatlan, nagytestű háziállatot” idéző Eduka
teszi, aki számára a külvilág nem létezik. Illetve
ahogy az Amerikába távozott Piroska Tóni gon-
dolja, akinek nincs nagyobb kívánsága, minthogy
a gyerekkori Verát vegye feleségül. A többiek
mélyen, kiszakíthatatlanul benne élnek macska-
 köves, vizeletszagú körfolyosós szoba-konyha
mindennapjaikban. Vagy megpróbálnak ebből ki-
törni, mint a regény narrátora, Vera, Klárimama
egykor elhagyott, majd miután mások felnevelték,
évek múlva felfedezett lánya, aki — bár képessé-
gei alapján többre lenne hivatott — kishivatalnok
marad, kinek helyzetét elviselhetetlenné súlyos-
bítja a hallgatag, szerény fiúból lángossütő kis-
vállalkozóvá avanzsált, magát félistennek vélő,
arrogáns Lalival kötött házassága. Külön kell
említeni Edit nénit, ki Jóska bácsival örökbe fo-
gadja és felneveli Verát, és aki semmit sem ért
abból, ami évtizedeken át körülette történik, de
azt nagyon is jól tudja, hogy emberként hogyan
kell önmagát nem kímélve viselkednie. Számára
csak ez az életforma létezik, s ebben szeretne ma-
ximálisan helytállni. Piroska Tónival, Jóska bá-
csi val vagy Klárimamával szem ben ő a sorsát
vállaló akváriumlakó példaképe.

Róluk, egy zárt közegről, egy városrésznyi ak-
 várium állott vizében pácolódó, reménytelenül
élő emberekről ír Tóth Krisztina ebben a regény-
ben, amely az író előző két könyvéhez, a kritikai
elismerését kiváltó Vonalkód (2006) és a Pixel (2011)
című novelláskötethez képest inkább vegyes,
mint jó fogadtatásban részesült. Valóban nem
magával ragadó olvasmány az Akvárium, de mé-
lyen őszinte írói tett. Hogy nehezen adja meg
magát az olvasónak, annak magyarázatát töb-
bek között talán a ráérős mesemondásban kell
látni, de ez illik a témához, ahhoz a léthelyzethez,
lelki és egzisztenciális nyomorhoz, amiről Tóth
Krisztina ír. Komor könyv, melynek szürke szín-
világába az olyan időnkénti politikai bugyutasá-
gok hoznak némi felfrissülést, mint amit az egyik
kislány mesél, apukájára hivatkozva, miszerint a
„szövőlepkét az imperialisták tenyésztették ki és
szabadították az országra, hogy kárt okozzanak
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