
telmi közegekben. A legfőbb mégis a számvetés ak-
tusa, mely végigkíséri Rába György poézisét. Az
énvizsgálat hatja át ezt a költészetet, és ad bonyo -
dalmas, intellektuális rétegzettséget a műveknek.
Mindehhez a központozás programszerű elha-
gyása és mind sűrítettebb, eredeti képvilág társul.
Az elvont tárgyiasság és az egyetemes alanyiság
találkozik ezekben a versekben, s így egy többszö -
rösen rétegzett önreflexivitás valósul meg.

Mindez mindig más színt kap, más formában
testesül meg. Halmai kiemeli az erotikus, érzéki,
illetve a szakrális tapasztalás területét, mely szin-
tén fontos szerepet kap a művekben, de nem hagy-
ja ki Rába egzotikumhoz, mesevilághoz fűződő kö-
tődését sem. Felhívja a figyelmet arra, hogy Rába
a József Attila-i hagyományt megkerülve megújítja
az újklasszicizmust, és versnyelvi tartásával („a
jambus Rábánál erkölcsi támasz”), közléseinek mí-
vességével teremt új, követhető hagyományokat,
melyek nélkül nem képzelhető el Tandori, Pilin -
szky, Nemes Nagy vagy Petri költészete. „Könyör -
te lenül következetes gondolatiság, a végsőkig han-
golt formafegyelem” jellemzi Rába György
költészetét, ahol a központozás nélküliség sza-
badsága és többértelműsége szilárd formai kere-
tekkel kerül összeütközésbe.

A Kiemelések című fejezet aprólékos verselem-
 zései Halmainak ezt a tézisét hivatottak alátá-
masztani. A szerző kiemeli a legfontosabb, legszebb
verseket, és meghatározza azokat a kategóriákat,
amelyek mentén ez a költészet értelmezhető, meg-
 fogható, s ennek köszönhetően komoly pozitív ho-
zadékai vannak elemzéseinek. Azonban hozzá kell
tenni azt is, hogy Halmai időnként hajlamos túl-
magyarázni ezeket a költeményeket. Sokszor el-
veszik a versformák elemzésben, melynek követ-
keztében ez a fejezet tankönyv stílusú szöveggé
válik, melyben eltűnik a versek valódi tartalmi, ér-
zelmi súlya.

Összességében viszont fontos kötetet ka-
punk, mely betekintést enged Rába György élet-
művébe, költői látásmódjába, verseinek eredeti sű-
rítettségébe. Halmai Tamás szakszerűen mutat rá
ennek az „önálló költői anyanyelvnek” az ösz-
szetettségére, és arra, hogy ideje jobban elismer-
nünk és kanonizálnunk ezt a kiemelkedő alkotót,
hogy aztán követőkre találhasson kortárs költé-
szetünkben. (Pro Pannónia Kiadó, Pécs, 2014)

FORGÁCH KINGA

SZÁNTÓ T. GÁBOR: 
KAFKA MACSKÁI

Szántó T. Gábor legújabb regénye, a Kafka macskái
a nem várt, inspiratív találkozások könyve. A tör-
ténetnek keretet a főszereplő életében váratlanul

felbukkanó öreg máramarosszigeti zsidó haszid
ad, aki nem kisebb rejtélyt és titokzatossággal ter-
helt tételt állít, minthogy Auschwitzban találko-
zott Franz Kafkával. Ezzel az izgalmas felütéssel
veszi kezdetét aztán a több városon át — Prágán,
Berlinen, Oxfordon keresztül egészen Tel-Avivig
— tartó, megszállott utazás, lankadatlan hittel
végzett nyomozás.

Az már előre jól sejthető, hogy az utazás átível
a földrajzi behatároltságok keretein, s egészen a
kezdetekhez való eljutásra tesz rokonszenves kí-
sérletet. Az elbeszélő utazásai a zsidó kultúra, a zsi-
dó valláshoz köthető hagyományok — érdekesség,
hogy több ilyet megismerhetünk, a szent ünnepek
mellett még az étkezés fontos szabályairól is ér-
tesülünk — végtelen alagútjaiban, mélyrétegei kö-
zött zajlanak, míg ezzel párhuzamosan Kafka
valós és fiktív életét követhetjük nyomon.

A Kafka macskáiban érzékenyen meghúzódó
szál ként fut Kafka hatása az európai és a zsidó iro-
dalomra, s e kettő találkozásának kereszttüzében
felvetődik a mai napig érvényes kérdés: tulajdon -
képpen tekinthető-e Kafka életműve a zsidó iro-
dalom részének, mennyire állja meg az a helyét,
hogy Kafka olvasható a zsidóság és annak törté-
ne te felől, a zsidókat ért tragédiák és kegyetlen-
sé gek, a velük szemben tanúsított idegenkedés és
ellenségeskedés szimbólumaként? Szántó T. Gá-
bor annyira szétírja Kafka életrajzát, hogy erős a
gyanúm, az életrajz nem hivatott többet szolgál-
ni Kafka szimbólummá, jellé emelésénél. Kafka
idegenségérzete, nem múló kivetettség-hangulata
— ami a főszereplőre is átragad — a zsidóság vi-
tat hatatlan metaforája az elbeszélő értelmezésében.

Főszereplőnk identitászavaros magatartása, ri-
golyába hajló, a zsidóságnak megfelelni akaró vi-
selkedése, otthontalanság-frusztrációja néhol za-
varó, s hogy rémálom képében is megjelenik, az
túlzásnak és kissé komikusnak hat. A főszerep-
lőben lejátszódó eszmefuttatások főképp a zsi-
dóság léthelyzetéről, világban betöltött szerepé-
ről, az európai kultúra válságáról és a szélsőségek
elterjedéséről szólnak, tehát finoman érzékelte-
tett aktuálpolitikai kicsengésük is van. „Az ön-
sorsrontó, múltjával megbirkózni képtelen ország
próbálkozásai, hogy mindig csak áldozatként,
soha ne felelősként gondoljon önmagára és tör-
ténelmére, inkább elszomorítanak, mint felbosz-
szantanak.”

Frappáns, a regény mottójául választott, az
egész könyvre kiterjedő Kafka-idézet jól szimu-
lálja a könyvben felmerülő kérdések és kétkedé-
sek egész körét. „Nem, ezt nem lehet, mert szi-
lárdan kötődnek a földhöz. De lám, ez is csak
látszat” — idézi Szántó T. Gábor A fák című írást.
S ha már látszat, a regény szereplője azzal a ki-
jelentéssel, hogy zsidó írónak nevezi magát, el-
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kötelezetten gyökeret ver abban, hogy a zsidóság
múltbéli és jelenlegi sorsát vállalja, ugyanakkor
a kijelentésben rejlő ragaszkodás hamar feloldódni
látszik a mindennapi, világi életben, s nem ma-
rad több suta és gyenge pózőrködésnél. Itt a fő-
szereplő és Kafka újból találkozik, tárgyi utalások
halmaza tárja fel, hogy Kafka foglalkozott a hé-
ber nyelvvel is, ám szellemiségének, egyénisé-
gének egy hagyományokon alapuló rendszerhez
való alkalmazkodása vajmi kevésbé sikerült.

A regényt nem egyszer túlfűtött erotikával
megáldott jelenetek szabdalják, szerintem feles-
legesen, s funkciójuk a megakasztásnál aligha tölt
be többet. A Kafka-kód megfejtése és az ide-oda
utazás alatt a főszereplő múltbéli életének egy-egy
állomása, szerelmek, csalódások is felsejlenek, s
a „mi lett volna, ha” kérdésre keresett válasz Kaf-
kához hasonlóan felszívódik a jótékony és egész -
séges homályban.

Az élvezetesen, sodró erejűen megírt könyv
utolsó oldalain Kafka életművének elhelyezhe-
tőségére, hovatartozására érkezik a legfrappán-
sabb válasz, méghozzá az élet részéről, tudniil-
lik a mai napig folyó per a kéziratok sorsáról
megoldatlannak látszik a tulajdonképpeni, je-
lenlegi örökösök és Izrael állam között. Az örö-
kösök lakásába jogtalanul behatoló főhős Kafka
kézirataival a kezében eljut a keresés látszólagos
végpontjára, de a keresés, a felszórt elemekből hal-
ványan összeálló kép értelmezése az olvasóban
folytatódik s dől el, hogy milyennek értékelje a
könyvet, egy Kafka életét olvasmányok segítsé-
gével és a szakirodalom, monográfiák igénybe-
vételével felvázoló életrajz visszaadásának, vagy
a Kafka-olvasatot benne továbbmélyítő, felkínált
lehetőségnek, egy új Kafka megteremtéséhez
hozzájáruló, identitásértelmező, pszichologizáló
munkának.

Ha az olvasóban megtörténik a katarzis, akkor
a regényben teljesen elsikkadó kérdés: valóban ta-
lálkozott-e az öreg zsidó haszid Kafkával a kon-
centrációs tábor szögesdrótjai között, másodla-
gossá, mintegy a fontosabb dolgok ürügyévé
válik, s nem okoz hiányt és csalódást, s az elma-
radt poén miatt elégedetlenség-érzést.

S hogy miért Kafka macskái? Ennek megfejté-
séhez a regény szolgál majd válaszul. (Noran Libro
Kiadó, Budapest, 2014)

AYHAN GÖKHAN

MAGÉN ISTVÁN: 
ISTEN A FEGYVERGOLYÓBAN

Vajon tudok-e ezután a kettes villamoson úgy
utazni s gyönyörködni a Duna méltóságteljes fo-
lyásában, hogy ne jutna eszembe a jégzajlott víz-
be lövése az embereknek, s a kevés kimenekült

rettenetes küzdelme az életért, s hogy ne jutna
eszembe, hogy „az ott egy temető, nedves, folyé-
kony, folytonosan a tenger felé tartó, áttekinthetetlen
temető” (68.) — kérdeztem magamtól, amikor
végére jutottam Magén István Isten a fegyvergolyó-
ban című kötetének. Pedig a regény szövege nem
akar direkt módon az érzelmekre hatni. Ellenke-
zőleg, a szenvtelenségig pontos és kimért, s ha néha
súrolja is a lírai határát, ott is kegyetlen: „Sokan vol-
tak, üveges tekintete alig szúrt szemet. Ő az, gon-
dolta. Az emberek elfeledték egymást, mint az erdő
fái. Szúrósan figyelt a réseken át. Még a hang jai sem
szálltak el teljesen a tegnapnak, a tegnapelőttnek.
Még itt verdestek a partok között. Még hallották
azok, akiknek a füle érzékeny volt rájuk. Zajtalan,
csillagtalan éjszakákon látta a folyó vízén úszó fel-
puffadt testeket. Kijöttek a vízből, felöltöztek, át-
ölelték egymást, egymás vállát fogva táncoltak kör-
be-körbe a rakpart kövén, a híd alatt, a víz fölött.”
(48.) De a géppisztolyokba nem mentek vissza a go-
lyók, és a Föld sem forog visszafelé.

Magén István könyve nagyhatású mű, érzelem -
re és értelemre egyaránt. Nehéz róla szólni, min-
den leírt szó sekélyesnek tűnik a könyv áramló, a
teljességet és a hiányt magában hordó, sodró ere-
jű emlékezésfolyamához képest. Belehalni lehet, és
feltámadni. Néha bizonytalanok leszünk, hogy An-
tal, a főhős álmodik-e, az ő álmában vagyunk-e, vagy
valós időben játszódó történet tanúi vagyunk a kór-
házi valóságban. Ilyen a tizedik fejezet is, ahol elő-
ször jelenik meg a feleség, hogy az ő szempontjá-
ból is közelíthessünk a jelenhez. A házastárssal, „az
öregasszonnyal” alkotott intim szférára a vissza-
fogott ság, az apa–fiú kapcsolat személyességére va-
lamiféle szemérmes bensőségesség jellemző.

A könyv lehetne egy utazás története is, annak
bizonyítékául, hogy mennyire más tapasztalatai le-
hetnek egy útnak. Óhatatlanul Jorge Semprun
önéletrajzi története, A nagy utazás jut eszembe,
amellyel több szempontból is rokon. Magén műve
ugyanúgy többrétegű, s a folyamatok bonyolult-
ságának érzékeltetésére regénytechnikai eszközként
ő is a szabad asszociációkra épülő tér- és idősík -
váltásokat alkalmazza. Ám míg Semprunnél az ál-
landó tér- és idősíkváltást a szűk fizikai mozgás-
tér (vagonba zártság) keretében szabadon működő
tudatmozgás, illetve „a lidérces elcsigázottságban,
teljes kimerültségben szubjektivizálódott, mér-
hetetlen idő adja (»hány nap telt el?«, »századok
múltak el azóta«)” (bővebben lásd: http://doksi.
hu/elemzes.php?order=Show&id=125), Magénnál
a kórházba, betegségbe, öregségbe zártsággal ta-
lálkozunk. Semprun a beszűkült teret a helyzet, a
fizikai és lelkiállapot által motivált, időbeli tágítással
ellenpontozza. Magénnál az akadozó, leépülő agy
kiszámíthatatlan csapongásában a múltat pontosan
felidézni képes tudati mozgás által teremtődik meg
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