
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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az idő kitágítása. („Ujjai közül kiszaladt az idő. Tíz
éve volt-e, vagy húsz, vagy talán harminc? Nincs
most, és nincs akkor. Az idő végei összecsúsztak,
húsz év, vagy harminc annyi, egy szempilla rebbe -
nése.” [16.]; „Letelt a százezer év, lepergett, elfá-
rasztotta a mozdulatlanság.” [38.]) Finomszövetű
mű az övé, az átvezetések, áttűnések szinte ész-
revehetetlenek. Akárcsak Semprunnél, itt is fel-
fedez hető az identitás és a hovatartozás kérdése,
a válasz tás és a determináltság lehetőségeinek
problematikája. És ajtók vannak, melyek átvezet-
nek egy másik világba, de el is zárnak tőle. És kis
reminiszcenciák, akár Proust is eszünkbe jut hat
ilyenkor.

A regényt végigkíséri az Istenhez fohászkodás
és a benne való kételkedés, a tagadás, a szemre-
hányás és kritika, a küzdelem a hittel, a hitért („Ál-
dassál te örökkévaló Istenünk, a világ királya. Szép
lenne tudni, miért? Ha őt áldjuk, magunkat áldjuk
benne…” 98.), Antal önmagával való vívódása, a
lét értelmének kutatása, a protest song és az elfo-
gadás és bizonyosság reménye a kétségek között.
Istenben felismerni véli a gyengét, vagy azt is mond-
hatnám, ráruházza saját tulajdonságait, félelmeit:
„Isten gyenge, segíteni kell neki, szegény, elha-
gyatott, lesoványodott, megzavarodott Istennek…”
(11.); „…a földre kuporodva, kétrét görnyedve zo-
kogott az Isten” (108.); „Isten aggódik, igyekszik,
küzd, ha mindenható lenne, belenyúlna a fejekbe,
a szívekbe, a vesékbe, kitisztítaná az ereket, át-
rendezné a sejteket, elsimítaná a fájdalmakat.” (107.)
És mégis, Antal a templomba készül, betegen, két-
ségekkel, de biztos akarattal, mert „kötelékek szö-
vik át meg át, melyeket nem lehet elszakítani”. (97.)

A műből kiérződik a mindennapok egyszerű-
ségében benne rejlő öröm utáni vágy, az életszeretet,
s az elődök, a család megbecsülése is: „sétálni is jó
lenne a verebektől zengő Andrássy úti fák alatt, hát-
ra tett kézzel, halszálkás felöltőben”. (68.) „Szerette
magát. Nem nagyon, éppen csak annyira, ameny-
nyire kell, hogy másokat is szeretni tudjon. Szerette
azt a formációt, ami ő volt, véletlenül ő, és nem más.
Tulajdonképpen nem is önmagát szerette benne,
elődeit, apja konok, büszketartású fejét, anyja sza-
bályos, egyenes orrát, meg világoskék szemét, mely
képes volt beleolvadni az ég kékjébe, melyből apja
mosolygott vissza rá.” (98.)

Magén regénye módot ad arra, hogy egy nagyon
személyes történet által tapasztalhassuk meg a fa-
sizmus totalitását, s egyúttal nemcsak a fasizmu-
sét, hanem a mindenkori agressziónak való alá-
vetettségét és kiszolgáltatottságét is. „Hát ennyi?
Hol a titok? Hol a reménykedés, hol az Isten, ha csak
ennyi?” (16.) — kérdi már a könyv elején. Az olvasó
pedig megkérdezheti magától: túl lehet-e élni a
megpróbáltatásokat, az ölés és a megöletés traumá -
ját, feldolgozható-e a végletes kiszolgáltatottság

megtapasztalása, megszabadulhatunk-e a múlt
és a történelem terheitől, egyáltalán meg kell-e sza-
ba dulnunk, vagy életünkön át cipeljük a súlyt ma-
gunkkal, halálunk pillanatáig. Sokféle olvasata le-
het a műnek: a küszködő és gyarló emberé, az Isten
bizonyosságát keresőé és az Istenben kételkedőé.
Lehet akár a zsidó szenvedéstörténet, noha e szó,
zsidó, egyetlen egyszer sem fordul elő, de olvas -
hatjuk egyetlen ember sorstörténeteként is, vagy
egészen általános, emberi, létfilozófiai műként.
A lényeg: meg kell küzdeni az élettel, és a halállal
is, mely Antal életének nyolcvanöt esztendejéből
hetvenet tesz ki, ennyi a rákészülés, és meg kell küz-
denünk önmagunkkal is, a bennünk rejtőző gonosz
erőkkel is, anélkül, hogy feladnánk. (Pont Kiadó, Bu-
dapest, 2014)

LÁNG ESZTER

SALAMON KONRÁD: 
TIZENKÉT NAP SZABADSÁG 1956
Az első antikommunista forradalom

Ha manapság valaki arra szánja magát, hogy ku-
tatóként az 1956-os forradalommal foglalkozzon,
vagy csak lelkes érdeklődőként szeretne többet
megtudni ’56-ról, akkor nem kell feltétlenül a le-
véltárakba futnia azzal a hiú reménnyel, hogy meg-
találja az „igazságot” az októberi forradalomról.
Elég csak elmenni a könyvtárakba, ahol ma már
saját részt különítenek el az 1956-ról szóló művek
számára. Itt megtalálhatjuk azokat a köteteket, ame-
lyek a budapesti és vidéki helyszínek esemény-
történetét mutatják be percről percre, vagy éppen
a tettesek és áldozataik életét ismertető munkákat.
Vannak visszaemlékezések, életrajzok, képes al-
bumok és összefoglaló tanulmányok. Láthatjuk,
hogy az ’56-os forradalom és szabadságharc té-
májában írott könyvek téma- és műfajválasztása
nagyon sokszínű. Azonban e széles választék kö-
zött könnyen elveszhetünk a részletekben. Salamon
Konrád Tizenkét nap szabadság 1956 című könyve
igyekszik teljes képet adni az eseményekről azál-
tal, hogy átfogóan ismerteti a történéseket, meg-
világítja a vitás pontokat, valamint bemutatja a kü-
lönböző perspektívákat is.

A szerző a bevezetőben a forradalom mint foga-
lom körüli zavart igyekszik tisztázni. Arra pró bál
meg választ adni, hogy kiket is nevezhetünk for-
ra dalmároknak. A kérdés nem olyan egyszerű, mint
elsőre gondolnánk, ugyanis a forradalom, forradal-
már szavaink negatív tartalommal telítődtek a
történelem során. Hiszen a kommunisták és nem-
zetiszocialisták is forradalmároknak nevezték ma-
gukat. A forradalom azt jelenti, hogy a társadalom
együttesen lép fel a zsarnoki rendszer ellen, és he-
lyén egy új demokratikus rendet kíván létrehozni.
Azért fontos magának a fogalomnak a tisztázása,
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