
tési zavarok naturalista részletezése — gyakorisá-
ga ellenére sem zavaró, mert nem öncélú, lévén
hogy szelepként működik a legyőzhetetlen lelki za-
varoktól való megszabadulás reményében. Hogy
a regény szerkezete a részletek sokszori ismétlődése
ellenére nem kaotikus, bár annak tűnhet, azt szá-
mos apró mozzanat is alátámasztja. Csak egyet
említek. A civil horvát lakosságot gondolkodás nél-
kül gyilkoló legkegyetlenebb katona neve Grb, ma-
gyarul címer, néhány évvel később pedig a fősze-
replő azt a megbízatást vállalja, hogy megtervezze
azt a szerb óriáscímert, mely a háborúban busás va-
gyonra szert tett szerb újgazdag spliti (!) villájának
falát fogja „díszíteni”. Látszólag így változnak az
idők, holott igazán semmi sem változott. Számom -
ra erről szól Danyi Zoltán húsba vágó, nagy fi-
gyelmet érdemlő döbbenetes regénye. (Magvető,
Budapest, 2015)

GEROLD LÁSZLÓ

KISS TIBOR NOÉ: 
ALUDNOD KELLENE

A kritika lelkesen ünnepelte és ünnepli Kiss Ti-
bor Noé második kötetét — joggal. Sajnos ugyan -
ez az irodalomértelmezői kör — kis túlzással —
tudomást sem vett az író debütáló, és témája mi-
att külön is figyelmet érdemlő Inkognitóról. Az
Aludnod kellene sikere nem kizárólag azon mérhető
le, hogy mára alig akad lap és folyóirat, amely ne
foglalkozott volna a nagyszerű regénnyel, hanem
szinte kivétel számba menő módon rövid idő alatt
született egy kultikussá vált kritika a kötetről, Fáy
Miklóstól Csodálatos szenvedő szerkezet címmel.
A rövid, ám annál lényegre törőbb írás a legnagyobb
példányszámú hazai napilapban jelent meg, így
publicitása soksorosan felülmúlta az irodalmi mű-
vekről szóló recenziók akciórádiuszát. A kötet
nem ettől sikeres, hanem ez is sikerének a jele.

Könnyű is, nehéz is a kortárs magyar prózában
elhelyezni Kiss Tibor Noé kötetét. Ám elsőként a
szó szerint vett helyről, a terrénumról, vagy a ki-
fejezés többértelműségét is felvállalva: a terra in -
cognitáról. Az istenháta mögötti telepen játszódó tör-
ténet egyszerre valóságos és jelképes. Leg alább is
abban az értelemben, hogy amennyiben a törté-
net helyszínét szeretnénk kijelölni, akkor a vala-
hol Magyarországon körülhatárolhatatlanságától
könnyűszerrel eljuthatunk a (majdnem) bárhol
Magyarországon megfogalmazásig. Az egykori ál-
lami gazdaság romjai között játszódó történet (ha
ilyesmiről egyáltalán beszélhetünk) helyszíne
valahol vidéken, távol a várostól, az elzártságnak
abban a térfogatában található, amelyről az urba -
nitást természetesként megélő embereknek még
a fogalomalkotás sem egyszerű feladat. A kötet sok
egyéb mellett arra is figyelmeztet, hogy az iroda -

lom magától értetődő módon törekszik az egymás
mellett élő világok bemutatására. Ennek kapcsán
akaratlanul elgondolkozhatunk, hogy e kisvilág
valóságosságával szemben szinte megfoghatat-
lannak, szublimáltnak, vagy ha már regényről be-
szélnünk: fikciónak tekinthetőek olyan fogalmak,
mint az ország és a világ.

Több, a kötetről szóló recenzió jelzi, ameny-
nyiben „rokoni szálakat” keresünk az Aludnod kel-
lene kötethez, akkor ezeket Tar Sándor prózavi-
lága, valamint Borbély Szilárd Nincstelenek és Szi-
lasi László A harmadik híd című kötetei jelenthe-
tik. Noha számos ok mutatkozna vitába szállni az
irodalmi hasonlóságok e sommás és elnagyolt
módjával, számomra nyilvánvaló módon ide
tartozik még Krasznahorkai László Sátántangó
című regénye is. A helyszínválasztás, a miliő, a föld-
rajzi és áttételesen egyszerre igaz világvégiség
mind-mind magától értetődő hasonlóságok, még
akkor is, ha Kiss Tibor Noé világától nagyon távol
esik a Krasznahorkaié. Kevésbé lényeges, mégsem
elhanyagolható különbség e kettő között, hogy az
előbbi a rendszerváltás után, a Sátántangó annak
előtte játszódik. Ennek ellenére vagy ettől füg-
getlenül a reménytelenség, a kilátástalanság és a
kiúttalanság mindkét mű vezérszólama, ami az
Aludnod kellene felől nézve akaratlanul is társada -
lomkritikai húrokat penget. Ez még akkor is igaz,
ha aligha képzelhető el olyan tendenciózus értel -
mezés, amelyben az új regény interpretációjának
magva e köré volna építhető.

Fontosabbnak látom ennél, hogy Kiss Tibor Noé
regényvilága metafizika nélküli. Az egyéni sors,
az emberi tragédia, a kisiklott életút, a személyi-
ség tehetetlensége nála a maga egyediségében, kis-
szerűségében és trivialitásában jelentkezik. (Fi-
lozófiai értelemben Ding an sich.) Semmi nem je-
lent többet önmagánál. A vaskos, elnehezülő re-
alizmus atmoszférikus szabályai szerint ebben a
világban minden és mindenki csak az, aki és ami.
Nem vezet jelképek erdején át az ember útja eb-
ben a csontig lecsupaszított világban. Érdekes meg-
figyelni, hogy a regény szövegének milyen gyak-
ran tárgya az emberi test. Legyen szó nőről (akik
felette kevesen szerepelnek) vagy férfiakról, fia-
talokról vagy öregekről. A kevés jelképek egyike
is szorosan idetartozik. A bemutatott világ ron-
csoltságát a vérző, sebesült, akasztott, amputált tes-
tek áttételesen is megjelenítik. Más szinten ennek
leképeződése a bolondok háza, és az ott ápoltak
szerepeltetése és megmutatása. A regényvilág ki-
látástalanságának metaforája a vakságnak, a ha-
lott szemének, vagy az üvegszemét tisztogató em-
bernek az ábrá zolása. A szerzői szándéknak be-
tudhatóan mind ez motivikus láncolattá áll össze.

Különös írástechnikával készült az Aludnod kel-
lene. Noha e vonatkozásban semmilyen szabály,
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legfeljebb szabályszerűség kérhető számon a re-
gényen, érdekes szembesülni az etűdnyi rövidségű
— az állandó felszabdaltság, megszakítottság ér-
zése kerülgeti az olvasót, amely a nézőpontok ál-
landó cikázásának lehetőségét is megteremti — szö-
vegegységekkel, amelyek hossza ritkán haladja
meg az egy-másfél oldalt, miközben a fejezetek ter-
jedelme ezzel szemben szokványosnak mondha-
tó. Imponáló módon uralja a nyelvet, amely nem
egyszerűen kiforrott és letisztult, de teljes mértékben
az írói akaratnak engedelmeskedő. A mondat-
szerkezetek szintjén válik izgalmassá a szöveg szer-
kesztés, amelynek messze gyűrűzőek a stilisztikai
és hangulati hatásai. A döntő mértékben egysze-
rű bővített vagy a két tagmondatot ritkán meg-
haladó terjedelmű mondatok a maguk rövidségé -
vel a megjelenített világ egyszerűségére utalnak és
egyben a szavait szűken mérő ember megfontolt -
ságára. Szófukar regény, szereplői a némaság kép-
 zeletbeli mezsgyéjét kerülgetik.

A szerző egy vele készült interjúban irodalmi
mesterének Mészöly Miklóst és Bodor Ádámot ne-
vezte. Ebben semmi okunk kételkedni. (Magvető,
Budapest, 2014)

BOD PÉTER

MARKÓ BÉLA: ELÖLNÉZET

Szeretem Markó Béla verseit, főként a mostani és
az ennek párdarabjaként is olvasható Festékfoltok
című köteteit. Mit érdemes tudnunk erről a két kö-
tetről? Például, hogy mindkét könyvben szonet-
tek vannak: nem egy, nem néhány, de az összes
vers szonett. Markó Béla azon kevés kortárs köl-
 tők egyike, aki képes volt a szonettet saját költé-
szete részévé tenni úgy, hogy verseiben jóval töb-
bet lát a rímeknél és a tizennégy sornál az olva-
só. A Markó-szonett felismerhető, jól azonosítható,
egyedi és saját. Vajon hány költő létezik ma Ma-
gyarországon, aki ezt elmondhatja magáról?

A kötetborítón egy színes szárny látható, félig.
Hiányzik a párja. Egy félbemaradt teremtés a bo-
rítón. Nyissuk ki a könyvet. Ha tartalmilag néz-
zük, az Elölnézet című kötet festményekre, szen-
vedéstörténetekre, valamint harmonikus, családi
élményekre reflektál. Mivel a festmények pontos
lelőhelyét is megadja a szerző, könnyen utána-
nézhet az olvasó, a vershez illesztheti az adott ké-
pet. Markó a Krisztushoz köthető szenvedéstör-
ténetet választja, és bár nem szándékos a részé-
ről, mégis könnyen összeegyeztethető a festmé-
nyek „takarta” szenvedéstörténet a jelen törté-
néseivel, a keresztényüldözésekkel, a terroriz-
mussal, a szegénység világméretű növekedésével
is akár. Markó azonban nem erről beszél, nem a
felrobban tott templomok áldozatairól, nem a
brutálisan legyilkolt keresztényekről, az Iszlám Ál-

lam területén élő keresztények vörössel jelölt há-
zairól, miközben szó szerint a felrobbantott temp-
lomok áldozatairól, a brutálisan legyilkolt keresz -
tényekről, az Iszlám Állam területén élő keresz-
tények vörössel jelölt házairól beszél. „…ami nem
élet, s nem halál, csupán / a kettő közti átmenet
örökké, / s már nem csaphat be senkit soha többé
/ egy lassan múló nyugodt délután, / ha közben
minden ajtó nyílni látszik, / s végtelenség van, de
már nem sokáig.”

A látott festmény mindig az első réteg; ez lát-
szik szemből, az elölnézés kényelmes és megszo -
kott pozíciójából. Ahogy a rétegek fogynak, úgy
jutunk el az utolsó, mindenki számára mást tar-
togató rétegig. Az utolsó réteg már személyre sza-
bott. Hogy egy festményről hány réteg kerül le, az
az olvasó figyelmén múlik, összpontosítása függ-
 vényétől függ. Függni egy festménytől annyit tesz,
mint szabaddá tenni a figyelmünket. Mint az em-
lített borítón a félbemaradt, vagy kitakart szárny,
ránk van bízva, bennünk bízik a szerző, hogy
meglátjuk a többit, a szárnyhoz tartozó másik
szárnyat. A teremtést. Befejezzük az elsőre fél-
bemaradtnak látszó teremtést. Ez az olvasó fele-
lőssége, és Markó Béla hisz az olvasó felelőssé-
gében. Markó versei az első rétegek lefejtésének
folyamatába avatnak be, az első takarásoktól sza-
badítják meg a festményt. Mint Florenszkij ikon-
értelmezései, úgy Markó Béla festményboncolá-
sai a versben írt esszék sorába illenek. „A szép-
ség és a szörnyűség rokon, / sőt, ugyanúgy szab-
dalják szét a képet, / ha önmagukból így vagy
úgy kilépnek, / s táncol a kecskeláb egy kőfo-
kon…”

Markó Béla fontos kortárs költőnk, akárcsak er-
délyi pályatársai, Szőcs Géza és Kovács András
Ferenc, vagy a fiatalabbak közül Orbán János Dé-
nes, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt, Serestély Za-
lán, Varga László Edgár. Rájuk gondolok, amikor
átlépem a magyar–román határt. Az idegen te-
rületen az ő ismerős nevük jut eszembe. A ver-
seikkel tájékozódom. Ez nem kevés. Szerintem ez
nagyon nem kevés.

„Rájössz, hogy képekből vagy, nem szavakból”
— írja Markó Béla az Elölnézetben. Egy ilyen mon-
 dat után melyik könyv nem hívná fel magára a
figyelmet? (Jelenkor, Pécs, 2014)

AYHAN GÖKHAN

BODNÁR DÁNIEL: 
BIBLIA ÉS DRÁMAIRODALOM

Biblia és drámairodalom címmel jelent meg Bodnár
Dániel újabb tanulmánykötete a Szent István Tár-
sulat kiadásában. A kötet átfogó tematikai szer-
vezőereje, ahogy azt a cím is egyértelműsíti, a Bib-
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