
„Már csak annyit 
akarok elmondani, 
apa…” 
Variációk a tékozló fiú-témára  
(Ottlik, Hajnóczy, Centauri) 

Írásomban három olyan magyar elbeszélés összehasonlító vizsgá-
latára teszek kísérletet, amelyek kultúránk egyik alaptörténetének, 
a Lukács evangéliumában olvasható tékozló fiúnak (Lk 15,11–32) a 
parafrázisaiként, illetve variációiként is olvashatóak. Bár ilyen meg-
 közelítésükre korábban még nem került sor, meglátásom szerint Ott-
lik Géza Minden megvan, Hajnóczy Péter Temetés és Centauri Ophir című 
novellája olyan apa–fiú, illetve hazatérés-történetek, amelyek egy té-
kozló felőli olvasatban nemcsak egymást, de az evangéliumi példa -
beszédet is újraértelmezik. 

A tékozló fiúról szóló történet újraértelmezhetősége egyrészt a mű-
faj sajátosságaiból következik. A parabola — Ricoeur szerint — egy zárt 
narratív formát és egy nyitott, metaforikus működésmódot ötvöző 
beszédmód, olyan fikció, amely képes a valóság újjáírására. A meta-
forikus folyamat, melyet a rendkívüliség (az „extravagancia”) mozzanata 
szabadít fel, „kinyitja a szöveget az élet és az értelmezés végtelensé-
ge felé”.1 A folytonos újraértelmezhetőség másik oka, hogy a példa-
beszédnek — a cím által sugalltakkal szemben — három egyenrangú 
hőse van, és az általuk képviselt három különböző nézőpont ugyan-
csak megsokszorozza a szöveg értelemlehetőségeit. Ezt hangsúlyozza 
Henri Nouwen is A tékozló fiú hazatérése2 című 1992-es esszéjében, amely-
ben saját és Rembrandt életének, illetve kései festményének példáján 
keresztül tárja fel, hogy a tékozló fiú, a törvény tisztelő fiú és az irgalmas 
atya szerepében és sorsában, életünk más-más szakaszában ugyan, de 
mindannyian osztozunk. Nouwen szerint a keresztény ember feladata 
a létezés e három aspektusának átélése, megértése és kibontása, 
amely a hit mélyrétegeibe, végső soron Istenhez vezet el. 

Miről is szól a példabeszéd? Szól az apának fiaihoz, a fiúknak ap-
jukhoz és egymáshoz való viszonyáról. A felelőtlenségről, a kudarcról 
és a kiszolgáltatottságról. Az aggódásról, a várakozásról és a feltétel 
nélküli szeretetről. A megfelelési vágyról, a testvéri féltékenységről 
és a meg nem értésről. A bűnbánatról és a bűnbocsánatról.3 Az ide-
genből való hazatérés öröméről. A szeretet közvetett és közvetlen meg-
tapasztalásának, a szónak és az ölelésnek a különbségéről. Az em-
beri erkölcs és az isteni szeretet, az igazságosság és az irgalmasság 
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fogalmi különbségéről, vagy — ahogy Pilinszky mondja — arról, hogy 
„az erkölcs még távolról sem vallás”.4 Mindezeken túl meghatáro-
zó szerepet játszanak benne a „csönd” és a „semmi” hangjai, azok 
a hiány-jelek, amelyekben nem a szó, hanem éppen annak hiánya 
alapozza meg a jelentést, vagy hívja fel a befogadót egy fokozottabb 
értelmezői aktivitásra. 

Ilyen hiány-jellel vagy értelmezésre felszólító csönddel többször is 
találkozhatunk a példabeszédben. Rögtön a történet elején, amikor a 
kisebbik fiú kikéri a ráeső örökséget, az apa szó nélkül szétosztja közöttük 
vagyonát. Később, amikor a fiú hazatérve belefog a korábban kigon-
dolt, bűnbánó szavak „felmondásába”, apja — akitől a megbocsátást 
várja — nem ad választ az elhangzottakra, félbeszakítja fia önvádló mo-
nológját, és szolgáit utasítja.5 „Nem őt szólítja meg, nem dédelgeti vagy 
becézi. A szolgákhoz fordul: »Hozzátok a legszebb ruhát, gyűrűt az uj-
jára, sarut a lábára!« Az apa — mutat rá Jelenits István — tetteivel be-
szél.”6 Az utolsó két hiány-jel a példabeszéd zárlatában található. Az 
idősebb fiú szemrehányását, vádbeszédét, amely burkoltan tartalmazza 
a testvéri féltékenység örök kérdését („Őt miért szereted jobban, mint 
engem?”) az apa örömre „kötelező”7 válasza követi („S illett vigadnunk 
és örülnünk...”), amely emberi nézőpontból nem válasz arra a szabatos 
erkölcsi kérdésre, hogy van-e különbség jó és rossz, engedelmes és bű-
nös, hű és hűtlen között. „Ez a megbocsátás nem jutalom — írja Jele-
nits István —, hanem ajándék. Az atya nem azért bocsát meg, mert igaz 
megbánásával fia kiérdemelte ezt a bocsánatot, hanem azért, mert ő 
— ő.”8 A történet nincs lekerekítve, az idősebb testvér apjának válaszára 
adott reakciójáról már nem ad hírt a parabola: ez az utolsó hiány-jel 
ugyanis a mi személyes válaszunk helyét jelöli ki. 

A kiválasztott elbeszélések elemzése előtt érdemes a példabeszédet 
tér- és testpoétikai szempontból is újraolvasni. A térbeliség a két fiú apá-
hoz való viszonyának szimmetriáját mutatja, hiszen az idősebbik fiú 
ugyanúgy megérkezik a házhoz, mint a tékozló fiú valamivel koráb-
ban, és az apa mindkettőjükhöz kijön a házból. Az aszimmetriát az elé-
be sietés mozzanata jelzi: tékozló fiának elébe siet, sőt „elébe fut, pedig 
ez a szaladás — olvassuk Jelenits Istvánnál — egyáltalán nem illik egy 
koros, vagyonos, tekintélyes férfihoz. Ha meg akarná büntetni a hazatérőt, 
megvárakoztatná. De hiszen eléggé megalázta már az élet! Ez az em-
ber inkább kímélni akarja a fiát: az utolsó, legnehezebb lépések bi-
zonytalanságától, a falu szájától.”9 A különbséget a találkozások, a tes-
tek érintkezésének módja is jelzi: az apa tékozló fiának — még mielőtt 
az bármit is mondhatna — a „nyakába borul és megcsókolja”, vagyis 
a feltétel nélküli szeretet közvetlen tapasztalatában részesíti, míg az idő-
sebb testvért „kérleli”, és szavak révén, tehát közvetett módon bizto-
sítja arról, hogy hűségét respektálja („mindenem a tied”). Míg a szó köz-
vetíti a szeretetet ember és ember között, addig a testek szavak nélküli 
érintkezése, az ölelés a szeretet közvetlen megtörténése, kiáradása.10 

Ezek után rátérhetünk a három választott szöveg vizsgálatára, új-
ragondolva azokat a tékozló fiú története, illetve azzal összefüggésben 
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a tér- és testpoétika, a narratológia, a szereplők és a beszédhelyzetek 
közötti viszonyok, a történetbeli „extravaganciák”, a motívumok, il-
letve a hiány-jelek felől. 

 
Ottlik Minden megvan (1968) című elbeszélésének11 hőse, Jacobi Pé-
ter kisfiúként hagyta el az országot, apjáról semmit nem tudunk meg 
az elbeszélésből, nem a családjához jön haza. Nem is tékozolt, sőt 
talentumait kamatoztatta, az idegenben töltött évtizedek során vi-
lághírű hegedűművész vált belőle. Bár karrierje csúcsán talán már 
túl van (a tengerentúl egymás után két koncertjét mondták le), nem 
vallott kudarcot, anyagi értelemben nem vesztette el mindenét, sőt, 
amit lehetett, megnyert (például egy évvel korábban a nemzetek nagy-
díját). Felmerülhet a kérdés: mi indokolja, hogy a szöveget A tékoz-
ló fiú parafrázisaként olvassuk? 

Igaz, hogy Jacobi nem az apjához tér haza, ám nem is az elismerés 
átvétele motiválja visszatérését. A kérdésre, melyet „ideges nyakú úti-
társnője” tesz fel neki („Miért jött most haza tulajdonképpen?” 393.), 
a repülőn még nem ad választ. Csak később, amikor múltját a felvil-
lanó emlékképekből és az emlékezetébe bevésődött — gyerekként még 
nem is nagyon értett vagy félreértett — szavakból (mint a szavatosság) 
próbálja újraalkotni. Akkor fogalmazza meg magának az egykori in-
diánregényt létmetaforaként alkalmazva saját helyzetére, hogy „Nem 
ezért jött. Hajótörött apját jött megtalálni a lakatlan szigeten.” (404.) 
Egy bekezdéssel később, az aranyhegedű átvétele és a kitüntetési ce-
remónia után ismét kimondja magának — ismét metaforikusan — ha-
zatérése valódi célját: „Nem ezért jött. Nem ezért tanult meg járni, nem 
ezért tanult meg beszélni az emberek nyelvén.” (405.) Az elbeszélés 
itt egyértelműen Pilinszky Apokrifjára utal, megerősítve ezzel a tékozló-
motívum szövegbeli jelenlétével kapcsolatos gyanúnkat: „Ezért ta-
nultam járni! Ezekért / a kései, keserü léptekért. (…) Szavaidat, az em-
be ri beszédet / én nem beszélem. (…) Nem értem én az emberi beszédet, 
/ és nem beszélem a te nyelvedet.” 

Pilinszky költeménye egy apokalipszis-látomás közegébe, egy ki-
égett, üres világba lépteti be a világvége-tapasztalat pusztulással szem-
bemenő, haza, vagyis az eltűnt gyerekkor paradicsoma felé tartó ta-
núját, a tékozló fiút. Pilinszky tékozlója a meg-nem-nevezettel való 
találkozást és szóváltást várja: „Csak most az egyszer szólhatnék ve-
led, / kit úgy szerettem.” Az emberi beszéd, a szó, az üresség, az ab-
lak, az arc és a kő motívum-azonosságai elmélyítik a költemény és 
az elbeszélés szövegközi kapcsolatát, ezért a Minden megvan olvasója 
— ha eleinte reflektálatlanul is — egy találkozásra vár. 

Nem hiába. Jacobi rövidesen két fontos találkozást is átél. Először 
megtalálja halottnak hitt, gyerekkori barátját, Grynaeus Ottót, aki-
ben — a tékozló-allegória felől olvasva a történetet — az idősebb, 
otthon maradt, családi értékrendhez ragaszkodó fiúra ismerhetünk 
rá. Ottó nem tékozolta el örökségét, amit tudott, megmentett belő-
le. Büszkén meséli el Jacobinak, hogy „cselből” feleségül vette öreg 
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dadáját, mert csak így tarthatták meg a családi lakás cseléd- és a gye-
rekszobáját. Ugyanakkor bizonyos értelemben tékozló is, hiszen ki-
vételes gyerekkori tehetségét eltékozolta, erről azonban nem vesz tu-
domást. Mikor Jacobi betoppan hozzá, Ottó „merev, kellemetlen 
billentéssel, majdnem bántó zajjal” (420.) Chopint játszik a vendé-
geinek. Az elbeszélés címe az ő szájából hangzik el először („És min-
den megvan, minden a régi, mi?” 425.), ám annak igazi jelentése Ja-
cobi nézőpontjából bomlik majd ki a történet végén. 

Ehhez azonban egy másik találkozásra is szükség van. Az öreg, 
vak zongorista, akiben Jacobi ráismer arra a fiatal, katonaruhás kol-
dusra, aki után Ottóval, gyerekként „nyomoztak”, és akit később a 
Papagáj-bár zongoristájaként látott, az elbeszélés záró jelenetében, 
közös koncertjük végén „Édes fiam”-nak szólítja Jacobit, és „finom, 
tétova kezével megsimogatta a hegedűs fejét”, „[m]intha egyedül vol-
nának. Mintha egy lakatlan szigeten lennének.” (426–427.) Jacobi meg-
találta hát, amiért jött: „hajótörött apját a lakatlan szigeten”, gyerekkori 
emlékeit egy idegen világ ismerős másikában. 

A zongorista vaksága és az érintés fontossága eszünkbe juttathatja 
Rembrandt híres, kései tékozló-festményének apa-figuráját, akinek 
kihunyt szemei és a tapintás közvetlenségét és intenzitását kifejező, 
nagyméretű kézfejei képileg a legbensőbb visszafogadást jelenítik 
meg. Ottlik vak zongoristája nem láthatja Jacobit, nem láthatja 
„könnyed és kellemes mosolyát” sem, melyet még a repülőn, társnője 
piperetükrének segítségével öltött magára, hogy „elmélyült komoly -
ságot sugározzon” (394.) a belül érzett nyugtalanság és üresség he-
lyett. A vak zongorista a tapintáson és a hangon keresztül, a látás-
nál közvetlenebb, bensőbb módon érzékeli a világot. Jacobiról — 
mivel szó alig esik köztük — a hegedűjátéka alapján alkot „képet”, 
ahogy Jacobi is zongorajátékán keresztül ismeri meg, illetve fel az 
öreget, vaksága külső jeleire csak később, az első együttzenélés után 
figyel fel. Ők ketten jobban beszélik a zene nyelvét, mint az embe-
ri beszédet. Az öreg hibás zongorajátéka Jacobi lelkét érinti meg: iga-
zabbnak, valódibbnak érzi tőle saját játékát is. Ezt az élményt sem 
szóban köszöni meg, két kezével úgy „öleli át” a finom, öreg apai 
kezet, ahogyan a példabeszédbeli apa ölelte át hazatért fiát: 

„Az öreg zongorista megint hibázott. Jacobi különös módon ettől 
egyszerre valódi kedvet kapott a játékhoz. Nemcsak a fiús tarkóját 
szerette, hanem a kétszeri melléütését is. Hónapok óta, talán évek óta 
nem érezte ilyen valódinak a zenét. Amikor befejezték a szonátát, az 
öreg mozdulatlanul ülve maradt a zongora előtt. Sóhajtott, felemel-
te a két kezét, leejtette tehetetlenül. Nem szólt semmit. Végre meg-
mozdult, jobb kezével a hegedűs felé nyúlt, hogy megtapogassa. Ja-
cobi csak most vette észre, hogy valami hiba van a szemével. Alig lát, 
vagy vak. Nem párás volt a szemüvege, hanem vastag szürke 
üvegből való. Jacobi két tenyerébe fogta a finom öreg kezet.” (406.) 

Az elbeszélés hiány-jelei, a vakság és a hallgatások, nem valamiféle 
veszteség jelei, éppen ellenkezőleg. Az öreg zongorakísérő vaksága 
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— hasonlóan a Rembrandt-festmény világtalan apa-figurájához — 
a „vak”, feltétel nélküli szeretetre és az ölelésre, a szeretet közvet-
len kiáradására hívja fel a figyelmünket, míg a két férfi, Jacobi és az 
öreg egymás közötti szótlansága — a példabeszéd csendjeihez ha-
sonlóan — egy bensőbb, lelki (zenei) megértés, illetve egymásra ta-
lálás valódiságát nyomatékosítja. 

Az elbeszélés utolsó jelenete több szempontból is a példabeszéd 
zárlatának újraírásaként olvasható. A koncert után, amikor már ki-
felé tódul a teremből a közönség, Jacobi ötlete nyomán egy régi foxt-
rottot kezd játszani a két zenész. A mindenféle előzetes gyakorlás nél-
küli, tökéletes összhang vagy „fegyelmezett összeszokottság”, 
„apa” és „fiú” önfeledt együttzenélése, a példabeszédbeli táncos, ze-
nés vigassághoz hasonlóan: ünnep, amit a még jelen lévő nyolc-tíz 
fiatal zenei főiskolás — a tékozló fiú bátyjához hasonlóan — „ál-
mélkodó megrökönyödéssel (…) kénytelen tudomásul venni.” Gada -
mer szerint az ünnep „saját ünnepélyessége révén időt ír elő, s ezzel 
időt állít meg és elidőzésre késztet bennünket (…). Az a számolga-
tás és diszponálás, mely az idővel való rendelkezésünket egyébként 
jellemzi, az ünneplésben úgyszólván megáll.”12 Az Ottlik elbeszélését 
záró jelenet ünnep-volta a narráció időtapasztalatában is megmu-
tatkozik: 

„Az a nyolc-tíz fiatal zenei főiskolás, lányok, fiúk, aki még ott leb-
zselt a kiürült teremben, az első pillanatban azt hitte, a művész csak 
hangolja a hegedűjét, de aztán álmélkodó megrökönyödéssel volt 
kénytelen tudomásul venni, hogy Jacobi Péter és az öreg, vak zon-
goraművész, szinte fegyelmezett összetanultsággal, lendületes 
ütemben játszani kezdenek egy régi foxtrottot.” (427–428.) 

Láthatjuk, hogy az elbeszélés addig következetesen alkalmazott 
múltidejűsége az utolsó tagmondatban finoman átbillen jelenide-
jűségbe, sőt, a kezdenek ige révén a lezáratlan, kimerevített, örök je-
lenbe, az ünnep időtlenségébe úszik át. 

Jacobi olyan tékozló fiú tehát, aki elveszett önmagát keresve tér 
haza, de keresés közben váratlanul — s ez a történet „extravagan-
ciája” — rátalál otthon maradt „testvérére” és a vak zenésztársban 
„apjára”. Kiüresedett, lélektelen játékába újra életet lehel az öreg zon-
goristával való találkozás: Jacobit megváltja a hazatérés, és az ün-
nep időtlenségében megtalálja elveszettnek hitt önmagát. 

 
Hajnóczy Péter Temetés (1977) című novellájának13 név nélküli nar-
rátor hőse, „a fiú” — szemben Jakobival — életvitelét tekintve is iga-
zi tékozló. Kamaszként egy kisebb úszóegyesület sztárja, ígéretes te-
hetség volt, de 17 évesen zülleni kezdett, esténként kimaradozott 
otthonról, lóversenyekre járt, sokat ivott, rossz életű nőkkel tivor-
nyázott. Végül elhagyta az apai házat, és összeköltözött Marival, a 
nála jó pár évvel idősebb „konzumnővel”, aki később gyűrűs 
menyasszonya lett. Örökségét ugyan nem kérte ki, segédmunkás-
ként megkeresett pénzét és apja hozzá fűzött, szép reményeit téko-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12Hans-Georg Gadamer: 
A szép aktualitása. In uő: 
A szép aktualitása. (Ford. 
Bonyhai Gábor). T-Twins, 

Budapest, 1994, 66–67. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Hajnóczy Péter: 
Temetés. In uő: 

Összegyűjtött írásai. 
Osiris, Budapest, 

2007, 233–242. 
(A továbbiakban a 

főszövegben zárójelbe 
tett oldalszámok erre 

a kiadásra vonatkoznak.) 
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zolta el. Megbánást ennek ellenére nem érez, hazatérésre nem a lel-
kiismeret-furdalás vagy a kétségbeesés ösztönözte: apja halála mi-
att, anyja telefonhívására tér haza. 

Felmerül a kérdés: ki fog itt megbocsátani, ha nincs bűnbánat, és ha 
az apa halott? Az anya biztosan nem. Az ő viselkedése színpadias, szem-
léletmódja felszínes, a fiú személyes nézőpontját előtérbe állító narráció 
révén mindig ironikus távlatból látunk rá alakjára. A kérdésre a szö-
veg egyik hiány-jele adja meg a választ. „A szöveg jelenidejében — 
ahogy Németh Marcell, Hajnóczy monográfusa fogalmaz — az apai 
test a halál által észlelhető: csak helyettesítése korábbi önmagának (…) 
önmaga hiányaként van jelen.”14 Az elbeszélés jelenében az apa halott 
és a fiú majdnem teljesen passzív: gondolataiba merülten, tétován áll-
dogál és cigarettázik az előszobában (ezen kívül sósborszeszt iszik a 
spájzban és vizel a fürdőszobában). Látszólag erőt gyűjt valamihez, amit 
azután nem tesz meg. Nem lép be apja szobájába, nem szembesül a ha-
lállal, nem fogja le a halott szemét. A valódi cselekmény, a jelenetek és 
a dialógusok az emlékezés téridejében zajlanak, amikor az „Öreg” — 
ahogy a fiú szólította apját — még élt, és ahol kettejük útja időről-idő-
re keresztezte egymást. Az apa halála elbizonytalanítja, szinte megbénítja 
a hamleti léthelyzetbe került fiút: „Mindenáron meg akarta találni azt 
a pontot, amelyhez képest »bemérheti a helyzetét« és a helyzetben a 
maga szerepét.” (234.) Határponthoz érkezett: apja halálával lázadó ka-
maszból felnőtté vált, számot kell vetnie korábbi életével, el kell dön-
tenie, melyik úton megy tovább. A novella zárlatából sejtjük, hogy a 
fiú nem lesz képes megváltozni. Az önigazoláshoz vagy önfelmentéshez 
pedig apja emlékét, múltbéli alakját hívja segítségül oly módon, hogy 
azokat a közös pillanatokat idézi fel vagy konstruálja meg, amikor sze-
repeik felcserélődtek: amikor apja felnőttként kezelte, sőt tisztelte vagy 
éppen irigyelte őt, illetve amikor apja gyerekesen, illetlenül vagy szá-
nalmasan viselkedett. Bűnbocsánatot akar nyerni, de a halott apa nem 
mentheti őt fel, nem ölelheti át, nem csókolhatja meg, ezért annak em-
lékéből kényszeríti ki a megbocsátást a maga számára. Hogy az ön-
felmentés nem azonos a bűnbocsánattal, azt a fiú bizonytalansága (ön-
megszólító kérdései, a „talán”, a „valószínű” és a „nyilván” szavak 
gyakori használata), illetve az alkalmazott narrációs technika is jelzi. 
Hajnóczy a tudatfolyamatok narratív ábrázolásának három alapmó-
dusza15 közül az elbeszélt monológot használja a Temetésben, vagyis 
azt a narratív technikát, amelynél a hős mentális megnyilatkozása a 
narrátor szövegének képében exponálódik, vagy — ahogy Bahtyin in-
terpretálja ezt a jelenséget — a hős nyelve „egy másik nyelv megvi-
lágításában adott.”16 Ilyenkor két nyelv értelmi- és értékhorizontjai met-
szik egymást. A Temetés narratívájában azonban nemcsak az elbeszélő 
és a hős nyelve keveredik, de a fiú ábrázolt tudatfolyamataiba egyre 
újabb és újabb idegen szólamok türemkednek be, kezdve az anya iro-
nizált megnyilatkozásain, az apa nyelvének frazémáin át, egészen Mari, 
a „konzumnőből” lett gyűrűs menyasszony nézőpontját tükröző be-
széd-szekvenciákig. A fiú emlékeinek téridejében nyelvek sokasága 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14Németh Marcell: 
Hajnóczy Péter. 

Kalligram, Pozsony, 
1999, 121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15Vö. Dorrit Cohn: 
Áttetsző tudatok. 

(Ford. Gács Anna). In: 
Az irodalom elméletei, II. 
(Szerk. Thomka Beáta). 

Jelenkor – JPTE, 
Pécs, 1996, 81–140. 

 

16Mihail Bahtyin: 
A szó a regényben. (Ford. 

S. Horváth Géza). In uő: 
A tett filozófiája. A szó a 
regényben. Gond-Cura, 

Budapest, 2007, 258. 
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folytat egymással belső dialógust, feltárva ezáltal a fiú életét befolyásoló 
értékhorizontok „harcát”, illetve a hős karakterének az idegen szóra 
való állandó, feszült beállítódását. 

A fiú önfelmentési kísérlete mindazonáltal nem szánalmas, nagyon 
is emberi, és ehhez a szereplő öniróniája nagyban hozzájárul. A WC-
epizódbeli arcadás novellabeli aktusa egyértelműen a fiú önreflexív gesz-
tusa: „Lábujjhegyen kilopózott a spájzból, és benyitott a WC-be. Vize-
lés közben a WC-tartályt rögzítő két konzolt nézte; a konzolok talpa 
három csavarral erősíttetett a falba, mint két kis csúfondáros arc: két csa-
var a két szem, egy száj, s a hosszú manóorr maga a konzol, s a kis arc 
rajta nevetett, erőfeszítéseit, hogy legalább a rend látszatára szert tegyen 
— fodrászhoz megy — megkérdőjelezte és reménytelennek ítélte.” (236.) 

Önreflexív és egyben önironikus gesztus, amelyben az ironikus 
nyelv megkettőző természete képi létmódba is átfordul. Ebben az át-
fordulásban az autentikus önismeret nyelve az antropomorfizált, arc-
cá összeálló tárgyi elemekhez kapcsoltan a fiú inautentikus létmódjára 
nyit perspektívát. Természetesen nem a csúfondáros kis arc az, aki 
rajta nevet, ez csak prosopopeia, ő maga az, aki kineveti magát kín-
jában, mert a rend, vagyis apja legfőbb attribútumának önmagában 
való újraalkotására irányuló erőfeszítéseit reménytelennek látja. 
A fiú mosdóbeli önreflexív pillanata emlékeztet a példabeszédbeli 
fiú moslékos tál melletti „magába szállására”, a novella egésze pe-
dig értelmezhető az apával folytatott belső beszédének („Apám, vét-
keztem az ég ellen és teellened…”) kiterjesztett újraírásaként is. 

 
A három szöveg közül talán Centauri Ophir (2010) című novellája17 
a legkevésbé ismert. A történet egy szépen induló, majd tragédiába 
torkolló délutánról és annak következményeiről szól. Az apa három 
fiával pecázni indul a sebes sodrású Ophir folyóhoz. A legidősebb 
fiú egy rossz mozdulatot követően a partfalról a vízbe zuhan, a fo-
lyó magával ragadja, mire az apa utána veti magát, hogy kimentse. 
A 3 év körüli, legkisebb fiú játéknak hiszi a vízbeugrást, és apja után 
ugrik. A legnagyobb és a legkisebb fiú vízbe fullad, az apa és a tör-
ténteket tehetetlenül néző középső fiú életben maradnak, de kette-
jük kapcsolata örökre megszakad. 

A középső fiú belső monológja: maga a novella. A fiú az apjához 
beszél, neki mondja el, hogyan látta ő azt a délutánt, de — és ez is-
mét hiány-jel — választ nem kap. Nem is kaphat, mert egy másik 
téridőből, ahogy ő mondja „innen, a túlsó partról” beszél apjához: 
„Már csak annyit akarok elmondani, apa, (…) hogy innen, a túlsó 
partról jól látok mindent. Úgy járom be azt a szombat délutánt, újra 
meg újra, mintha nem is az idő egy darabkája, hanem csak pompás 
díszlet volna. (…) ez az én örökös mozim, kisfilmem, és látlak ben-
ne téged is. (…) Csak ezt az egyet akarom elmondani neked, ha élsz 
még egyáltalán, hogy látlak innen (…). (75–76.) 

A „túlsó part” metaforikus megnevezés, egyértelműen nem azo-
nosítható hely, akárcsak az Ophir név, amely a novellában a gyilkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17Centauri: Ophir. 
In: Körkép 2010. Magvető, 

Budapest, 2010, 75–82. 
(A továbbiakban a 

főszövegben zárójelbe 
tett oldalszámok 

erre a megjelenésre 
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folyót, míg az Ószövetségben egy aranyban gazdag, távoli várost je-
löl (vö. 1Kir 9,26–28), melynek egykori, földrajzi elhelyezkedését a 
bibliakutatóknak máig nem sikerült azonosítani. A fiú a „túlsó part-
ról” örökösen csak azt az egy napot, pontosabban azt a végzetes szom-
bat délutánt látja, újra és újra. A „jól látok mindent” arra vonatko-
zik, hogy az idő e darabkájának minden apró részletét fel tudja idézni, 
hiszen „örökös moziként” ezt látja mindig. A „túlsó part” így a túl-
világként, a holtak birodalmaként értelmeződik, bár a fiú haláláról 
nem ad hírt a novella. Monológja végén azonban egyértelműen oda 
várja apját: „Halj meg, ne háborgasd tovább a világot, hisz ez már 
nem a te világod. (…) És ne félj, nem a semmibe mész, mert én itt, 
a folyó túloldalán, továbbra is várlak. Ha átlépsz ide, vigyázok rád, 
ígérem (…) begázolunk a paradicsom mocsaraiba, és megkeressük 
őket, ha úgy akarod. És itt talán rádöbbensz majd arra is, hogy én 
is fiad vagyok.” (82.) 

A példabeszédbeli szerepek Centauri novellájában részben felcse-
rélődnek. A végzetes nap után apa és fia kölcsönösen elveszítették egy-
mást, a közöttük lévő szeretet-kapcsolat megszűnt. Most mindketten 
irgalomra szorulnak, de erről még csak egyikük, a fiú tud, ezért ő lesz 
az, aki várakozik apjára, kitartóan hívja és várja őt.18 A fiú monológ-
ja, mely tele van kérdéssel, magyarázattal és megfigyeléssel, arra irá-
nyul, hogy a lehető legtisztábban lássa és megértse annak a délután-
nak a történéseit, hogy tisztázza, jól olvasta-e apja arcát a vízbeugrás 
pillanatában: „És amikor ugrottál, és úgy szálltál, akár egy madár, egy 
pillanatig oldalra néztél, te sem mondtál semmit, nem kiáltottál felém, 
de az arcodon neked is volt valami, és én úgy olvastam: »Gyere, se-
gíts!« Tudom már, hogy nem ezt jelentette, rosszul olvastam, az volt 
az arcodon: »Vigyázz rá!« Vagy mégsem? Néha úgy látom, te sem gon-
doltad volna, és mégiscsak azt üzented, »segíts«. (…) Jó lenne megtudni 
egyszer, mi volt akkor az arcodon.” (80–81.) 

Ebben a novellában a hiány-jelek az apa alakjához köthetők. A víz-
beugráskor nem szól, csak néma arcával „üzen” valamit fiának. A víz-
ből kikerülve egyetlen mondatot mond („Ez a világ egy másik vi-
lág pokla”), majd örökre elnémul, némán vádolja életben maradt fiát, 
és bezárkózik saját fájdalmába: „Ez a világ egy másik világ pokla, 
mondod a lila kőszájaddal, bele az arcomba, amitől úgy érzem, az 
a pokol bennem van, az egész világ minden pokla. Talán mondhattál 
volna mást is, nem csak ennyit, esetleg sírhattunk volna együtt, ha 
nem is rögtön, de valamivel később (…) És később ihattál volna ve-
lem, ahelyett hogy minden pillantásoddal a folyót keresed bennem, 
talán nem feltétlenül kellett piszkos túlélőnek éreznem magam, s 
együtt lehettünk volna még.” (76.) A fiú beszédét ez a hiány-jel, a né-
maság motiválja és szervezi, monológja alapvetően fatikus jellegű, 
amennyiben a csend megtörésére, a megszakadt kapcsolat újrafel-
vételére irányul. 

A tékozló fiú evangéliumi példabeszédéből nem derül ki, hogy 
az atyát milyen gondolatok foglalkoztatták, amíg fiát várta, ám az, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18André Gide A tékozló fiú 
visszatérése című 

traktátusában – amelyben 
az apának szintén három 

fia van – ugyancsak 
szerepel egy ilyesféle 

szerepcsere lehetősége. 
Az apa ugyanis a 

hazatérés másnapján ezt 
mondja visszafogadott, 

középső fiának: „Tudom, 
mi űzött ki az utakra; 

és itt vártalak a végén. 
Csak hívnod kellett 

volna… és én ott vagyok.” 
André Gide: A tékozló fiú 

visszatérése. 
(Ford. Somlyó György.) 

Magvető, Budapest, 
1957, 121–122. 
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hogy várta őt, tudható abból, hogy visszatértekor „már messziről meg-
látta”.19 A novella e kívülről némának tűnő várakozást belülről mu-
tatja be, a várakozó tudatfolyamataiba „láthatunk”, illetve hallgat-
hatunk bele általa. A belső monológ ugyanakkor nemcsak a várakozó, 
irgalmas fél gondolataiként, de a hazafelé tartó, a bűnei megvallására 
készülő, irgalomra vágyó fél belső beszédeként is olvasható, hiszen 
a fiút bűntudat gyötri testvérei halála miatt. 

Ez a történet is a tékozló fiú variációja tehát, csak itt az apának kell 
megtérnie fiához. Annak az apának, aki mérhetetlen fájdalmában „el-
tékozolta” életben maradt fia szeretetét, ám az rendíthetetlenül vár 
rá a „túlsó parton”, hogy megbocsáthasson neki, s hogy maga is fel-
oldozást nyerjen az önvád alól. 

 
Ha tömören szeretnénk összefoglalni, hogy miről szól a három té-
kozló-átirat, akkor azt mondhatnánk, hogy Ottliknál a „fiú” önma-
gára találásáról, Hajnóczynál a „fiú” önigazolásáról, míg Centauri-
nál az önvád alóli feloldozás lehetőségéről. Mindhárom elbeszélésben 
kulcsszerepet játszik az emlékezés. Ottliknál a Jacobi emlékezetében 
mélyen őrzött apafigura lép elő váratlanul az életvalóságba, Haj-
nóczynál az apa már nem él, a találkozás csak az emlékezet téride-
jében jöhet létre, míg Centaurinál az örökké emlékező fiú a „túlsó 
partról”, a nemlétből hívja és várja apját. 

A nézőpont az elbeszélések keletkezési sorrendje szerint halad-
va egyre szubjektívebbé válik. Ottliknál a külső narrátor szólama még 
elválik az elbeszélt monológétól, Hajnóczynál már csak az elbeszélt 
monológ van jelen, amely a felidézett szereplői magánbeszédet ket-
tős perspektívából teszi megítélhetővé, Centauri pedig az aposzt-
rophikus néma magánbeszédet választja, így az elbeszélés nem tud 
távolságot tartani hősétől, egyszólamúvá válik. A Centauri-novel-
la nyelve mentes az idegen szóval való kölcsönhatástól, megmarad 
egyetlen nyelvi tudat keretein belül, s így a líra nyelvéhez vagy a 
hangzásra orientált, lírai prózához áll közelebb.20 

A nézőpont szubjektivizálódásával, a külső perspektíva beszű-
külésével egyenes arányban tűnik el az irónia a szövegekből. Ott-
liknál és Hajnóczynál (itt öniróniaként) még megvan, Centaurinál 
már hiányzik. 

De vajon megvan-e az ironikus látásmód az evangéliumi példa-
beszédben? Magában a történet elbeszélésében talán hiába keressük, 
de a beszédszituációban, vagy a jézusi intencióban minden bizonnyal 
megtalálható, hiszen a példabeszédek célközönségében rendszerint 
ott vannak a farizeusok is,21 akiket Jézus a példabeszédeivel arra ösz-
tönöz, hogy énjüket megkettőzve, felosztva azt egy empirikus és egy 
reflexív énre, újra és újra feltegyék maguknak a Hajnóczy-féle kér-
dést: Tudom, de tudom-e?22

 

19„Tudjuk, hogy az apa 
csak úgy láthatta meg 

messziről a fiát, ha várt 
rá, és idejét, gondolatait a 
gyermeke gondja töltötte 

ki.” Hankovszky Béla: 
i. m. 110. 

 

20A hangzásra való beállí-
tódás egyik példájaként 

említhető a novella 
végén, az újratalálkozás 

helyeként megjelölt 
„paradicsom mocsarai” 

ana grammatikus hangzás-
metafora, amely a paradi-
csom és a pokol képzeteit 

vegyíti egymásba. „Mocsa-
ra” tudniillik a felső pokol 
5. körében található Styx 

folyónak van az Isteni szín-
 já ték ban: „Ahogy mentünk 
a pangó, holt mocsáron, / 

egy sáros alak bukkant 
föl, s kiáltott (…).” Dante: 

Isteni színjáték. (Ford. 
Nádasdy Ádám.) Magvető, 

Budapest, 2016, 98. 
 

21A „hűséges fiú” alakját 
az egzegéták leg gyak -
rabban a farizeusokkal 

azonosítják. Erről 
bővebben lásd Benyik 

György: A tékozló fiú 
parabolája. Vigilia, 2003. 

március, 179–180. 
 

22Hajnóczy Péter: 
A parancs. In uő: 

Összegyűjtött írásai. 
Osiris, Budapest, 

2007, 278.
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