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het meg ma gá nak sa ját em lé ke i nek 
fel ele ve ní té se köz ben. A sze mé lyes-
ség ke vés bé lep le zé se, mint pél dá ul 
a vá lo ga tott nap ló jegy ze tek ese té ben, 
sok kal kö ze lebb hoz za a meg szó la ló 
fõ hõst, sok kal ér de ke seb bé te szi, sõt, 
még sok kal in kább meg fon to lan dó vá 
azt, amit mond. Ugyan is nem ta nul ság 
nél kül va lók akár az em lí tett nap ló be-
jegy zé sek, akár a ré gi ese mé nyek re 
va ló vis  sza em lé ke zé sek, de még a 
ki fe je zet ten iro dal mi tár gyú elem zé-
sek is, ek ként pél dá ul a Jó zsef At ti la 
kap csán meg fo gal ma zott meg ál la pí-
tás: „A dik ta tú ra ide jén a mar xis ta 
szer kesz tõk és kri ti ku sok nem egy szer
vág ták az al ko tók ké pé be, hogy po li-
ti kai el kö te le zett ség nél kül nem le het
ma ra dan dó élet mû vet lét re hoz ni. Nos, 
men  nyi vel in kább he lyén va ló ezt az 
el kö te le zett sé get szel le mi vo nat ko zás-
ban, az Is ten ke re sés és az Is ten-prob-
lé ma tisz tá zá sa te rén szá mon kér ni.” 
(Az Is ten ke re sõ Jó zsef At ti la). Ha son-
ló kép pen ta nul ság gal szol gál nak azok 
az élet hely ze tek, ami kor dön te ni kell a 
tisz tes ség és az élet ben ma ra dás út jai 
kö zött vagy mel lett. A tör té ne lem 
hoz ta ki emel ke dõ for du ló pont okon 
– így 1956 õszén – vá lasz ta ni kel-
lett: tûr jünk vagy cse le ked jünk, s ha 
cse lek szünk, mi kor és mit szük sé ges, 
il let ve és  sze rû ten ni. „Az ese mé nyek 
azon ban más képp ala kul tak. Szom ba-
ton, no vem ber 3-án tõr be csal ták a 
for ra dal mi kor mány tár gya ló de le gá ci-
ó ját, va sár nap, no vem ber 4-én pe dig
meg in dult a szov jet csa pa tok ál ta lá-
nos tá ma dá sa. Ami kor Nagy Im re 
haj na li rá dió szó za tát meg hal lot tuk, 
Ju dit tal azon nal dön töt tünk. Egy szer 
már át él tük a szov jet fel sza ba dí tást, 
még egy szer nem kér tünk belõle…” 
(A sza bad ság ti zen két nap ja) A csa lád 
ezért be me ne kült ak kor az Ope ra ház-
ba, hogy a for ra da lom bu ká sát ott 
vé szel je át.

Ám mi e lõtt a sok meg fon to lan dó 
ta nul ság so ro lá sa lát tán úgy gon dol-
nánk, hogy egy erõ sen di dak ti kus 
cél za tú mû rõl van szó, új ból em lé kez-
tet nem kell az ol va sót a már ko ráb ban 
le írt tény re, a nar rá tort a kö tet ben 
el sõ sor ban a do ku men tá lás szán dé ka 
ve ze ti. A ta nul sá go kat az ol va só nak 
kell le szûr nie.

A kö te tet négy rész re osz tot ta a 
szer zõ, a ré szek el sõ sor ban temati-
kusan kü lö nül nek el egy más tól, de 
ép pen e te ma ti kus meg osz tás pár be-
szé des vi szony ba is ál lít ja a ré sze ket 
egy más sal. Az el sõ két rész ugyan is
az ön élet raj zi ih le té sû írá so kat fog lal ja 
ma gá ba, a má so dik két rész vi szont a 
vis  sza em lé ke zé sek bõl ki bom ló pá lya 
ter mé sé nek ref lex ív da rab ja it: az ér tel-
me zé sek bõl, elem zé sek bõl, kri ti kák-
ból vá lo ga tott da ra bo kat fog ja egy be. 
A szer ke zet va ló já ban nem en  nyi re 
se ma ti kus, hi szen a III. rész ben is 
van erõ sen élet raj zi, va gyis in kább 
kor tör té ne ti ih le té sû írás, amely ben
sa ját mû ve i nek ne héz sor sá ról, gán-

csol ta tá sa i ról, a kom mu nis ta rend szer 
kul túr po li ti ká já nak for té lya i ról szá-
mol be Hárs Er nõ (Habent sua fata).
Ha son ló kép pen fõ leg sa ját pá lyá já nak 
bio grá fi ai as pek tu sá hoz kap cso ló dik a 
Ho gyan let tem én író cí mû es  szé. A
ne gye dik rész ben a rö vi debb kri ti kák, 
re cen zi ók ol vas ha tók, na gyobb ré szük 
vi lág iro dal mi mû vek hez kap cso ló dik, 
ezt a szer zõ je len tõs for dí tói mun kás-
sá ga szük ség sze rû vé is te szi.

No ha a sze mé lyes, élet raj zi és a 
ref lex ív kri ti kai rész jól ki egé szí ti egy-
mást e könyv ben, úgy vé lem, ér de mes 
lett vol na a ko ráb ban már kü lön bö zõ 
fo lyó irat ok ban meg je lent da ra bo kat a 
kö tet szer kesz té se so rán job ban egy-
más hoz il lesz te ni. Szí ve sen ol vas tam 
vol na az élet raj zi ré szek hez utó la-
go san, a mos ta ni szer kesz tés so rán 
il lesz tett ref le xi ó kat, hi szen egyik-
má sik írás szü le té se óta több mint fél 
év ti zed is el telt már. Az utó la gos ér tel-
me zés se gí tett vol na ki töl te ni azo kat 
a hé za go kat is, ame lyek a kü lön bö zõ 
la pok ba ké szí tett írá sok kö zött áll nak. 
A könyv má so dik fe lé ben, a kri ti kai 
rész ben is ér de mes lett vol na így utó-
lag egy sé ge sí te ni az írá so kat, hogy a 
töb bes szám el sõ sze mé lyû, ál ta lá nos 
alany szem pont já ból meg fo gal ma zott 
ész re vé te lek, bí rá la tok, és az egyes 
szám el sõ sze mé lyû ref le xi ók hang-
ne me, han gu la ta ne kü lön böz zék 
olyan éle sen egy más tól (Had üze net 
a zûr za var nak, il let ve Lep ke lib ben).
Ez utób bi ész re vé te le met ép pen a 
fen tebb már em lí tett sze mé lyes érin-
tett ség mi att tar tom fon tos nak. Hárs 
Er nõ szö ve gei min dig ak kor lesz nek 
lí ra i an tel tek, iz gal ma sak és el gon dol-
kod ta tók, ami kor sze mé lyes von zal-
ma vagy el len szen ve át üt a szö ve gen, 
ami kor a szo ká sos (vagy mond hat nám 
meg szo kott), el várt szak mai pa ne lek 
mö gül ki lép ve egyé ni sé gén át szûr ve 
mu tat ja be ko run kat vagy akár az ál ta-
la ked velt szer zõ ket, mû ve ket. A kö tet 
ki emel ke dõ da rab já nak tar tom ezért a 
Nap ló jegy ze te ket, ame lyek így, rö vid 
idé ze te ket so ra koz tat va in kább afo riz-
ma gyûj te ményt mu tat nak, mint lí rai
val lo má sos szö ve get, ám még is tel ve
van nak ter mé szet sze rû en a sze mé lyes 
érin tett ség je le i vel. A hos  szú élet 
ta pasz ta la tai éles szem mel meg fi gyelt 
ös  sze füg gé sek hez ve ze tik el a szer zõt,
akár po li ti kai rend sze rek rõl gon dol ko-
dik – „A de mok rá cia csak ak kor len ne
igaz sá gos tár sa dal mi rend szer, ha min-
den ki egyen lõ fel té te lek kel ve het ne 
ben ne részt. A va ló ság ban azon ban 
nem egyéb spa nyol fal nál, mel  lyel 
a leg gya lá za to sabb ki zsák má nyo lá-
sok és leg al ja sabb ér dek szö vet sé gek 
fe de zik ma gu kat.” –, akár az em be ri 
jel lem hi bák ról töp reng – „Rend kí vül 
ve sze del mes do log, ha sé rült em be-
rek jut nak ha ta lom hoz. Mint hogy a 
leg több eset ben már nem tud nak bosz-
 szút áll ni azo kon, akik ne kik ár tot tak, 
vá lo ga tás nél kül érez te tik fö lé nyü ket 
min den alat tuk ál ló ki szol gál ta tot tal 

– ko ráb bi sors tár sa i kat is 
be le ért ve.” –, akár az al ko-
tói lét le he tõ sé ge it ve szi 
szám ba: „Az író szá má ra 
nincs jobb dol go zó szo ba, 
mint a szer ze te si cel la. A 
tá vo li idõk nagy ja i tól el te-
kint ve elég csak Tolsz toj ra, Proustra, 
Reverdyre, Arghezire vagy ná lunk 
Gár do nyi ra és Né meth Lász ló ra 
gon dol ni. Per sze azért nem árt, ha 
ez a cel la nem ön el lá tás ra, ha nem 
jó té kony se gí tõ ke zek ál lan dó és 
hat ha tós köz re mû kö dé sé re van be ren-
dez ve.” S a hos  szú élet, va la mint az 
iro da lom sze re te te ad ta meg a le he-
tõ sé gét an nak, hogy mint az utol só
idé zet ben is lát tuk, a ta pasz ta la to kat 
rend kí vül szé les iro dal mi mû velt ség 
fel hasz ná lá sá val, ál lan dó, nap ra kész 
moz ga tá sá val ad ja to vább Hárs Er nõ. 
Jól esõ biz ton ság ér zést nyújt, hogy 
mi kor mon da ta it ol vas suk, ott lát juk
ben nük a vi lág iro da lom leg na gyobb 
szer zõ i nek gon do la ta it, a mû velt sé get 
hor do zó gé ni u szok örök sé gét. Nem 
vi dám, in kább ke se rû bú csú ez at tól
a szá zad tól, amely ta lán még utol já-
ra „tud ta” az egye te mes mû velt ség 
örök sé gét.

(Orp he usz Ki adó, 2006)
Thimár At ti la

Léttisztaság és
Ön(-de/re-)konstrukció
(Bálint Pé ter: Egy kre tén val lomásai;

Tarvágás – He gyi Be széd)

El moz du lás és ál lan dó ság. Fur-
csa mód e két szö veg al ko tó szán dék 
együtt és egy szer re je le nik meg 
Bá lint Pé ter Egy kre tén val lo má sai
cí mû re gé nyé ben, ezért meg is gyûl-
ne a ba junk a mû pon tos ti po ló gi ai 
be ha tá ro lá sá val, bár né hány meg ha tá-
ro zá si kí sér le tet gond nél kül te he tünk 
a to váb bi ak ban. An  nyi bi zo nyos, 
hogy ha tár mû faj ok moz dul nak ben-
ne egy más ra, és egy elõ re elé ged jünk 
is meg en  nyi vel. Az el moz du lás a 
szer zõi po zí ció ese té ben két irá nyú: a 
ko ráb bi re gé nyek (Ör vény és Fú ga,
1990; Bú vó pa tak, 1998; Al föl di port-
rék, 1999) fik ci ós narrációja át haj lik 
az úgy szin tén ko ráb bi nap lók (Szem-
be sí té sek, 2003) val lo má sos sá gá ba; 
ugyan ak kor a nap lók sze mé lyes sé ge 
– in ti mi tá sa – fik ci ós tör té ne tek kel 
gaz da go dik, mi köz ben a szü le tõ 
mû al ko tás lát szó lag kül sõ – írá sos
– do ku men tu mo kat (in kább mû fa jo-
kat: le ve let, val lo mást, kom men tárt, 
es  szét stb.) is ma gá ba szip pant, ami 
nem kü lö nö seb ben meg le põ a szer zõ
ese té ben, aki el mé le ti szin ten a nap-
ló- és le vél írás mû fa já nak vél he tõ en 
leg ava tot tabb szak ér tõi kö zé tartozik.1
Az ál lan dó ság – bár men  nyi re is fur csá-
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nak, vagy ne he zen érthe-
tônek tûnik –, úgy szin tén a 
szerzõi po zí ci ó ra vo nat koz-
tat ha tó: Bá lint Pé ter mind 
re gény ben, mind nap ló ban, 
eb ben a nap ló re gény ben is 
a sze mé lyes ség, az ön pre-

zen tá ció megképzôdése elôtt nyit 
te ret. Ugyan ak kor a sze mé lyes ség is 
kettôs: egy szer re fikcionált és va lós,
a re gény beszélôje – hôsrôl ugyan-
is nem be szél he tünk, leg fel jebb (a 
ha gyo má nyos epi kai hôshöz ké pest) 
antihôsrôl –, va gyis aki mond, az a 
kép ze let szü löt te, amit mond pe dig 
ma ga a tény le ges szerzô gon do la ta. 
Egyszerûbben alak más nak is ne vez-
het nénk a nap lót író And rást – ha a 
ko ráb bi al te re gók hoz ké pest nem tör-
tént vol na úgy szin tén el moz du lás az 
in tel lek tu el felôl egé szen a kre té nig  –, 
akit rit ka ki vé tel lel Ban di ká nak be céz-
nek, ez zel is je lez ve, vár ha tó an so ha 
nem nô be a fe je lá gya. A kre tén ség 
eb ben a mûben azon ban nem szel le-
mi le épült sé get, kó ros el me ál la po tot 
je lez, ha nem in kább az él he tet len ség-
nek, a lét kép te len ség nek, az al kal maz-
ko dókész ség hi á nyá nak, az er köl csi 
íté le tek ha tá ro zott sá gá val fel vér te zett, 
és ez zel szem ben jel lem gyen ge ség gel 
meg vert egyén ka rak ter je gye it ös  sze-
fo gó meg ha tá ro zás nak me ta fo rá ja. A 
cretinizmus az or vo si mûnyelvben a 
pajzs mi rigy be teg ség foly tán a nö ve-
ke dés ben és szel le mi fejlôdésben 
vis  sza ma radt gyengeelméjûséget 
je lö li, a köz nyelv ben a bam ba, hü lye, 
idi ó ta meg ne ve zé sek szi no ni má ja ként 
hasz ná la tos. A kre tén vé le mé nyé re 
ál ta lá ban nem so kat ad nak. Ki vá ló 
elbeszélôi po zí ci ó nak tûnik te hát, va la-
mi olyan nak, mint a kö zép ko ri ud va ri 
bo lon dé: bát ran han goz tat hat ja mo rá-
lis bí rá la ta it, nya ka nem ke rül pal los
alá. Bá lint Pé ter re gé nyé ben azon ban 
nem ki zá ró lag az el be szélô hely ze-
té nek biztonságteremtô esz kö ze a 
kre tén ség hang sú lyo zá sa, a nap ló író 
And rás igen is felelôs gon do la ta i ért, 
szem ben Ban di ká val, aki tet te i ért se 
érez felelôsséget, csak lel ki fur da lást. 
A kre tén meg ne ve zés az elbeszélôi 
po zí ció meg ha tá ro zá sa mel lett, és 
ta lán egy ki csit he lyet te is, az er köl-
csi szem lé let lo bo gó já ra tûzött jel kép
is le het: a szó ugyan is sváj ci fran cia
kan ton nyelv já rá sá ból ered, ahol a 
kü lö nö sen sok ilyen gyengeelméjût 
– szá na ko zás ból eredô eu fe miz mus sal 
– a fran cia chrétien szó val il let ték, 
ami nek ere de ti je len té se: ke resz tény, 
je len eset ben pe dig ke resz tyén, ami 
ez eset ben a ha tá ro zott er köl csi meg-
gyôzôdés me to ní mi á ja ként tes te sül 
meg.

And rás és Ban di ka egy és ugyan-
az a sze mély, õ len ne a re gény hõ se, 
amen  nyi ben ez a mû ha gyo má nyo san 
fikcionált (és dra ma ti zált) re gény len-
ne, és len ne fi zi ka i lag meg nyil vá nu ló 
hõ se – mert nap ló ról és val lo más ról 
lé vén szó, egye dü li hõ se a gon do la tok 

nyel vi meg for má lá sa és ki fe je zé se 
le het –, így in kább a mo za ik sze rû en 
ös  sze ál ló tör té net köz pon ti fi gu rá ja, 
aki kö rül va la mi cent ri fu gá lis erõ 
foly tán hos  szabb-rö vi debb ide ig más 
ala kok, és má sok tör té ne tei is meg je-
len nek. Az egy sze mély ben meg kép-
zõ dõ hõs – ne vez zük az egy sze rû ség 
ked vé ért an nak – vég té re azon ban 
még is csak két egy más ra csúsz ta tott 
fi gu ra hol egy mást fe dõ, hol el moz du-
ló árny ké pe, amely kép te len – és nem 
is szán dé ko zik – egyet len alak ba szer-
ve sül ni, s ezen a re gény mû faj hos  szú 
ide je tar tó de zin teg rá ci ós fo lya ma tá-
nak is me re té ben sze mer nyit se cso dál-
koz ha tunk. 

Az Egy kre tén val lo má sai ön ma gá-
ban is ha son ló egy más ra il lesz tés ként 
ír ha tó le: adott egy vi lág, amit Ban-
di ka csa lád ja, szü lei, majd fe le sé ge 
és gyer me ke, haj da ni di ák tár sai, ta ná-
rai, al kal mi is me rõ sei né pe sí te nek 
be, ku lis  szái pe dig a Ká dár-rend szer 
pa rancs ural mi nyo mo rá tól a rend szer-
vál tá son át íve lõ mo rá lis csõ dig nyúl-
nak, más fe lõl adott And rás szi go rú 
er köl csi mér cé je, ame lyen meg mé ret-
te tik csa lád, társ, is me rõs, tár sa da lom, 
szán dék és cse le ke det, el sõ sor ban 
pe dig ön ma ga, mint test, lé lek és szel-
lem hár mas egy ne mû sé ge. A re gény a 
re a li tást és az el vá rást meg je le ní tõ két 
sí kot fó li a ként csúsz tat ja egy más ra, 
és meg mu tat ja a rit ka egy be vá gó sá-
gok mel let ti sal lan go kat, más szó tár 
sze rint: ano má li á kat. Köz ben a mû 
kez de tén ma gát kre tén ként aposzt ro-
fá ló be szé lõ fan tasz tá vá mi nõ sül át, 
ami min den kép pen eny hébb ár nya lat, 
te hát az Egy kre tén val lo má sa it vég té-
re fej lõ dés re gény ként is ol vas hat juk, 
bár er re az én re gény re in kább il le nék 
az (ön)kommentárregény meg ne ve-
zés.

Az ol va sás él mé nyét a szer zõ egy-
szer re kön  nyí ti és ne he zí ti. Kön  nyí ti, 
mert lát szó la gos, csu pán meg nyi tott, 
de le zá rat lan ke ret tör té net tel in dít ja 
el be szé lé sét, ami sze rint egy ko ri 
iro da lom pro fes  szo rá nál ju tott ma gán-
tit ká ri ál lás hoz, fel ada ta a pro fes  szor 
könyv tá rá nak ren de zé se, ka ta lo gi zá lá-
sa, kéz ira ta i nak és do ku men tu ma i nak 
rend sze re zé se, ami mel lett ide jé bõl 
fut ja sa ját nap ló já nak ve ze té sé re is, 
ezt ak kor is foly tat ja, mi dõn a pro fesz-
 szor vi dé ki há zá ban mú lat ja ide jét. A 
ké nyel mes, eg zisz ten cia te rem tõ fog la-
la tos ság ma gya ráz za a nap ló bõ be szé-
dû ség ét és rész le tes sé gét, míg a ren de-
zés re ke rü lõ ira tok kö zött föl buk ka nó, 
a pro fes  szor nak az emig ráns báty já val 
vál tott, il let ve Van Gogh nak a társ ta-
lan sá gá ból fa kadt le ve lei elõ ké szí tik 
a sa ját csa lád ja el szá mol ta tá sát tet te ik-
kel, egy ben a ma ga „él ve bon co lá sát”. 
A tar tal mi és szer ke ze ti elõ ké szí tés a 
mû ho ri zont já nak be lá tá sát és a szö-
veg ben va ló elõ re ha la dást kön  nyí ti, az 
ol va sás ba va ló be le fe led ke zést pe dig 
az el be szé lés fi nom, ízes, bo nyo lult 
mon da tai se gí tik. Az ol va só azon ban 

né hol be le un a mon dan dó ján túl bur-
ján zó szö veg be, úgy ér zi, im már fö lös-
le ges kö rö ket fut, a nap ló író mó kus fu-
ta mai már le re a gál ha tat lan ref lex ként 
hat nak, más kor pe dig az el be szé lõ 
hang ja egy sze ri ben dek la ra tív ki nyi lat-
koz ta tás ba csap át, és ilyen kor di dak-
ti ku san os to ro zó szó la mok akaszt ják 
meg a narráció sod rát.

A nap ló az ön ér tel me zés esz kö ze, 
a le vél pe dig tü kör: egy szer re mu tat ko-
zik meg ben ne az, aki ír ta, és az, aki 
kap ta, mind két mû faj ki vá ló an al kal-
mas az írói fel adat vál la lás meg va ló sí-
tá sá ra, a je len alap ját ké pe zõ múlt ban 
va ló rend ra kás ra, el szá mo ló le szá mo-
lás ra. Itt a múlt egye dül a sa ját, a kre-
tén priz má ján ke resz tül mu tat ko zik 
meg, ezért a be szé lõ a kör kö rös hul-
lá mok ként, vagy in kább fraktálként 
ön is mét lõ ön ér tel me zé se so rán szin te 
egé szen a világrajöttéig vis  sza nyúl a 
múlt ba, nap ló ja ál tal új ra struk tu rál ja 
egyé ni sé gét, ös  sze- és szét sze re li azt, 
el szá mol min den ér zé sé vel és cse le ke-
de té vel, ki vált képp ap ró és na gyobb 
go noszs ága i val, szü lei kü lön bö zõ 
kö ze le dé si-ne ve lé si mód sze re i re adott 
re ak ci ó i val, amit foly to nos ön vád 
mel lett sze re tet igé nyé vel in do kol, bár 
újab ban tud juk, a ser dü lõ ko ri em pá tia-
hi ány nak, ön zés nek, csu pán ma gá ra 
fi gye lé sé nek gyö ke rét tu laj don kép pen 
nem a gyer mek pszi cho ló gia bo nyo-
lult egymásrahatóiban kell ke res nünk, 
az agy pefrontálisan el he lyez ke dõ 
em pá tia-köz pont ja ugyan is csak 
fel nõtt kor ra fej lõ dik ki. Az ön ér tel-
me zés ugyan csak ki ve tül a nap ló ban 
meg je le nõ, ön ma gá ban be szé des 
élet tör té ne tek re is. A nar ra tív for mát 
öl tõ, lát szó la gos, csak a kez det fe lõl
nyí ló ke ret be fog lalt nap ló lé nye-
gé ben val lo más, ami be be ke rül nek 
le ve lek má so la tai (Leitner ta nár úr, 
Rous seau, Montaigne, Van Gogh), a 
nap ló író gyer mek ko ri nap ló ja, amely 
a dá tum és az idõ rög zí té sé ben a nap ló
kül sõ for mai je gye it is ma gán vi se li, 
álom le írás, ami Jung archetipikus 
álom mo tí vu ma i ban bõ vel ke dik; ser-
dü lõ ként nem hisz Is ten ben, a Go nosz 
lé te zé sé ben azon ban bi zo nyos, ami 
né mi ma gya rá zat tal szol gál in do ko lat-
lan re ak ci ó i ra, eze ket ap ja a gyer mek
„pa ra no i ás és ski zof rén al kat”-ának 
tu laj do nít ja. Ap ját gyû lö li, mi köz ben 
kö zel sé gé re vá gyik, meg ke rül he tet len 
ka masz re ak ci ó ja nyo mán an nak ha lá-
lát kí ván ja, de ez apák és fi úk kö zött 
õs idõk óta így van, pon to sab ban a 
te rem tés kez de té tõl, leg alább is a leg-
több te rem tés tör té net er rõl (is) szól. 
A gyû lö let a nap ló vé gé re am bi va lens 
ér zel mek bo nyo lult szö ve vé nyé be for-
dul, a ha rag az el ve szí tett édes anyá ra 
ve tül át, és ab ba a meg gyõ zõ dés be 
vált, hogy a csa lád mind két fér fi tag já-
nak sor sát tu laj don kép pen a túl ten gõ 
anyai gon dos ko dás ron tot ta el.

Ed dig a fel is me ré sig a bel sõ dé mo-
nok kal va ló foly to nos meg üt kö zé se 
jut tat ta el, így a kon fes  szi ós nap lót 
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tü kör re gény nek is te kint het jük: a szer-
zõ a ma gán vég zett vi vi szek ció so rán 
foly ton tü kör be néz és a tü kör ké pe 
vis  sza te kint rá. Hi szen az em lé ke zet 
– Scho pen ha u er sze rint – min dent
ös  sze von, és ez ál tal sok kal szebb 
ké pet mu tat, mint az ere de ti je, ezért 
er köl csi job bu lá sunk hoz, meg ja vu-
lá sunk hoz nem em lé ke zés re, ha nem 
tü kör re van szük sé günk.

A nap ló író a szin te ba rá tok nél kül 
el töl tött gyer mek kort kö ve tõ en a kis is-
ko lás éve ket (édes any ja meg ne ve zé se 
sze rint) „kö zön sé ges kis ut ca köly kök-
nek” tar tott tár sa ság ban töl töt te, a 
klá nok ki ala ku lá sát, az ér dek szö vet sé-
gek lét re jöt tét a gim ná zi u mi évek tõl 
szem lé li és ve ze ti vis  sza, il let ve ve tí ti 
elõ re, más sá ga a be il lesz ke dés re va ló 
kép te len sé gé ben nyil vá nul meg. 

Tár sa da lom kri ti ká ja egy aránt kí mé-
let len a bolse vik ura lom mal és a 
rend szer vál tás utá ni idõ vel szem ben, 
ez utób bi ban a sze mé lyes érin tett-
ség so rán föl vil la nó utó pisz ti kus 
re ményt más nak nem tud hat juk be, 
mint a be szé lõ-nap ló író vá lasz tott 
ha son má sa kre tén sé gé nek. Lát le le te 
a köz vet len ta pasz ta lás nyo mán a 
de mok rá cia kór kép ét mu tat ja, pol gá ri 
ön tu da ta tel jes el ko mo ru lás ba tor koll, 
a haj da ni szo ci a liz mus rend jé re tett 
ké sõb bi kí mé let len szél jegy ze tei szem-
lé le te sek és egy re ken dõ zet le neb bek. 
Pol gá ri gõg gel ve ti meg azo kat, akik 
kép te le nek meg sza ba dul ni bir tok lás-
vá gyuk tól, akik kép te le nek el vi sel ni a 
vesz te sé get és a bu kást, s mind vé gig 
kí vül rõl für ké szi „a han gya ként szor-
gos ko dó kat, a bol dog ta la nul ro han gá-
szó kat, a ma guk kal pil la na tig tö rõd ni 
sem tu dó kat”. Meg sem mi sí tõ íté le tet 
mond a rend szer vál tást kö ve tõ kó ros 
bur ján zás ról, a Go noszt meg tes te sí-
tõ, át ved let tek re bí zott ha ta lom ról, 
de nem utol sósor ban a kor társ iro da-
lom ról (207. o.), saj tó ról (208– 209. 
o.), a kul tu rá lis saj tó ról (210. o.), a 
mér ték adó szel le mi elit rõl (211. o.), 
s eb ben az íté let ben sem mi fé le ker-
te lés, mel lé be szé lés, ta pin tat vagy 
át té te les ség nin csen: vi lá gos, hogy a 
szer zõt a val lo má sai, a nap ló ja meg-
sza ba dí tot ta elõ í té le te i tõl, fé lel me i tõl, 
ön ér té ke lé sé nek gát ja i tól, még an nak
árán is, hogy egyes pas  szu sai „iro dal-
mat lan ná” si ke red tek. A fik ció sze rint
ma gán jel le gû, az ön ma ga jobb meg-
ér té sét és gon do la ta i nak vi lág ra szü-
le té sét se gí tõ nap ló a szer zõn kí vül
nem szá mít hat más ol va só ra, ezért a 
ma ga tük ré ben egy szer re szí nész és 
né zõ, ön ma ga vád ló ja ként  és vé dõ-
je ként föl lé põ szer zõ meg en ged he ti 
ma gá nak a mû faj köz ti sé get. A biz ton-
ság ra vá gyó, ugyan ak kor lá za dás ra 
kész te tett fi a tal em ber a negy ve ne dik 
élet évén túl – nem kis mér ték ben a fia 
irán ta va ló vi szo nyá ból vis  sza te kint ve 
– azt ta pasz tal ja, hogy grafomán köz-
lés kény sze re nyo mán a sa ját, ap já é-
hoz ha son ló, szö veg ál tal te rem tett 
vi lá got ho zott lét re, amely ben vég re 

jól és véd ve ér zi ma gát. Ta lán nem is 
más ez a re gény, mint a szö veg vi lá gok 
apo te ó zi sa, bár két ség te le nül egy más, 
tár sa da lom bí rá la ti ol va sa ta is le het sé-
ges az ön fel tá ró kre tén nap ló já nak. 

A Tar vá gás cí mû kö tet mot tó ja 
egy Rous seau -idé zet, amit már az 
Egy kre tén val lo má sai cí mû re gény-
ben is ol vas hat tunk, a szer zõ így 
már az új re gény kez de tén jel zi a mû 
foly ta tás-jel le gét, s ugyan er re utal a 
cím má so dik ré szé ben (és csu pán a 
szenny cím la pon) meg je le nõ He gyi 
Be széd is, ami fi gyel mez tet, hogy 
az elõ zõ kö tet bõl és az Al föl di port-
rék cí mû re gény bõl is me rõs mo rá lis 
ál lás fog la lás ok es  szen ci á lis meg je le-
ní té sé re, va ló sá gos ki nyi lat koz ta tás ra 
szá mít hat az ol va só. A kö tet vé gén
pe dig új ra föl buk kan ugyan ez az idé-
zet, mint egy ke ret be fog lal va e (azért 
még se tel je sen szer ze te si) kon fes  szi-
ót, élet gyó nást.

„Ez az én sza vam” – jut eszünk-
be az uta lás át vitt ér tel me nyo mán 
Jé zus Kapernaum vá ros kö ze lé ben 
el mon dott eti kai ös  szeg zé se, no ha a 
szer zõ et tõl óva to sabb az uta lá sá ban, 
ami nemcsak át té te le sen, ha nem szó 
sze rint is ér tel mez he tõ: a hegy itt 
egy To kaj-hegy al jai fa lu, a szer zõ
há zá nak kert je, az al ma fa alatt ál ló
pad, ahon nét úgy te kint rá a völgy, 
mi ként – még is csak elõ bú jik az ana ló-
gia – két év ez red del ko ráb ban Jé zus 
elõtt tá rult fel a Ge ne zá ret-tó völ-
gye; a be széd pe dig tu laj don kép pen 
a re gény, amit az ol va só a ke zé ben 
tart. A ket tõ egy ben: a he gyi be széd
az ön tisz tu lás esz kö ze és pro duk tu ma, 
tar vá gás a ko ráb bi én em lé kei kö zött. 
A tar vá gás me ta fo rá já nak té te les ki fej-
té sé bõl – né mi al le go ri kus ság tól sem 
men te sen – a ter mé szet és a tár sa da-
lom egy tör vé nyû sé ge bom lik ki. 

A szer zõ szá má ra az írás – mi ként
a szö veg bõl ki de rül – egy fe lõl a ki fe je-
zés-kény szer, a kom mu ni ká ci ós szük-
ség let te rá pi ás esz kö ze, ugyan ak kor 
egy faj ta ne u ro ti kus pót cse lek vés is, 
a szün te len „zöld ben le vés” igé nye 
ál tal ge ne rált kon temp lá ci ós te vé keny-
ség, a kom mu ni ká ci ós csa tor na meg-
nyi tá sa, ami ben ak kor is ta pint ha tó vá 
vá lik a meg szó la ló mi vol ta, ha a csa-
tor na má sik vé gén még nincs sen ki,
az írás ugyan is ma gá nyos fo lya mat, 
ami so rán vir tu á li san min den kép pen 
meg kép zõ dik a min den ko ri ol va só, 
még ha ezt az elõ zõ re gény nap ló író-
ja el is hall gat ja: a nap ló írás min dig 
va la mi lyen mér té kû ex hi bi ci o niz mus 
is. Az író, aki be széd kény sze rét ki tá-
rul ko zás sal és õszin te ség gel old ja, a 
re gény írás mo ti vá ci ó ját is a kom mu-
ni ká ci ós csa tor na tü kör-ef fek tu sá ban 
ta lál ja meg: „Szük sé gem van má sok
je len lé té re, hogy ön ma gam mal szem-
be sít sem ma gam, hogy kép má sa im 
és azok ár nya la tai so ka sá gá ban va ló-
sá gos nak tû nõ lé nye met ki ta pint has-
sam. Má sok nél kül egé szen más va la ki 
vol nék.”

Eb ben a re gény ben az 
el be szé lõ, aki két ség kí vül 
azo nos az Egy kre tén val lo-
má sai be szé lõ jé vel, vis  sza-
tér a lát szó lag fik ció men tes 
va ló ság hoz, a ker tes ház 
im már nem párt fo gó já-
nak, Leitner ta nár úr nak a nya ra ló ja, 
ha nem a sa ját ja, amit fe le sé gé vel, 
csa lád já val igyek szik be lak ni. A ház, 
az al ma fa alat ti pad az a biz tos pont, 
ahon nét kör be le het te kin te ni, mind a 
táj ban, mind a lel ki ek ben, a rend ra kás 
igé nyé nek újabb kor sza kát hoz ta a(z 
el)beszélõ re ve lá ci ó ja, a fér fi kor de le-
lõ jé re ér ve ugyan is meg vál to zott az 
idõ vel szem be ni vi szo nya, a dol gok
egy ré sze egy szer re csak fel ér té ke lõ-
dött szá má ra, má sok pe dig a ha szon ta-
lan ság ho má lyá ba hul lot tak vissza, s 
en nek nyo mán szü le tett ez az „ön élet-
írás fé le szö veg”. Nem is él eb ben a 
re gény ben túl so kat a fik ció le he tõ sé-
ge i vel – ön ma gán kí vül – a hegy al jai 
fa lu, a pa rasz tok, a szõ lõs gaz dák, a 
bor is  sza mi hasz nák szo ci og ra fi kus 
le írá sa ér dek li, ami be anek do ti kus tör-
té ne te ket szõ, hogy vé gül mind eb bõl 
er köl csi ta nul sá got von jon. El vo nu lá-
sa, ter mé szet má ni á ja tu laj don kép pen 
ma gá ra ta lá lá sá nak kez de te, a primér 
lét és a csönd pa ra di cso mát a vi dé ki 
ház, a kert, a per go la, a ve ran da, a 
bor pin ce ha tá rol ja, in nen ve tül lé nye 
a kül vi lág fe lé. Az önéletrajziság, 
a sze mé lyes ség, a val lo má sos ság, a 
non-fikcionalitásra tö rek vés mel lett a 
Tar vá gás még is fik ci ós al ko tás, mert 
nem cél ja a múlt hi bát la nul pon tos 
meg idé zé se, sem a je len élveboncoló 
elem zé se, ha nem egy ön élet rajz adott 
sza ka szá nak nap ló sze rû kép zõd mény-
re épü lõ meg te rem té se. A bel sõ té pe-
lõ dé sek nyo má ba a fa lun töl tött na pok
csa lá di ese mé nyei lép nek a mû ben,
majd anek do ták so ra buk kan föl a 
fa lu be li ek sor sá ról, élet vi te lé rõl, lét-
ál la po tá ról és lét mi nõ sé gé rõl; ez után 
a szö veg vis  sza ka nya ro dik a kon temp-
lá ci ó hoz – a rous seau -i kör nye zet és a 
ked venc Montaigne-kötet se gí ti eb ben 
a szer zõt – majd foly ta tó dik a tör té net-
me sé lés, mind egyik el be szélt él mény-
nek vagy anek do tá nak van er köl csi 
ho za dé ka – fa lun élõ mi hasz na és 
vá ro si sem mi re kel lõ egy aránt pél dá-
zat tá ala kul –, de az ethosz so ha nem 
for dul ön cé lú mo ra li zá lás ba.

A fa lu ra, a ter mé szet be va ló visz-
 sza vo nu lás nem a lá tens mi zant ró pia 
hir te len ki lom bo so dá sá nak, vagy a 
ma gány irán ti vá gya ko zás re ve lá ci ó-
sze rû föl is me ré sé nek a kö vet kez mé-
nye, no ha az Al föl di port rék kép zõ-
mû vé szet- és rajz ta nár el be szé lõ je, 
a mos ta ni alak más elõd je még csak 
Pá rizs ban tu dott mél tó élet vi telt el gon-
dol ni, ha nem egy fo lya mat ter mé sze-
tes nek tû nõ ál lo má sa, ahol az el be-
szé lõ a fér fi kor de re kán lel ki bé két 
ta lál a múlt já val va ló el szá mo lás hoz 
és je le ne el fo ga dá sá hoz, a lét tisz ta ság 
meg élé sé hez: „Ülök az al ma fa alat ti 
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pa don, s azon tû nõ döm, 
hogy én, aki év ti ze de ken 
át oly hi he tet le nül ak tív 
és moz gé kony vol tam, oly 
esze ve szett mó don me ne-
kül tem az oxi gén hi á nyos 
va ló ság és a szá nal ma san 

pi ti á ner sors elõl (me lyet a párt ka to-
nák hi tet len sé gem ju tal ma ként szán-
tak ne kem) az ön pusz tí tás kü lön bö zõ 
for má i hoz: a mér he tet len ita lo zás hoz, 
a nõi ér zé keny sé get sem mi be ve võ 
ér zé ki hó dí tá sok hoz, a cél ta lan ván-
dor lás hoz, hogy nem le he tett vol na 
rá ven ni a hos  szabb ide ig tar tó egy hely-

ben ma ra dás ra, mi ként vol tam ké pes 
meg te le ped ni eb ben a kis hegy vi dé ki 
fa lu ban. Nyil ván je len tõs mér té kû 
vál to zás nak kel lett be áll nia az éle tem-
ben, hogy fel hagy jak örök moz gó élet-
vi te lem mel; tö rés rõl vagy meg ha son-
lás ról szó sincs az ese tem ben, in kább 
be szél he tek egy faj ta ki jó za no dás ról, 
ön ér té ke lés be li vál to zás ról, ami nek 
okát a min den áron va ló bi zo nyí tás-
sal tör tént sza kí tás ban, becs vá gyam 
he lyes me der be te re lé sé ben lá tom. 
Két ség kí vül le is hig gad tam, nem óhaj-
tom idõ elõtt fel emész te ni a szí vem.”
(182. o.) Úgy tû nik, bol dog em ber, aki 

ki bé kült én jé vel, én je i vel és sor sá val. 
Az idá ig ve ze tõ úton a bel sõ egye-
dül lét mel lett je len tõs sze rep ju tott a 
lát ha tat lan ol va só hoz in té zett val lo má-
sok nak is, ame lyek ben az el be szé lõ-
nap ló író szám ta lan szor ízek re szed te 
haj da ni és je len va ló én jét, hogy egy re 
tö ké le te seb ben és tö ké le te sebb re épít-
se új ra ön ma gát.

(Felsõmagyarország Ki adó, 2005;  
– Szép írás Ki adó, 2006)

Fe ke te J. Jó zsef

1 Lásd: Bálint Péter: Nyílt kártyákkal. A levél- és naplóírásról. Nagyvilág Kiadó. Budapest, 2001.
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