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van, az még at tól vak le het”, „sza már
en ged, okos szen ved”, Né meth Lász-
ló „meg csör ren ti zse bé ben a böl csek
ka vi csát”, Balassa Pé ter pe dig „pars 
pro lotto” tesz va la mi re egy uta lást.
A nyel vi já té kok spekt ru mát szé le sí-
ti az ide gen nyelv-tu dás ra ala po zott 
szó újí tá sok és ha lan dzsák so ka sá ga, 
kö zép pont ban a hat nyel vû Sza bó 
Lõ rinc-port ré egyik bri li áns, de ugyan-
ak kor túl írt rész le té vel (91).

Egy ér tel mû en tet ten ér he tõ Báthori 
Csa ba stí lus ér zé ke, rá han go ló dá si 
ké pes sé ge is a pa ró di ák szép iro dal mi 
ré szé ben. Ki emel ke dõ en jól si ke rült-
nek mon da nám a Mik száth-, Ady-, 
Mándy-, Szerb An tal-, Szentkuthy-, 
Dsida-, Kálnoky-, Ber tók-pa ró di á kat, 
az ál-Tandori-koant; a Mó ricz-pa ra-
frá zis azon ban nem esik elég mes  sze 
a Ka rin thy -fá tól (vagy ép pen a Hofi-
féle fil mes pa ró di á tól), és oly kor, „mi 
tû rés-ta ga dás”, a mos tan ság an  nyi ra 
nép sze rû „laárogások” is mint ha át-
áthallatszanának. Le egy sze rû sí tés nek 
tû nik a ka rak ter meg ra ga dás a Mik-
száth-, Petri- és Tandori-portrékban, 
va la mint a Mi kes-, Sza bó De zsõ-, 
Ham vas-, Jékely- és Tandori III. 
pa ró di á ban, il let ve a tel jes Ber zse nyi-
kép ben. Ugyan ak kor vi szont nö ve li a 
tel je sít mény ér té két, hogy szer zõnk jó 
ér zék kel mû ve li al kal mi lag az es  szé, a 
pub li cisz ti kai és a kri ti kai be széd mód 
ka ri kí ro zá sát is. Iga zi – bár megint 
csak za var ba ej tõ – kü lön le ges ség-
nek szá mít az „új pa rasz ti” szlen ges-
vul gá ris Bib lia-pa ra frá zis, a Kon dor 
Bé la-port ré sza bad as  szo ci á ci ós, 
iz gal ma san szür re á lis kép gaz dag sá gú 
szö ve ge, il let ve a Krúdy- és Pi linsz-
ky -át irat, mely in kább tû nik szép be le-
ér zés nek, mint pa ró di á nak. És azért 
a poszt mo dern, több szö rös tü kör ben 
al kal ma zott intertextus trend je is kap 
jó pár tá mo ga tó gesz tust az evokatív 
mo za ik ele mek al kal ma zá sá ból adó-
dó an (pl. Pe tõ fi nem ze ti kis lé tünk 
szo bor ta lap za ta it dí szí tõ to tem ál lat, a 
Krúdy-da rázs ölyv a Zo ko gó Ma jom-
ban bur kol két li ter bog rács gu lyást, 
a Tóth Ár pád-éji bo gár több ször 
na gyo kat kop pan, és be lül bú jik meg 
szí vé nek bar na gyá sza, a weörestollú 
pszi chés ökör szem kolibritarka tol la
vö rös nek és ve res nek rossz s ne mes 
kevercse stb.).

Báthori vá lo ga tá sa az íves 
szer ke zet el le né re nem szem lél tet 
fo lya mat raj zot, sem nem ze ti ka rak ter-
je gye ket nem vil lant fel (na jó: sok-
sok ma gá nyos, csak az utó kor ál tal
el is mert al ko tó, jel lem zõ en gya ko ri 
vá gya ko zás bor ra-nõ re), de gyak ran
mu tat rá lé nye gi ha son ló sá gok ra, kap-
cso la tok ra, ös  sze füg gé sek re a fa jok
rend sze re zõ se reg szem lé je so rán, 
még ha ál lat al le gó ri á it nem is tu do-
má nyos kö vet ke ze tes ség gel ke resz-
te li el, hi szen ná la pél dá ul egy aránt 
rag ado zóma dár ké pé ben je le nik meg 
Páz mány, Krúdy, Ba bits, Füst, Il  lyés, 
Ne mes Nagy és Marno Já nos is. Idõn-

ként meg szó lal ben ne a je len, il let ve a 
mai iro dal mi élet kri ti kus szem lé lõ je 
is (l. kor fes tõ uta lá sa it pl. a bib li ai, 
a pe tõ fis és a Györe Balázs-i té te lek-
ben), pa ró dia szö ve ge i ben pe dig sa ját, 
ak tu á li san ér tel mez he tõ böl cse le ti 
ész re vé te lek re is buk kan ha tunk (pl. 
az Arany-, Weöres -, Ha tár Gyõ zõ-
pa ra frá zis ban).

(Scolar Ki adó, 2007)
Ju hász At ti la

tematizálja a gro teszk né zõ pont vál tá-
so kat a hang ütés ben sõ sé ges sé gé vel 
tár sí tó írás (Nagy ma ma utol só há rom 
mon da ta a kór há zi ágyon), akár ar ról
van szó, ho gyan (nem) köt Leopold 
Mo zart (nem) me fisz tói al kut a gyer-
mek Mo zart ér de ké ben (Egy lin zi 
sajt árus).

A K. u. K. cí met vi se lõ má so dik 
egy ség há rom arány lag kön  nyed 
Szindbád-történet után A per re gény-
vi lá gát te rem ti új ra (Pe ren kí vül); a 
könyv utol só har ma dát ki te võ, kis re-
gén  nyé ki ter jesz tett szö veg so ro zat 
pe dig a vég le te kig fo koz za az iro da-
lom mal, az iro dal mi ha gyo má nyok kal 
foly ta tott já té kot: A ma gá zás mû vé sze-
te ere den dõ en Josef Švejk és Gregor 
Samsa tör té ne tét ír ja egy más ba; de az 
em lí tés szint jén (il le tõ leg job bá ra je lö-
let len ci tá tu mok for má já ban) a tá gan
ér tel me zett szá zad for du lós va ló ság 
olyan alak jai idé zõd nek még meg, 
mint Berg son és Fre ud, Nietz sche és 
Wittgenstein vagy Mann és Ril ke.
Sõt, a Gregorral vi szonyt kez dõ, An na 
ne vû cse léd lány fi gu rá ján ke resz tül 
mint ha az Édes An na re gény vi lá ga 
is át eme lõd nék eb be a több szö rö sen 
fik ci ós térbe…

A szö veg szer ve zõ elv mind vé gig 
az át vál to zás. Leg alább két szin ten,
leg alább ket tõs ér te lem ben. Egy részt 
egyes sze rep lõk alak vál tá sá nak le he-
tünk ta núi. A me ta mor fó zis mint 
mitologéma azon ban Vö rös nél ép pen 
mí to szi ere de té rõl mond le, a mi to lo-
gi kus ér vényt a hét köz na pi ság pro fán 
vo ná sá vá lényegítve át: „Nem ar ról
van szó, hogy Vö rös el be szé lé se i ben 
a sze rep lõk va ló di ki lét ét masz kok 
ta kar nák el, ame lyek a szö veg vi lág lát-
szó lag egy sze rû, la pos élet je len sé ge i-
nek ha tá sá ra egy szer csak le hull nak: 
a Švejk gyón ta tó já ban a sze mé lyi ség 
me ta mor fó zi sa olyan meg szo kott 
tü ne mény, hogy szin te már szó ra sem 
ér de mes.” (Lász ló Eme se) Más részt, 
az ol va sás metareflexív sza ka szá ban, 
azt ta pasz tal hat juk meg új ra és új ra,
mi fé le esz köz te len ter mé sze tes ség-
gel ala kul nak át  (ré szint va la mi vé, 
ré szint va la ho vá) klas  szi kus szö ve gek 
és sze rep lõk, hogy át tör té né sük si ke ré-
rõl az így lét re jö võ al ko tás (a Vö rös 
Ist vá né) ad jon hírt.

A re cen zens hos  szú ide je kí sé ri 
mély ro kon szenv vel Vö rös pá lyá-
já nak ala ku lá sát. E ro kon szenvnek 
kell elõ so rol nia most a je len kö tet tel 
kap cso la tos kér dé se it és ké te lye it is. 
Mert, min den ös  sze tett sé ge da cá ra 
(avagy ta lán ép pen azért), a nyel-
vi-po é ti kai meg al ko tott ság né mely 
vo nat ko zás ban adós ma rad a tét tisz-
tá zá sá val. Mint a ver sek ben, úgy e 
pró zai írá sok ban is meg ha tá ro zó sze-
rep jut a ki szá mít ha tat lan ság, a vá rat-
lan ság, a meg le pe tés moz za na tá nak. 
De bár men  nyi re meg le põ ek is egyes 
ese mé nyek, sze rep lõi és el be szé lõi 
szó lam- és né zõ pont vál tá sok: egy idõ 
után az ol va só ezt sok nak érez he ti. 

Áttörténések
(Vörös Ist ván: Švejk gyón tatója)

Vö rös Ist ván ne ve el sõ sor ban 
ver sek és es  szék szer zõ je ként le het 
is me rõs az ol va só szá má ra. Pe dig 
pró za mû vé sze te is egy re ki ter jed tebb: 
a Švejk gyón ta tó ja az író im már ne gye-
dik el be szé lés kö te te. Ahogy a ver sek, 
az es  szék s a ko ráb bi pró zák, úgy a 
je len mun ka is a szö ve gek, szö veg vi lá-
gok köz ti át já rás le he tõ sé ge it ku tat ja, 
az iro dal mi ala kok és mo tí vu mok új ra-
írá sát kí sér li meg, a ha gyo má nyo kat 
– az hommage je gyé ben szín re vitt 
poszt mo dern gesz tus sal – át ren dez ni 
igyek võ po é ti ka al kal ma it ke re si.

A Mo nar chia kul tu rá lis gaz dag sá-
gá ra kor társ író ink kö zül el sõ sor ban 
ta lán – az iro dal már ként is rend re ez 
irány ban tá jé ko zó dó – Vö rös Ist ván 
mû vei nyit nak ho ri zon tot. Az „át bon-
tás” pró za po é ti kai mû ve le tét ez eset-
ben a fül szö veg idéz te al ko tói ön ref-
le xió így ér tel me zi: „Kaf ka mû ve i nek 
to vább írá sa, át írá sa, ha tetszik[,] 
dekonstruálása […] is to vább foly ta-
tó dik, és fo ko zó dik egé szen az el vi sel-
he tet len ség ha tá rá ig. Per sze re mé lem, 
ol va sói szem szög bõl ez az el vi sel he-
tet len ség egy ál ta lán nem ta pasz tal ha-
tó, vagy in kább a ne ve tés, a fáj dal-
mas szó ra ko zás esz kö zé vé vá lik. Én 
ma gam olyan mér ték ben bon tot tam át 
eb ben a könyv ben a ma gyar, a cseh, 
a kafkai (a né met?) iro dal mat, olyan 
mér ték ben en ged tem be a vi lá gom ba, 
hogy sa ját, jól fel fújt írói énem szét-
rob ban ni volt kény te len, hogy ti zen öt 
da rab ban új ra kezd je.”

A kö tet két na gyobb rész re ta go ló-
dik. A Bu ta sá gi mes ter kép zõ tíz no vel-
lá ja egy más sal nem tart szo ro sabb kap-
cso la tot; pon to sab ban e mû vek ön ma-
guk ban is jól ol vas ha tók. Az álom sze-
rû je le ne te zés, a szür re á lis kép al ko tás, 
a ha son la tok kal és me ta fo rák kal lí rai 
ha tás fo kon élõ nyelv s a pél dá za tos 
su gal la tú (jól le het a pa ra bo li kus jel le-
get a ma ga enigmatikusságával mind-
egy re fe lül író) tör té net ve ze tés – bár 
kü lön bö zõ mó don és mér ték ben, de 
– mind egyik itt ol vas ha tó mû sa ját ja. 
Akár Ma gyar or szág tör té nel mi sor sá-
nak ví zi ó ja áll ös  sze a disztópia mo za-
i kos ké pe i bõl (No vem be ri köd áz tat ja 
Bu da pes tet), akár a nagy ma ma ha lá lát 
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A frap páns for du la tok mo no tó ni á ja
mind un ta lan ott kí sért a kö tet lap ja in. 
Ugyan csak koc ká za tos nak érez het jük 
a több he lyütt a köz he lyes ség nyelv-
já té ká ban tes tet öl tõ szö veg igényt. 
Nem csak az an gyal-to posz túl írá sá ra, 
túl ját szá sá ra gon do lunk (az Es ter-
házy-fé le Hrabal köny ve óta kü lö nös 
óva tos sá got kí ván az an gya lok és 
az Úr börleszket cél zó antropomor-
fizációja), ha nem pél dá ul az olyan 
pa ra frá zi sok ra, me lyek az ere de ti szö-
ve gek hez va ló vi szonyt nem ren de zik 
át olyan ra di ká li san, hogy ko mo lyabb 
ér tel me és ered mé nye vol na en nek az 
át ren de zés nek: „Ami rõl nem le het 
iga zat mon da ni, ar ról ha zud ni kell.” 
(204.), „Sok van, mi cso dá la tos, de az 
ál lat nál nincs sem mi cso dá la to sabb” 
(208.) stb.

A tes ti ség nem min dig in do kolt 
tematizálása (pél dá ul Švejk és 
Samsáné vi szo nyá nak ér zé sünk sze-
rint fö lös le ges rész le te zé se) s az obsz-
ce ni tás, mely nek funk ci ó ja is le het ne, 
eb ben a (szöveg)világban in kább 
za va ró an hat. S for má lis kér dés nek tet-
szik, de nem lé nyeg te len az sem, hogy 
a pár be szé des ré szek köz pon to zá sa (a 
gon do lat je lek fe le más, csak az idé zett
szö veg után va ló hasz ná la tá val) pe dig 
a ki mó dolt ság ha tá sát kel ti.

A leg sú lyo sabb kér dés a szer ve zõ-
el vet ma gát érin ti. Krúdy, Hašek és 
Kaf ka szö veg vi lá ga az esz té ti zált lét-
ta pasz ta lat há rom alig-alig ta lál ko zó 
vál to za tát kép vi se li. Mû ve ik transz-
poétikus egy más ba nyi tá sa, alak ja ik 
egy más hoz kö ze lí té se – a re cen zens 
íz lé se sze rint – igen csak ag gá lyos 
fo gás. E há rom klas  szi kus élet mû 
(s az uta lá sok kal még meg idé zett 
többi…) oly an  nyi ra el té rõ lá tás mód-
dal és nyelv hasz ná lat tal jel le mez he-
tõ, hogy fé lõ: a transz po é ti ka, amely 
egyet len esz té ti kai ke ret ben ír ná szét
eze ket, vagy já ték ként nem lesz kel-
lõ kép pen ko moly, vagy ko moly sá ga 
fog ja nél kü löz ni a szük sé ges já té-
kos sá got. Vö rös nél sem egy ér tel mû, 
mi kö vet ke zett be (il let ve mi nek a 
be kö vet ke zé se van fo lya mat ban az 
ol va sás so rán); e so rok író ja egy elõ re 
tar tóz kod nék a ha tá ro zott ál lás fog la-
lás bo tor vál la lá sá tól.

A Švejk gyón ta tó ja, min dent ös  sze-
vet ve, rend kí vül iz gal mas ol vas mány. 
Oly an  nyi ra az, hogy a kér dé sek, ame-
lye ket föl vet s a ké te lyek, ame lye ket 
tá maszt, vol ta képp csak fo koz zák 
ér de kes sé gé nek él mé nyét s ere de ti sé-
gé nek ta pasz ta la tát. Ön tör vé nyû sé ge 
ezt is meg en ge di. Hi szen a po é ti kai 
au to nó mia, amely ép pen az esz té ti kai 
ide gen ség gel (más ko rok, al ko tók, 
mû vek vi lá gá val) va ló ta lál ko zás 
mû vé szi ak tu sá ból áll elõ, alig ha 
kép zel he tõ el kér dé sek tõl men tes s 
ké te lyek kel nem il let he tõ for má ban. 
A „fáj dal mas szó ra ko zás” (mint a 
fül szö veg hi vat koz ta írói cél) el éré se 
alap ve tõ en si ke rült. Az iga zi kér dés
in kább az: mi kö vet ke zik a fáj da lom 

és a szó ra ko zás után; mi lyen irá nyok
nyíl hat nak e mos ta ni mû bõl? Lesz-e 
tét je an nak, ami már meg van.

(Je len kor Kiadó, 2007)
Hal mai Ta más

mint ha ma azt mon da nánk, a ká no nok-
kal va ló nemtö rõ dés, a me nõ trend, a 
fõ áram lat fi gyel men kí vül ha gyá sa, 
nem pe dig va la mi fé le for mát lan, 
au to ma ti kus írást, ka o ti kus imp resz-
 szi o niz must kell ér te ni raj ta, hi szen 
Szentkuthy szá má ra a mû al ko tás lét-
re ho zá sá ban el sõd le ges sze re pe volt a 
kom po zí ci ó nak: „Igen is kell – nyi lat-
koz ta –, a leg na gyobb mér ték ben kell 
ke ret, szer ke zet, vé dõ gát, kü lö nö sen 
az én pró zám nak, hogy meg ment sen 
a part ta lan ság tól: a ka ted rá lis-ide ál 
bi zo nyí té ka és ga ran ci á ja le zá ró kom-
po zí ci ó ra va ló tö rek vé sem nek.”

Ki vé te les ér zé keny sé gû al ko tó ként 
az zal re a gál ta le a vi lág ese mé nye it, 
hogy fo lya ma to san ír ta a le he tõ leg-
rész le te sebb nap ló ját, meg szál lott ként 
je gyez te be nyo má sa it és gon do la ta it, 
ame lyek az tán a nap ló ból át szi vá rog-
tat va iro dal mi al ko tás sá szer ve sül tek. 
Az írás ál ta li meg szál lott ság lé nye gé-
ben az alá zat és az en ge del mes ség 
egyik for má ja, amel  lyel Szentkuthy 
alá ve tet te ma gát a vi lág ál ta li fag ga-
tott ság kény sze ré nek. Amíg õ ko no kul 
lo holt a vi lág, a ter mé szet, a lét, a hit, 
a tör té ne lem, a mo rál, a sze re lem vég-
sõ nagy kér dé se i nek nyo mán, ad dig a 
vi lág is fel tet te ne ki a ma ga kér dé se it, 
és ezek le jegy zé sé re kényszerítette. 
Az él mény, a be nyo más, a ta pasz ta lat 
csu pán ak kor vált szá má ra bi zo nyí tot-
tan meg élt nek, ha le ír ta a nap ló já ban. 
Ez a ma gya rá za ta an nak a so kak ál tal
idé zett meg ál la pí tá sá nak, mi sze rint 
él ni nem kell, ír ni kell. Szentkuthy 
ugyan is leg fõ kép pen az éle tet sze-
ret te, az élet bi o ló gi ai, mo rá lis és 
in tel lek tu á lis szent há rom sá gát, így 
maximájának a má so dik ré sze az iga-
zán hang sú lyos: a ta pasz ta lat csu pán 
a meg örö kí tõ meg je le ní tés nyo mán 
vá lik éle tes sé, ha már a te rem tés nek 
ele ve ké tes az ér tel me, az al ko tás ál tal 
ad junk leg alább ér tel met az em ber
egyé ni lé té nek.

Az se min den na pi do log, hogy egy 
író, aki ti zen nyolc éves ko rá tól fog va 
több mint hat év ti ze den át le nem tet te
ke zé bõl a tol lat, mû vé ben fo lya ma to-
san a nyelv ál tal ki fe je zett dol gok irán-
ti bi zal mat lan sá gát hang sú lyoz za, s a 
nyelv el vont sá gát és bi zony ta lan sá gát 
ne ga tí vum ként ál lít ja szem be a kép 
konk rét sá gá val és biz tos ér zé ki át él he-
tõ sé gé nek po zi tí vu má val. Szentkuthy 
stí lu sá ban emi att jut ki emelt sze rep a 
képiségnek, a leg ap róbb pik tog rá fi ai 
le írás nak és a leg pa za rabb me ta fo-
ri kus ta u to ló gi á nak. Eh hez vi szont 
egyet len do log áll anyag ként és esz-
köz ként ren del ke zé sé re, a nyelv, ami 
min den ér tel me zé si köz meg ál la po dás 
el le né re tö ké let len esz kö ze a tel jes-
ség ki fe je zé sé nek, ezért ma ga is a 
szün te len ke re sés és elem zés tár gya. 
Er rõl 1988-ban a kö vet ke zõ ket nyi-
lat koz ta Szentkuthy a Nép sza vá nak
kér de zõ Se bes tyén Ilo ná nak: „Írói 
szán dé ka im meg va ló sí tá sá hoz szük-
sé ges ma gyar nyel vet nem ké szen 

„Elõkelõ ide gen
a ma gyar iro dalomban”

(Az élet fag gatottja.1
Beszélgetések Szentkuthy Mik lóssal.

Szerkesztette Mol nár Már ton)

Ami lyen zse ni á lis író, olyan cso dá-
la tos elõ adó volt Szentkuthy Mik lós.
Aki lát ta Je les And rás port ré film jét, 
Réz Pál videobeszélgetését, eset leg
ol vas ta ez utób bi (Har mo ni kus té pett 
lé lek, 1994) vagy Kabdebó Ló ránt 
be szél ge tés so ro za tá nak (Fri vo li tá sok 
és hit val lás ok, 1988) könyv vé szer-
kesz tett óri ás mo no lóg ját, meg gyõ-
zõd he tett ró la, hogy Szentkuthy sze-
re tett és tu dott be szél ni. Dra ma ti kus 
re to ri ká ját ugyan úgy szer kesz tet te és 
épí tet te, mi ként írá sos mû ve it, ugyan-
úgy ci ká zott mon da ta i ban tör té ne lem, 
mû vé szet, tu do mány, in tim val lo más 
és ki nyi lat koz ta tás, mik ro szko pi kus 
na gyí tás és koz mi kus túl zás, mint 
re gé nyei fe je ze te i ben, ugyan olyan 
arány ér zék kel for dí tot ta szó vicc be, 
ör dö gi ön iró ni á ba a döb be ne tes tar tal-
ma kat, mi ként szi por ká zó pró zá já ban 
tet te. Hu szon hat éven át is ko lá ban 
ta ní tott, s ter mé szet sze rû en min dig 
õ volt az is ko la szó no ka, ami kor 
ud va rolt, orá ci ós ké pes sé ge it csil log-
tat ta, mi dõn nyi lat ko zott, élõ szó ban 
elõ adott – te át rá lis gesz tu sok kal alá tá-
masz tott – mû al ko tá so kat nyúj tott át 
kér de zõ jé nek. Meg gyõ zõ dés sel ál lít ha-
tó, hogy a pró za és a nap ló írás mel lett 
a be széd, ami ná la min dig szín pad ra 
kí ván ko zó szí né szi ala kí tás is egy ben
– le gyen az ima, szép te vés, nyi lat ko-
zat, be szél ge tés, elõ adás – há rom alap-
mû fa já nak egyi ke volt.

A leg el ké pesz tõbb, amit egy író 
ál lít hat, az, hogy so ha nem vol tak
mû vé szi szán dé kai. Szentkuthy ezt 
mû ve i ben, nap ló i ban, nyi lat ko za ta i-
ban mind un ta lan is mét li, alá is húz za,
ha va la ki nek eset leg át sik la na fe let te a 
szö ve get pász tá zó te kin te te. So ha nem 
akart hi va tá sos író len ni, en nek el le né-
re foly ton írt, nap lót, re gényt, no vel lát, 
de – a Prae ki vé te lé vel – nem iga zán
a mû al ko tás „meg csi ná lá sá nak” tech-
ni kai-esz té ti kai kér dé sei fog lal koz tat-
ták, ha nem azo kon túl lép ve és túl mu-
tat va a vi lág és az élet vég sõ kér dé se it 
bo goz ta, meg a vá la szok két ség beej tõ 
hi á nyát lel tá roz ta. „Az egész vi lá got 
meg mu tat ni – a goe thei »die Ganze 
Welt« ide ál ja –, ez volt a szán dé kom” 
– nyi lat koz ta 1968 ele jén. A mû vé szet-
tel va ló nemtö rõ dés ná la an  nyit je lent, 


