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Dalnok az idõ ben
(Pátkai Ti vadar:

Egy má sik nyár ból)

Ér zé keny vesz te sé ge a ma gyar 
iro da lom nak, hogy már év ti ze dek óta 
nincs ob jek tív, az az el fo gult ság ok tól 
men tes tör té ne te. Sem va lós, szub jek-
ti vi tá sok tól men tes klas  szi fi ká ci ó ja. 
Ez nem csak azt ered mé nye zi, hogy 
las san öt ven év esik ki a tel jes ség re 
tö rek võ em lé ke zet bõl, ha nem azt leg-
in kább, hogy ma ga az élõ iro da lom is 
egy olyan át te kint he tet len mas  szá vá 
vá lik, amely bõl na gyon ne héz irány-
za to kat, sa já tos köl tõi sze mé lyi ség-
je gye ket kü lön vá lasz ta ni, egyi ket a 
má sik kal ös  sze ha son lí ta ni, az egy más
mel lett fu tó azo nos ér ték je gye ket meg-
ha tá roz ni.

So kad szor ra me rült fel ben nem ez 
a gon do lat új ra ak kor, ami kor Pátkai 
Ti va dar vá lo ga tott kö te té nek, az Egy
má sik nyárból-nak ol va sá sá ba fog-
tam. Ír nom kel le ne ar ról, hogy ki is ez 
a ke ve set író, ép pen ezért a tá jé ko zó dá-
si te re pek rõl ál lan dó an ki-ki esõ köl tõ, 
akit Kor mos Ist ván an  nyi ra sze re tett, 
de aki nek el sõ köny vét, az Ott hon ról 
ha za cí mût már a szer kesz tés ben Kor-
mos-utód, a ké sõb bi ba rát, Nagy Gás-
pár ren dez te saj tó alá. Hol is fog lal
he lyet lí rá ja a ma gyar iro da lom ban? 
Túl azon ugyan is, hogy egy-egy élet-
mû vet el sõ sor ban ön ma ga ér té ke in, az 
adott al ko tott szö ve gen, nyel vi kész le-
ten, szerkesztménybeli struk tú rán 
be lül ér de mes el sõ sor ban meg ha tá-
roz ni, a to váb bi ak ban egy ál ta lán nem 
mel lé kes az a kö rül mény rend szer, 
amely ben az él mény vi lág, a nyelv-
hasz ná lat, a vi lág kép meg je le nik, a 
köl tõi al kat hoz kö zelál ló esz mény kör 
a szö ve gen be lül nap vi lág ra ke rül. 
En nek fi gye lem bevé te le nél kül ugyan-
is nél kü löz he tet len ki fe je zés for má kat 
vet he tünk el, él mény tar to má nyo kat, 
nyel vi meg fo gal ma zá so kat lök he tünk 
ki fe le lõt le nül a köl té szet egye te mes 
vi lá gá ból. En nek vé ge pe dig a lí ra
be szû kí té se, el sor va dá sa, kon zer va ti-
viz mus ba kö vü lé se len ne.

Rit kán jut eszünk be, hogy az egyes 
nem ze ti iro dal mak „fõ sod ra” mi lyen 
nagy men  nyi sé gû hor da lé kot hur col 
ma gá val, mint aho gyan az is, hogy 
az ún. „mel lék vo nu la tok” csör ge de-
zé se i ben men  nyi az igaz gyöngy. Tud-
juk, mert meg ta nul tuk, hogy pl. Kiss 
Jó zsef, Kom já thy Je nõ és Re vicz ky 
Gyu la ered mé nyei nél kül nem lett vol-
na Ady, de a ro ha nás ban, a foly to nos 
nagy ság ke re sés ben gyor san el fe led tük 
a nagy köl tõ hal vá nyabb kva li tá sú, de 
je les ran gú elõ de it. Mint aho gyan 
fe led ni igyek szünk ko runk ban pl. 
Sinka Ist ván nak egy bi zo nyos, Arany 
Já nos egyik „mel lék ágán” tá vol ról 
ha tó, má ra már egy re tisz táb ban lát-
ha tó gyö nyö rû ség gel íve lõ köl té sze tét 
s an nak to vább élõ ha tá sa it. Pe dig itt 
vol na az ide je, hogy egy sa já tos, ízes, 
ugyan ak kor a leg vég sõb big hi te les 

mes ter ered mé nye it, ered mé nye i nek 
to vább élé sét ka no ni zál juk.

A Sinka-vonulat leg alább an  nyi ra 
szám ûze tett a mai ma gyar iro da lom 
ér ték rend sze ré bõl, mint pél dá ul Kas-
sá ké. Pe dig él s lé te zik mind ket tõ, 
mert je len va ló és mû kö dõ mind egyik, 
s még eze ken is kí vül ha tó szá mos
szem lé let. És még hány kü lön vi lá gé!

Ezt azért tar tot tam fon tos nak 
meg em lí te ni, mert Pátkai Ti va dar 
egész köl té sze te a ma ga ke ser nyés 
élet sze re te té vel, a ma ga kü lö nös 
he do nis ta mód ján min den em be ri tra-
gé di át be hab zso ló misz ti ku má val oly 
mér ték ben kap cso ló dik in du lá sá tól 
kezd ve a Sinka ál tal meg te rem tett 
köl tõ vi lág hoz – bát ran mond hat juk: 
stí lus esz mény hez –, hogy job ban már 
nem is le het. Egy olyan, a ma gyar
köl té sze ti ha gyo mány egyik ágát ki tel-
je sí tõ vi lág ez, ahol lát szó lag min den 
minden nek el lent mond. Élet sze re tet 
és le mon dó me lan kó lia. Di a dal me net 
és tra gé dia. Olyan nagy já ból, mint ha 
azt mon da nánk: rút szép ség. Vagy: 
ös  sze om ló gyö nyö rû ség.

A Pátkai-költészet már in du lá sa kor 
ezek ben az oximoronokban meg fo gal-
ma zó dó vi lág kép ben le li meg táp ta-
la ját, amely nek lé nye ge a fo gal mak, 
szi tu á ci ók ál lan dó el len té te le zé se, 
egy más nak fe szü lé se. En nek, a köl-
tõi al kat ból fa ka dó an ter mé sze te sen 
ki mun kált mód szer nek al kal ma zá sá-
val vá lik el leg in kább fel té te lez he tõ 
és né ven is ne vez he tõ mes te re i tõl. És 
még in kább av val, aho gyan az egész 
Pátkai-lírát, amely leg ben sõbb mély-
sé ge i ben leg in kább tra gi kus, be len gi 
a szo mo rú har mó nia, a tra gé di á val 
ter hes idill ál cá ja. A fel szín, a ki in du-
ló vers hely zet már-már an  nyi ra egy be-
fo got tan szép s ugyan ak kor ke se rû en 
és bos  szan tó an re a lis ta, hogy az már 
fel zak la tó: „kon cert he lyett ná lunk 
a va sár nap es te / fe hér-fo gú hét köz-
nap ok kal ál mo dik / gyár ké mé nyek 
hí vó sza vá ra / tánc ra pör dül anyám 
ke zé ben az or só / kis hú gom még 
kot ta-for ga tó”. A mély ség ben ez alatt 
al vi lá gi erõk mun kál nak, majd a zár-
lat ban így ve tik ki ma guk ból a fe ke te 
lá vát: „en gem apám ha lál tu sá ja tett 
/ el sõ he ge dûs sé” (Kon cert he lyett).
Mes te ri al kal ma zá sa ez an nak az 
el len pon to zás nak, amely éles üt köz te-
tés he lyett szin te csak rá si mul a je len-
tés re, amely nem oko zat ként, ha nem 
kö vet kez mény ként ér vé nye sül. Rá áll 
er re a mód szer re Pátkainak a fü le,
ga ra bon ci ás sze mé lyi sé ge, él mény ter-
mé sze te és leg el sõsor ban: te het sé ge. 
Va jon mi fé le fel ké szü lés kel lett eh hez 
a sa ját, sor ról sor ra ki küz dött köl tõi 
ered mény hez? Vél nénk idõ rend ben, 
hogy elõ ször ta lán az Arany Já nos-
vi lá gú Sinka volt, akit ol vas ha tott – s 
per sze ta lán nem egé szen mel lé ke sen 
Nagy Lász ló s más né pi ek –, utá na a 
mindõjük kö zül a leg va rá zso sabb, a 
rész ben és nagy ban Sinka-tanítvány 
Kor mos ve zet het te el eh hez a vers-
épít ke zé si mód szer hez, de tör tén he-
tett a ta nu lá si fo lya mat akár for dít va 

is: Kor mos tól Sinkáig vis  sza, hi szen
Sinkát pél dá nak oká ért Kor mos tól 
ta nul ta meg iga zán ez a nem ze dék. 
Az ered mény szem pont já ból néz ve 
ez végülis mind egy. Még az is le het,
hogy mind ez csak az ol va só ki ta lá lá-
sa. De tisz tán lát ha tó a há rom köl tõ
kö zött az a kö zös él mény vo nu lat, 
amely a sze gény ség él mény bõl, tra gi-
kum ból és vi lág gyö nyö rû ség bõl van 
ös  sze szõ ve. S mind há rom tu laj don ság 
egy aránt jel lem zõ sa ját ja Sinka, Kor-
mos és Pátkai köl té sze té nek.

Emi att a mo csár ból fel de ren gõ 
ál lan dó szép ség mi att érez zük az 
élet sze re tõ de rût ma gunk ban, ami kor 
Pátkai-verset ol va sunk. Fel üt het jük 
akár hol a köny vet: olyan köl té sze tet 
ta lá lunk, ami ön ma gá ban te rem tett 
terra incognita, meg fer tõ zet len, 
hal ha tat lan ság-vágy tól s min de nek 
fö lött: hi ú ság tól men tes, vi rá gok és 
egy ben tar ló lep te vi lág. A min den na-
pi lét ál lan dó am bi va len ci ák ba üt kö zõ 
kö ve te. Pátkait – ver sei ta nú ság té te le 
sze rint –, ugyan is leg ke vés bé sem 
ér dek li az „iro da lom”, a „hal ha tat lan-
ság”, s mind az a csacs ka ság, ami vel 
meg fer tõz ve va gyunk. Õ éne kel, ha 
eszé be jut va la mi dal, de ha nem jut 
eszé be, in kább hall gat: él, s amit meg-
él, elõbb-utóbb amúgy is ré sze se lesz 
a dal nak.

Nem éne kes nek va ló vi lág ban 
élünk. A dal nok egy re ne he zeb ben 
küzd meg a foj to ga tó, szá má ra ide gen 
ci vi li zá ci ós le ve gõ vel. Ez akár le het
a kez det ben nagy len dü let tel in dult, 
má ra rit ka ün nep pé vál to zott ih le tett 
ál la pot ma gya rá za ta is. Az 1979-ben 
meg je lent Ott hon ról ha za cí mû el sõ 
kö tet óta alig más fél könyv nyi re 
rú gó az új vers ter més. An nak is nagy 
ré sze gyer mek vers, job ban mond va, 
gyer mek vers nek ál cá zott, több nyi re 
ke se rû gro teszk, a köl tõ rö vid gyer-
mek versíró kor sza ká nak le nyo ma ta. 
Önál ló kö te te is ti zen két éve je lent
meg utol já ra (Tes ted ut cá in, 1996). A 
vi lág meg üt kö zött a köl tõ vel, s a köl tõ 
lát szó lag alul ma radt a rá tá ma dó kö zeg-
gel szem ben. Pe dig va ló já ban csak 
edzet tebb, szi ká rabb, szûk sza vúbb, 
az az lé nyeg re tö rõbb lett. Csu pán azt 
ír ja meg, amit fel tét le nül meg kell 
ír nia. Egye bek közt meg em lé ke zõ ket 
mes te re i rõl (Kor mos Ist ván, Pa rancs 
Já nos), szép, fáj dal mas al kal mi si ra tó-
kat az el tá vo zott köl tõ tár sak ról (Bel la 
Ist ván, Nagy Gás pár).

Pátkai Ti va dar köl té sze ti eré nye i rõl 
az egész mást mu tat, mint a rész. Az 
egész ál lan dó sá got, az egyes ré szek
el kü lö nült sé ge ket. Az ál lan dó ság a 
ha bi tus ban és a nyelv hasz ná lat ban 
ér he tõ tet ten. Akár hogy is van, az az 
al kat, ame lyik len dü let bõl, köl tõ-ösz-
tön bõl és dal lam ból van ös  sze rak va, 
az évek fo lya mán nem vál to zik, lett 
lé gyen szó a rit ka fér fi sze mér mes-
ség gel el ta kart sze re lem rõl: „va la ki 
/ el ment / itt ha gyott / rám csu kott / 
aj tót / ab la kot / itt hagy ta / koc kás / 
ka bát ját / egy re gényt / KUNDERÁT 
/ a ki lin csen / el ár vult / kéz nyo mát” 
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(Já té kos sza vak), vagy gyer mek vers-
nek mon dott ön élet raj zi ele me ket 
hor do zó gro teszk rõl: „vol tam én már 
/ ha jós le gény / Ba kony ban is / ha józ-
tam én / láb tól al vó / zsúp-há zak ban / 
hor go nyoz tam / áren dás ban / ácso rog-
tam / ab lak alatt / el rej tet tem / ál mo-
to kat” (Rej te ge tõ). A nyelv hasz ná lat 
to vább ra is az imént már fel ve tett 
oximoronszerû lá tás mód ki szol gá ló ja 
ma rad, anél kül, hogy akár egy pil la-
nat ra is el tá vo lod na a ma gá val ho zott, 
ere de ti nyelv kész let tõl, az ott ho no san 
be lak ha tó él mény vi lág tól.

Az el kü lö nült sé gek az élet for ma-
vál tá sok ban, azok tük rö zõ dé se i ben 
ér he tõk tet ten. Itt érez zük leg in kább 
az idõ vo nu lá sát. Ami kor a köl tõ 
kény sze rû ség bõl egy ál ta la esz mé-
nyí tett an gya li vi lág ból át lép a csak 
vesz te sé gek le he tõ sé ge it fel kí ná ló, 
pro fa ni zál tabb kö zeg be. Mert: bár 
szí ve sen ma rad na az, a köl tõ sem él he-
ti örök ké az an gya lok éle tét, hi szen 
óha tat la nul be szen  nye zi szár nya it a 
mú ló idõ po ra. A vál to zás bor zal mai: 
„ezt a fü vet már nem nyír juk, / ok tó-
ber van uram, / vé ge a sze zon nak!” 
(Ok tó ber, vé ge a sze zon nak). Még 
lán go ló sza vú tru ba dúrt ke res nénk 
eb ben a szét tört vi lág ban, de he lyet te 
le lünk csen des, adott vi lá gá val szem-
ben bé kü lé keny sza vú sze rel mest: 
„hát el jöt tél ide szök tél hoz zám egy 
má sik nyár ból / lá tod még sem buk nak 
ki szám ból a szavak… / ülünk cel-
lafehéren két té li Nap / aki ket ép pen
akasz ta nak e kocs ma szeg le ten” (Egy 
má sik nyár ból). Ta lán nem kel le ne 
már ide, eh hez a vi lág nyi kocs ma-
asz tal hoz a Kormos–Sinka-ta nít vány 
„né pi” köl tõt kép zel nünk. Ez már egy 
má sik, meg szen ve dett, pok la it járt, de 
lé nye gé ben so ha nem vál to zott Pátkai. 
Hi szen a dal nok at tól, hogy egy má sik
lét hely zet be so dor ta a vi lág, még dal-
nok ma radt, aki nek a köl té szet mû ve-
lé se õsi gyö nyö rû ség.

(Felsõmagyarország Ki adó, 2007)
Kemsei Ist ván

in dít ta tá sú, ugyan ak kor be mu tat egy 
kü lön le ges sze mé lyi sé get is, aki fo lya-
ma to san tö rek szik az ön meg ha tá ro zás-
ra, és ke re si a vá laszt ar ra a kér dés re, 
hogy mi ként fe jez he ti ki foly ton vál to-
zó iden ti tá sát.

A dél vi dé ki Új Symposion és a 
pá ri zsi Ma gyar Mû hely al ko tói kö ré-
hez tar to zó szer zõ, aki nek éle te és 
mun kás sá ga a ma gyar és nem zet kö zi 
avant gárd és neoavantgárd  moz gal-
mak hoz is kap cso ló dik, köny vé nek 
kér dés ként meg fo gal ma zott cí mé vel 
(Él he tek az ar co don?) is jel zi, hogy a 
re gény ben áb rá zolt sze mé lyi ség több 
„arc” mö gött több fé le iden ti tást él és 
élt meg, és ezek be mu ta tá sán ke resz tül 
igyek szik meg ha tá roz ni ön ma gát. Szin-
tén er re a ke re sõ be ál lí tott ság ra utal, 
hogy a cím vé gi kér dõ jel be töl ti a kö tet
bo rí tó ját, a szer zõ ne ve pe dig eb ben a 
kér dõ jel ben van fel tün tet ve. A kö tet bo-
rí tó ar ra is en ged kö vet kez tet ni, hogy a 
tör té ne te ken ke resz tül meg for mált sze-
mé lyi ség hang sú lyoz za a tes ti lé te zést, 
az ero ti kát, a test ki fe je zés for má it és a 
fel tá rul ko zást, ugyan is a bo rí tón La dik 
Ka ta lin egyik (a könyv 102. ol da lán 
is be mu ta tott) akt fo tó já nak nö vé nyi 
in dák kal vagy hí nár ral be fut ta tott 
vál to za ta ta lál ha tó, ahol a ké pen lé võ
nõ alak vé nusz domb ját fe di el az em lí-
tett kér dõ jel pont ja.

A nyi tott szer ke ze tû, kí sér le te zõ 
szel lem rõl árul ko dó szö veg nem 
kro no lo gi kus fel épí té sû, ha bár a 
kö tet 2002-tõl 2007-ig ve ze tett és 
dá tum mal el lá tott nap ló be jegy zé sek-
kel kez dõ dik, ez a va ló ság hû sé get 
erõ sí tõ, do ku men ta tív és idõ rend hez 
kö tött be ve ze tõ szö veg rész azon ban 
csak el len pon toz za és ki eme li a La dik
Ka ta lin há rom al te re gó já ról szó ló, 
rész ben fik tív fõ szö veg idõ ke ze lé sét, 
an nak re la tív ide jét. A La dik Ka ta lin 
ne vét vi se lõ há rom nõi sze rep lõ, a 
hor vát Hvar szi ge tén la kó Mû vész nõ, 
az új vi dé ki Üve ge zõ nõ és a bu da pes-
ti Szer kesz tõ nõ nem csak egyet len 
sze mély há rom fõbb élet sze re pét és 
ezek nek egy mást köl csö nö sen meg-
ha tá ro zó vi szo nyát jel ké pe zik – akár 
a há rom Pár ka, a sor sot meg ha tá ro zó 
há rom nõ alak –, ha nem a sze mé lyi sé-
get al ko tó fre u di ösz tön-én, az én és 
a fe let tes én mû kö dé sé nek hár mas-
sá gá ra is vo nat koz hat nak. Egyet len 
sze mé lyen be lül több fé le sze mé lyi ség 
él, ezek pe dig a „kép ke re te zõ Üve ge-
zõ nõ” ha tá sá ra éle tük frag men tu ma i-
nak ös  sze gyûj té sén és rend sze re zé sén 
ke resz tül igye kez nek meg ha tá roz ni 
La dik Ka ta lin iden ti tá sát, és ez egyút-
tal jel zi a sze mé lyi ség igé nyét az 
ön ma gá val va ló pár be széd re. Az ösz-
tön-én és el sõ sor ban a tu dat alat ti ja 
ál tal be fo lyá solt Mû vész nõ nek ös  sze 
kell egyez tet nie a min den nap ja it a 
ha gyo má nyos nõi sze re pek sze rint 
élõ Szer kesz tõ nõ éle té vel, aki oly-
kor úgy ér zi, „nem a sa ját éle tét éli”, 
„el vész a hét köz nap ok zár ká já ban” 
és „ra bos ko dik a há zi as  szonysze rep-
ben” (108–109). Ve le el len tét ben 
a köl tõ-szí nész Mû vész nõ az, aki a 

kép ze lõ  e re jén ke resz tül köz ve tít sze-
mé lyi sé ge ré szei, il let ve a va ló ság és 
a szub jek ti vi tás kö zött. 

Az áb rá zolt sze mé lyi ség iden ti tá-
sát a tár sa dal mi ne mek ál tal elõ írt 
sze re pe ken, az el foj tá so kon, va la mint 
az ál mok és a szim bó lu mok vi lá gán 
kí vül meg ha tá roz za az az iro da lom tör-
té ne ti, ze ne-, kép zõ- és szín mû vé sze ti 
kon tex tus is, amely át szö vi és for mál-
ja az élet szö veg egé szét. Van nak, 
akik sze mé lyes is me rõs ként a köz-
vet len pár be széd vagy le ve le zés ál tal 
hat nak az el be szé lõ re, és hos  szabb-
rö vi debb uta lá sok ban idé zi meg õket: 
Szentkuthy Mik lós író, Bada Da da
fes tõ, ze nész és performer, a ze ne-
szer zõ Vujicsics Ti ha mér, a ren de zõ 
Jancsó Mik lós és Moldován Do mo-
kos, Má ri ás Bé la ze nész, fes tõ, író és 
performer, Goran Rem hor vát köl tõ,
Tol nai Ot tó író, köl tõ, Fabó Kin ga és 
Cselényi Bé la köl tõ, Szkárosi End re
köl tõ, kri ti kus, performer, Szentjóby 
Ta más köl tõ, a ma gyar neoavantgárd 
egyik leg je len tõ sebb al ko tó ja, Döbrei 
Dé nes szí nész, Bo ri Im re, Thomka 
Be á ta, Pé csi Györ gyi iro da lom tör té-
né szek, to váb bá Ilia Mi hály iro da lom-
tör té nész is, aki le ve lé vel ösz tö nöz te 
La dik Ka ta lin re gé nyes élet tör té ne-
t ének meg szü le té sét. A köz ve tett 
szel le mi je len lé tet kép vi se lõ szer zõk 
kö zé tar to zik egye bek kö zött Edgar 
Allan Poe, William Blake, Hugo von 
Hofmannsthal, Lewis Carroll, James 
Joyce, Oscar Wilde, Franz Kaf ka, 
Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, 
Sigmund Fre ud, Antonin Artaud, Kurt 
Schwitters da da is ta kép zõ mû vész, 
Kas sák La jos, Jó zsef At ti la, Ham vas 
Bé la, Weöres Sán dor, Andy Warhol, 
Nick Cave és Charles Bukowski, de 
fel buk kan pél dá ul Carlos Castaneda 
ant ro po ló gus ne ve is, aki nek a me xi-
kói va rázs ló ha gyo má nyok ról szó ló írá-
sai is be épül nek az élet tör té net be. Ez 
a név sor is sej te ti és ki raj zol ja azo kat 
az avant gárd és neoavantgárd irány za-
to kat és tá jé ko zó dá si pon to kat, ame-
lyek ha tá sá ra a Gesamtkunstwerkként 
fel fog ha tó élet út for má ló dott. 

A könyv sok fé le mû fa jú al ko tást 
öt vöz, ugyan is a tör té ne tek hi te les sé-
gét alá tá masz tó do ku men tu mok (nap-
ló, le ve lek, ké pes lap ok, vo nat jegy, 
pla ká tok, fény ké pek) mel lett ab szurd 
és szür re á lis el be szé lé se ket, álom le-
írá so kat tar tal maz, to váb bá lettrista 
hang köl te mé nyek kel, a kom pu ter mû-
vé szet be so rol ha tó, szá mí tás tech ni kai 
kó dok kal tûz delt szö ve gek kel (mint 
ami lyen a Ze ne hú ros hang sze rek re
cí mû „kom po zí ció”), az akusz ti kai és 
vi zu á lis ele me ket is öt vö zõ konk rét 
köl té sze ti al ko tá sok kal ta lál koz ha tunk 
(mint pél dá ul a hor vát fi zi kus, Nikola 
Tes la ál tal ih le tett „au di o vi zu á lis 
ora tó ri um”, a Tes la), emel lett La dik 
Ka ta lin performanszainak, rá dió- és 
te le ví zió in ter jú i nak le írá sát is meg ta-
lál juk. Fel fe dez he tõ a neoavantgárd 
„üvöl tés”- vagy „ki ál tás”-iro da lom, 
a be at nem ze dék ha tá sa is, amely nek
tag jai amel lett, hogy egy anar chis ta 

Három Pár ka
(neo)avantgárd éle te

(Ladik Ka talin:
Élhetek az ar codon?)

A köl tõ ként és szí nész ként is mert 
La dik Ka ta lin el sõ íz ben je len te tett 
meg egy több fé le mû fajt öt vö zõ, de 
alap já ban vé ve pró zai al ko tást, amely-
nek rész ben fik tív, rész ben a va ló ság 
té nye i re épü lõ szö veg da rab ja it a szer-
zõ élet tör té ne te kap csol ja egy be. Az 
élet út fõbb ál lo má sa i nak és ese mé nye-
i nek mo za ik ja i ból, to váb bá az ál ta la 
te rem tett vagy meg ta pasz talt fik tív 
vi lá gok frag men tu ma i ból fel épü lõ 
re gé nyes vis  sza em lé ke zés ön élet raj zi 


