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SZABÓ ÁGNES

Az egy és a sok
– Lévai Ádám munkáiról –

Lévai Ádám elmúlt három évben készített grafikai ciklusairól szóló 
írásom címéül Erik Hornung egyiptológus nagysikerű könyvének (Az 
egy és a sok) címét választottam.1 A különböző színházi felkérésekre 
született két Lévai-sorozat, a Rinocéroszok (2009/2010) és az Equus 
(2011) ugyanis nemcsak alkotói módszerével, a folytonos metamor-
fózisban való gondolkodással, de képeinek alapvető és nélkülözhetetlen 
témájával is a művészet történetének újra és újra visszatérő problémáját 
járja körül: az emberi természet ábrázolását. Az emberi és isteni lényeg 
megközelítésének művészi módszere pedig akaratlanul is párhuzamokat 
produkál.

Hornung könyvének bevezetőjében utal az antikvitás embere számára 
idegen egyiptomi istenvilágot övező értetlenségre; az embertestű, állat-
fejű, vagy éppen fordítva, gyakran több állat testéből álló, emberarccal 
felruházott keveréklények rejtélyes világára vonatkozó értelmezésre, 
amely egyedül a misztériummal, a be nem avatott számára megkö-
zelíthetetlen hitbéli titokkal magyarázta ezen istenségek lényegét. 
Az értetlenséget megnyugtató misztérium feltehetően annak a komp-
lex képi világnak szólt, amivel az óegyiptomi művészet istenségeit 
megjelenítette: „ábrázolásuk […] nem testi valójuk képmása, hanem 
lényük körülírása, csak egy jel, egy metanyelv hieroglifája.” – mondja 
Hornung.2 A képben hordozott jelentés és az ehhez társuló mozgás 
(így az írásjegyek, vagy a figurák arcának meghatározó iránya, vala-
mint a színek és illatok leírása) elválaszthatatlan egységben alkotta 
ezt a kifinomult metanyelvet, amelynek eredményeként az istenség 
érzékelhetővé válhatott „az emberek szívében kiváltott hatásában, a 
szeretetben, félelemben, rémületben, tiszteletteljes borzongásban, azok-
ban az érzésekben, amelyek jelenlétét kísérik.”3

A két grafikai együttes a korábbi évek jellegzetes Lévai-mozdulatával 
írja tovább az ember mélyen rejtező tartalmait. Állat és ember arcának, 
jellegzetes vonásainak továbbgondolása, együttes ábrázolása az érzelme-
ken felülkerekedő ösztönök mélyrétegébe vezet. A társművészetek 
területéről indíttatást nyerő munkák konkrét inspirációs forrásainak 
is (Eugéne Ionesco: Rinocéroszok, Peter Shaffer: Equus) az ember 
lelki metamorfózisa a központi témája.4 Ennek megfelelően a színpadi 
látvány szerves részének szánt grafikák egy komplex összművészeti 
alkotás keretében alakítják az embert körvonalazó dráma belső vonásait.

Lévai Ádám rajzain erőteljes szellemi élményként jelenik meg mind-
három mű. A test, ami ábrázolásainak alfája és ómegája, metafizikai 
értelemben mindig indul valamerre. Átlépi önnön határait, hogy egy 
másik testben folytatódjon, amely azonban fogantatása pillanatától 
kezdve már egy következő figura kiindulópontjává lett. A tetten érhető 
átváltozás azonban csak részlet: ha tetszik, kulcsfontosságú fázis az 
egészből, hiszen Lévai Ádám alkotásainak lényeges hordozója az idő. 
Az idő, ami nem linearitásában, hanem sajátos egyidejűségével van jelen 
képein. A bravúros vonalvezetéssel képzett testek ugyanis kontúrjaikkal 
körülzárják, megteremtik benne a maguk mozgásterét, ugyanakkor át is 
engedik önmagukon, áttetszőségeket produkálva és folyamatos mozgás-
ban tartva az (idő)síkot. Lévai Ádám ösztönös, mágikus tempóval írja 
figuráit erre a térre, s azok mágikus tempóval mozdulnak benne, sajátos 
mozgóképet hozva létre. A kompozícióban egymáshoz kapcsolt alako-

1 HORNUNG, Erik: Az egy és a sok. Az óegyiptomi istenvilág. Typotex, Budapest, 2009.
2 HORNUNG, 2009. 103.
3 HORNUNG, 2009. 109.
4  Eugéne Ionesco és Peter Shaffer drámáihoz, a győri Nemzeti Színházzal közös produkció 

részeként, Funtek Frigyes felkérésére született a két sorozat.
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kat is éppen a kettős mozdulat tartja össze: mellé-alá-fölé rendelnek a 
kivételes érzékkel megjelenített művészi gesztusok. A gesztus jellemez, 
mindig egyénít, még ha tipikus mozdulatról is van szó, Lévai Ádám 
olvasatában fanyar humorral vagy groteszkkel párosul.

Az időben megelevenedő alakok imaginárius víziókból íródnak 
képpé, a művész által csak ,metamorf játék’-nak nevezett alkotói mód-
szer által. Képzelt lényeinek mozdulatát kezek, lábak artikulálják, míg 
az ember belső történései, ösztönei végül a maszkszerű arc ábrázo-
lásával válik teljessé. 

Valére Novarina, kortárs francia szerző és színházi rendező, akinek 
gondolkodásával Lévai Ádám művészete akaratlanul is sok hason-
lóságot mutat,  így ír az én nélküli költészet színházának emberábrázo-
lásáról:

„Lebeg itt talán valamiféle ábrázolási tilalom. Az embernek kerülnie 
kell az emberábrázolást, nem erre van teremtve. Az a szó, hogy ember, 
ma gépies és üres, egy bálvány, egy halott kagylóhéj a szellemben. 
Emberimádás mindenütt: az emberi kéz által alkotott ember dicsőítése 
mindenfelé. Meg akarjuk találni az embert, aki azonos a saját kezünkkel 
gyúrt modellel. Noha az ember az egyetlen az állatok közül, aki ezernyi 
külsőt tudott kitalálni magának, aki szüntelenül új és új arcokat vesz fel. 
[…] Pedig inkább az emberen kívülről kellene vetnünk egy pillantást az 
emberre: az állat, az Isten, a kavics, a báb felől.”5 

5 NOVARINA, Valère: A test fényei. L’Harmattan, Budapest, 2008. 42.
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Tolnai Ottók csomagban
(Tolnai Ottó: A tengeri kagyló)

„Ha a jó regényt detailjaiból kiveszed,
kivetted éltető, elevenítő legéből.”

(Kemény Zsigmond)

Szokatlan lehet kritikát mottóval bevezetni, ez talán 
inkább tanulmányokra jellemző megoldás. Ám Tolnai 
Ottó esetében egy, a vajdasági irodalmat és azon belül 
Tolnai életművét követni igyekvő vizsgálódó számára 
kérdéses is, hogy lehet-e még a szerzőnek külön valame-
lyik művéről kritikát írni? Tolnai életműve jó ideje olyan 
sűrű, egyedi motívumokkal összetartott szövegfolyam-
ként értelmeződik, amelyből mintha ő maga sem akar-
ná elkülöníthetővé tenni egy-egy frissen kiadott alkotá-
sát. Úgy tűnhet, minden egyes kiadvány ugyanazon szö-
vegfolyam részlete. Joggal merül fel a kérdés: létezik-e 
még egyáltalán önálló Tolnai Ottó-kötet? Vagy mindegyik 
egy „precízen kidolgozott detaille?” (105) Az újra és újra, 
kötethatárokra való tekintet nélkül felbukkanó motívu-
mok szükségszerűen magukkal hozzák korábbi megjele-
nésük köteteit is, egyre inkább ellehetetlenítve azt a kriti-
kusi műveletet, hogy Tolnai Ottónak kizárólag a legújabb, 
vagy bármilyen szempontból kiválasztott kötetéről lehes-
sen beszélni. Mégis, amennyire lehet, az újvidéki Forum 
Kiadónál 2011-ben megjelent A tengeri kagyló című kis-
regény (az alcím szerint: „kisregély”) esetében erre is 
kísérletet teszek.

A Híd könyvtár sorozatban kiadott Tolnai-kötet címét 
alkotó két legmeghatározóbb elemet, a tengert és a kagy-
lót vizsgálva sok minden kiderül a kötet szerkezetéről, 
működéséről. A tengeri kagyló esetében is „a tenger az a 
kanavász, az a háttér, amire világunk egzotikuma rászö-
vődik” (Rózsaszín flastrom, 1995, 71). Tolnai életművé-
ben a tenger kezdettől fogva a lokalizálás egyik legje-
lentősebb eszköze, több kultúrájú térséget, a Vajdaságot 
(is) jelöli. Egy sokat idézett alkalommal a szerző a vaj-
dasági és magyarországi irodalom közti különbség alap-
jának tette meg, mondván, „a vajdasági magyar író abban 
különbözik az anyaországitól, hogy van tengere” (Tolnai-
symposion, 2004, 56). Önmagában azonban a tenger nem 
tekintendő Tolnai saját képének, még az általa sokszor az 
Adriára szűkített megfogalmazás sem. A tenger valóban 
háttér A tengeri kagylóban is, a ráfestett Tolnai-színek 
emelik ki, teszik láthatóvá. „Az Adria is fekete. […] 
Befestik kékre. Teleszórják kékítőgolyóval.” (12) A kékí-
tőgolyó már egy a regényben felbukkanó, régóta ismerhe-
tő Tolnai-motívumok közül.

A regény történéseinek hátteréül szolgáló helyszín-
re a címben megjelenő, a Vajdaságot (is) idéző tenge-
ren kívül más is utal. Több helyütt megjelenik a vaj-
dasági Ó-Kanizsa neve (Tolnai Ottó szülővárosának, 
Magyarkanizsának egy másik elnevezése), a tényleges 
események helyszíne, ezen belül a Liget, a Vigadó kör-
nyéke, valamint a Csodafürdő és egy pagoda. Ó-Kanizsa 
mellett azonban több, a tengerhez hasonló módon inkább 
kulturális térre utaló névvel is találkozik az olvasó. A ten-
geri kagylónak nagyon sok olyan szereplője vagy akár 
csak felidézett alakja van, akik a Tolnai által kijelölt kul-
turális térhez tartoznak, tartoztak, egykor élt, vagy még 
ma is élő személyek. Megemlítődik a horvát író, Miroslav 
Krleža, a Tiszanánán született költő Zsutai János, Almási 

Gábor szobrászművész, és például Nagy József táncmű-
vész, a Jel Színház alapítója is. Az, amit az ő felbukkaná-
suk eredményez Tolnai kisregényében, és amilyen funk-
ciót a szövegben betöltenek, alapvetően meghatározó. 
Amellett ugyanis, hogy valóban erősítik azt a felidézett 
kulturális teret, amelybe a szerző az eseményeket helyez-
te, ezekből a személyekből Tolnai (elbeszélője) kortár-
si közösséget teremt, s külön-külön is rendhagyó szere-
pet oszt rájuk, nem egy esetben szinte őket magukat is 
szimbólumokká formálva. E személyszimbolizáció egyik 
módja az, ahogy például Nagy József válik e közös-
ség képviselőjévé, jelölőjévé: „városkánk össz suta moz-
dulatát váltotta, tisztította meg Párizsban és Tokióban, 
Berlinben és Pétervárott Nagy József, de nemcsak a mie-
inket, hanem szüleink, nagyszüleink suta mozdulata-
it is mind egytől egyig […]” (108). Másik mód pedig az 
a fikcionalizálás, ahogy ezek a valós személyek a kisre-
gény szereplőivé válnak – például Almási Gábor a regény 
világában egyrészt az a helyi szobrászművész, aki per-
sze valójában is, másrészt pedig az a felnőtt művészisme-
rős, akihez a fikciós mű gyerekszereplői el akarnák vinni 
a maguk alkotta női szobrot, sőt azt is latolgatják, hogy „ő 
relatíve olcsón kiönti, akár bronzból is kiönteti” azt (109). 

Tolnai Ottó hagyományhoz való kötődése, illetve saját 
mitológiájának megteremtése szempontjából A tenge-
ri kagyló tán legfontosabb alakja Csathó doktor. „A dok-
tor úr a sáfránysárga padlóra omolva injekciózza magát, 
hogy utána naplója fölé görnyedjen, s ibolyaszín tentával 
írjon hajnalig, avagy valamelyik fürdővendéggel üze-
kedjen hörögve, mint egy kihalófélben lévő masztodon” 
(19). Ebből a leírásból s a szereplő nevéből is egyértel-
mű, hogy aki a Csodafürdő kisregénybeli orvosa, az Csáth 
„tolnaiottósított” alakmása. Azáltal, hogy új nevet kapott, 
ám jellemzésében kétséget kizárólag felismerhető, Csáth 
Géza Tolnai Ottó szövegfolyamának lett a szereplője, de 
Csathó doktor néven elsősorban már nem Csáth Gézára, 
vagyis „önmagára” fog utalni, hanem Tolnai Ottóra (az 
ő irodalmára). Hasonló módon kisajátított szimbóluma a 
szerzőnek a rózsaszín flamingó, ami a Balkáni babérban 
még a vajdasági írókat jelképezte, mára azonban egyértel-
műen Tolnai Ottóra utaló képpé vált.

A tengeri kagylóban ekképpen létrehozott szellemi 
közösséget a szintén Tolnai írásmódját alapvetően meg-
határozó tárgyak tartják össze. Egyrészt az asszociáció-
kat vezetik ezek, így kerül kapcsolatba Csáth Géza-Csathó 
doktor és a kortárs budapesti író, Zeke Gyula egy táska 
révén: „Nem mondom, izgatta fantáziámat dr. Csathó 
orvosi táskája, […] egyszer szerzek magamnak egy ilyen 
kis borbélykoffert, s azzal közlekedem, mint T. Orbán 
Olivér pesti író barátja, Zeke Gyula […]” (73). Másrészt 
pedig az e tárgyakról való közös gondolkodás köti össze 
a különböző korban és térben élő szereplőket, ahogy pl. 
a Nusikáról mintázott szobor révén jelenik meg Almási 
Gábor szobrászművész. A tárgyak tehát egy asszociáci-
ón alapuló szellemi közösséget teremtenek – korszakra és 
regényvilágok határaira való tekintet nélkül, még pedig oly 
módon, ahogy azt egy Cézanne-kép kapcsán az elbeszélő 
részletezi a könyv utolsó oldalain: „[H]ogy valamifélekép-
pen dialógusban maradjak T. Orbán Olivérrel, gondoltam, 
[…] párbeszédet kezdhetek vele A fekete óráról, illetve a 
vér, a mínium szerepéről a modern művészetben, szóval 
idecsatolva Van Goghot és Bacon Van Gogh-sorozatát is, 
de még Njegošt is megemlítve például […]” (126).
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Azáltal, hogy regényvilága több szintű – akár a benne 
szereplő emberek egymást kizáró, valódi életkorának, 
akár a regénybeli fikciós és valóságos világ keveredé-
sének köszönhetően –, az a paradox olvasói helyzet áll 
elő, hogy Tolnai Ottó A tengeri kagyló című kötete épp 
összetettsége révén biztosíthatja szélesebb olvasói közön-
ség számára is az érdekes és különleges olvasmányél-
ményt. Tolnai utóbbi műveire ez talán kevésbé volt jel-
lemző. Úgy tűnt, az újabb művek egyre inkább kizárják a 
korábbi műveket és a „Tolnai-világot” nem ismerő olva-
sókat. A befogadást nehezíthette a korábbi művek formá-
ját jellemző szabálytalanság, az írásmódban megjelenő 
asszociáció, vagyis a Tolnaira kezdettől fogva jellemzőbb 
neoavantgárd irodalmi stílus (ezúttal arra ki sem térnék, 
hogy szükségszerűen másképp ír a lírikus, s másképp a 
prózaíró Tolnai). A tengeri kagyló klasszikusabb írásmó-
dot képvisel, formája és tartalma is biztosítja az élvezetes 
olvasást. Az utóbbi idők egyik legkönnyebben befogadha-
tó Tolnai-regényéről van tehát szó, s ez annak is köszön-
hető, hogy a szokásos szimbolikus háló mellett (!) egy fik-
ciós történettel is találkozhat az olvasó.

A mese a kisregény második felében válik hangsúlyos-
sá, az első ötvenöt oldalon a „Tolnai Világlexikon” szó-
cikkeiként ismerhetők meg a főbb szimbólumok, tárgyak 
és szereplők. A ténylegesen létező lexikon (először 1912-
ben adták ki, akkor még csak nyolc kötettel) a névrokon-
ságnak köszönhetően Tolnai Ottó világának lexikonává 
válik, s saját szócikkeivel tölti fel azt. A tengeri kagyló 
összes főbb motívuma helyet kap benne, a világlexikon-
ban néznek utána a gyerekek Abbáziának, a Selyemnek, 
az AGAVE AMERICANA-nak stb. Ami a fikció világá-
ban körülveszi őket, minden szerepel a lexikonban, vagy 
fordítva: a lexikonban fellelhető jelenségekből épül fel 
környezetük.

A kisregény főbb szereplői egy fiatal kamasz gye-
rektársaság tagjai, akik a városka egy köztéri szobrá-
nak hasonlatosságára mindannyijuk közös plátói szerel-
mét és vágyuk megtestesítőjét, Nusikát is megformázzák. 
Korosztályuk különböző, Nusikához kapcsolódó első sze-
xuális élményeik, tapasztalataik is felkínálják a lehetősé-
get, hogy A tengeri kagyló második fele nevelődési (kis)
regényként is olvasható legyen. A gyerek és felnőtt lét 
határán való egyensúlyozást jelzi az elbeszélő szobája, 
pontosabban fekhelye is, „amely noha rácsos volt, akár 
felnőtt ágynak is beillett volna” (46). Innen látott rá arra 
a kredencre, melyen „a nippek között akadtak vitézek, 
harmonikázó matrózok, táncoló juhászok jócskán. Váza, 
varródoboz, egy nagy fekete szekrényes, mutató nélkü-
li kerek óra, félliteres szifon, imakönyv, kávéscsésze, 
citrom. És legkívül, már egészen a sarkán […] használt 
damasztszalvétára dobott sárga cérnacsipkén: egy nagy 
rózsaszín tengeri kagyló állt évek óta” (47). Bár a leírás a 
regényben az elbeszélő saját, családi tárgyait érinti, a fel-
sorolt eszközök, díszek, s azok elhelyezkedése pontosan 
megfelel Cézanne egy korábbi idézetben már említett A 
fekete óra című festményének leírásával. A képzőművé-
szeti alkotás megjelenik a Tolnai-kiadvány címlapján is, 
s a regény világában való megelevenedése sem idegen 
Tolnai képzőművészet iránti érdeklődésétől és írásmódjá-
tól. A címben is szereplő kagyló tehát az elbeszélőhöz tar-
tozik, de Tolnai Ottó művéről lévén szó, talán nem megle-
pő: nem csak tárgyi valójában lesz meghatározó.

Maga a tengeri kagyló s a kagylóforma is többfélekép-

pen bukkan fel a regényben, az angyalokat formáló szob-
roknak is „gyöngéd válluk volt, kagylóformákat láttam 
ott is” (70), valamint az elbeszélő kagylója is egy „rózsa-
szín spirál”, „angyali húsdaráló” (49). Jól látható, hogy a 
kagyló is olyasvalami Tolnai Ottó regényében, ami vilá-
gokat köt össze, misztikus, különleges tárgyról van szó. 
Színének és húsos szájhoz hasonlatos alakjának köszön-
hetően az elbeszélő számára szexuális asszociációk elin-
dítója is lesz, ami rendre Nusikára vonatkozó vágyakat 
ébreszt a fiatal fiúban. A nő egyik Csodafürdőbeli für-
dőzése meglesésének leírásában olvasható, hogy Nusika 
„[l]ábaköze […] teljesen fedetlen, pontosabban védtelen 
maradt, akárha rózsaszín tengeri kagylóba – tengeri kagy-
lónkba csacsogott ágyékában a kénes gyógyvíz, a forró 
arany” (46). A kisregény végén mindez már nem is csak 
hasonlatként fogalmazódik meg, hanem – ahogy min-
den élettelen, vagy fogalmi dolog Tolnainál – valósként 
is megjelenik, mikor az elbeszélő a Nusikáról mintázott, 
még száradófélben lévő szobrukkal létesít valamiképpen 
testi kapcsolatot. „Az állványra kapaszkodva, félve pró-
báltam magamhoz ölelni […], s akkor kezem még jobban 
rágörcsölve a kagylóra, elkezdte nyomni fel a nyers tom-
porba, nyomni be a lába közé, Nusika lába közé a nagy 
tengeri kagylót […]” (113–114).

A címben szereplő szimbólumok közül tehát a mese 
inkább a kagylóhoz kötődik, ám A tengeri kagyló ese-
tében is felmerül a kérdés, mennyiben mese a mese? A 
leírtak irodalmiságát erősítik az olyan, korábbi Tolnai-
kötetekben is meghatározó szerepet kapó személyek, 
mint Ómama és Vak Vigh Tibike, akiket Tolnai kétség-
telenül beleírt saját irodalmában, azonban alakjukat élő 
rokonról, ismerősről mintáz(hat)ta. Ahogy a regény hely-
színe kapcsán már volt róla szó, az elbeszélő akár magá-
val Tolnai Ottóval is kapcsolatba hozható, s nemcsak 
Ó-Kanizsa révén, hanem olyan egyéb elejtett informá-
ciók alapján is, melyek a szüleire, vagy saját jövőjére, 
íróvá válására vonatkoznak. „Én […] ha nem is akko-
ra sikerrel, mint T. Orbán Olivér, afféle tollforgató let-
tem” (17). Vak Vigh Tibike alakja is azt a korábbi Tolnai 
Ottó-kötetet, a Wilhelm-dalok címűt idézi, amelyben jelen 
kötethez hasonló módon dilettáns elbeszélői alak jele-
nik meg. A tengeri kagyló könny(ebb)en olvashatósága 
talán ennek a „profi dilettantizmusnak” is köszönhető. A 
műben maga az elbeszélő is nagyon sok esetben reflek-
tál saját írásmódjára, meg-megakasztva az éppen mesélt 
történetet, vagy leírást. Láthatóan ismeri a különböző írói 
fogásokat, ám ezeket mintha csak öntudatlanul alkalmaz-
ná. „Nem tudom, mondtam-e már, vagy én is késleltetem 
a dolgokat […]?” (41) Korábban már idéztem a kredenc 
leírását, jelezve kihagyott részleteket, ami azt sugallhat-
ja értelemszerűen, hogy a leírás hosszabb és részletesebb 
annál, mint ahogy én azt idéztem. Ennek ellenére az elbe-
szélő azt állítja: „a kredenc leírása meghaladja képessé-
geimet, túl sok időt is igényelne” (47).  Hasonló látszó-
lagos ellentmondásokba többször is keveredik. A mezte-
len Nusika látványának megfogalmazása során is hamar 
elakad. „Máris mindent elhasználtam a szókincsemből 
(nem győzöm csodálni Köcsög és T. Orbán Olivér gaz-
dag szókincsét) […] (T. Orbán Olivér azt mondja: pőrén, 
Köcsög meg azt, hogy anyaszült meztelen, de ezek a 
fordulatok nekem nem fekszenek [...]).” (44) Bár itt az 
olvasható, hogy neki „nem fekszenek” az efféle kifeje-
zések, mégis a kisregény hátralevő részében több alka-
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lommal is az itt T. Orbán Olivérnek tulajdonított megfo-
galmazást alkalmazza, például akkor, amikor arra gon-
dol, hogy Józsika hogyan „táncolna a pőre Nusikával” 
(61 – Kiemelés tőlem).

T. Orbán Olivér A tengeri kagylónak és az eddigi 
Tolnai-életműnek is meghatározó figurája. Állandó hivat-
kozási, és ahogy már az eddigiekből is látható, viszo-
nyítási pont. A név, illetve a monogramok hasonlósága 
révén, valamint a közös foglalkozás is arra utal, hogy ő is 
Tolnai Ottó irodalmi alakmása, ugyanúgy, ahogy az elbe-
szélő. A különbséget a következőképpen fogalmazta meg 
a „dilettáns” narrátor: „[p]ersze nekem nincs olyan mesé-
lői, avagy írói tehetségem, mint […] T. Orbán Olivérnek 
[…]” (43). Saját maga folyamatos lekicsinylése nem-
csak hogy T. Orbán Olivér írósága felbecsülésének 
köszönhető, hanem éppen az ő véleményére is alapozó-
dik. „[N]em vagyok egy profi emlékező, emlékiratszerző, 
hallottam, hátam mögött egyszer T. Orbán Olivér is sze-
rény, a dilettantizmus határán billegő tollforgatónak neve-
zett […]” (94). T. Orbán Olivér irodalmának jellemzése is 
illik magára Tolnai Ottóra: „T. Orbán Olivér […], ahogy 
egyik kritikusa mondja majd, kis abszurd modelleket 
készít, visszahelyezi, s várja, felrobbanjanak […]” (69).

Bár a Tolnai alakmások között látszólag a különbsé-
gek a hangsúlyosabbak, maga az elvileg dilettáns elbeszé-
lő által narrált A tengeri kagyló is olyan abszurd model-
leket mutat be, melyek az olvasó érzékenységének függ-
vényében robbannak hol kisebbet, hol nagyobbat. Még ha 
valaki nem is ismeri fel a Tolnai-motívumokat, vagy nem 
ismeri a korábbi műveket, jelen kötetben is találkozhat 
olyan abszurd írói megoldásokkal, melyek élvezhető, sőt 
nem egyszer valóban humoros-groteszk képeket eredmé-
nyeznek. Ilyen abszurd jelenség a már emlegetett kortár-
sivá formált szereplőkör, melynek tagjait jóformán csak 
a közös (kulturális) helyszín köti össze, de épp az egy-
szerre jelenlevésük mutatja, hogy Tolnai az idő korlátja-
it is figyelmen kívül hagyja. Egyfelől rengeteg olyan dol-
got említ az elbeszélő, ami a jövőben fog csak bekövet-
kezni, ám a leglátványosabb időkezelést megmutató rész 
kétségtelenül az, amikor az elbeszélő az amúgy is a kis-
regény legszórakoztatóbb figurája, „a béna parkőr” eme-
letes házból való kizuhanását meséli el Tódor apját idéz-
ve: „s ő zuhanás közben szinte megállt egy pillanatra az 
ablak előtt […]” (121).

A tengeri kagyló tehát az írásról, a szöveg keletkezé-
séről, az újrafogalmazás lehetőségéről (is) szól. A repro-
dukció a mű minden részletében jelen van, akár a korábbi 
Tolnai Ottó-szövegek felbukkanásáról, a szereplők meg-
formálásáról, vagy akár a történeten belül a köztéri szo-
borhoz hasonló alkotásról, Nusika megformálásáról van 
szó, vagy éppen a Cézanne-kép irodalomban való megis-
métléséről, vagy, mint a legutóbbi idézetben is, akár csak 
valaki meséjének az újra elmeséléséről. De az elbeszé-
lő és T. Orbán Olivér alakjának köszönhetően magának 
a szerzőnek is újabb megismétlése a 2011-ben megjelent 
mű. A részletekből mindig másként összerakott történe-
tek, a variánsok pedig természetesek, hiszen „T. Orbán 
Olivér szerint mindenkinek több története van, noha 
akadnak emberek egyetlen történettel, de azok, alighogy 
végigmesélik magukat, tulajdonképpen be is fejezik földi 
pályájukat” (120). Mind a megidézett korábbi művek, 
mind pedig ezek a Tolnai Ottó-alakmások eredményezik 
azt, hogy bár láthatóan egy kötetet vesz kézbe az olvasó, 

A tengeri kagyló mégis, egyszerre izgalmas és szórakoz-
tató módon, „Tolnai Ottókat” rejt magában.

(Forum Könyvkiadó, 2011)
Szarvas Melinda

„emeld, mint kagylóhéjat,
az égi tetõt”

(Schein Gábor: Éjszaka, utazás)

Schein Gábor új kötete egy immár kivételesen gazdag 
poétikai (és persze próza- és drámaírói, illetve tudomá-
nyos) pályakép izgalmas állomásaként, a létezés imma-
nens eseményének rögzítésére irányuló, – a fülszöveg 
tanúsága szerint – „az emberi egzisztencia belső tájaira 
invitáló” artikulációs mozaikként állhat előttünk.

A sajátos hermeneutikai viszonyrendszereket repre-
zentáló, a jelen horizontjáról a múltban megélt és rögzí-
tett léttapasztalatokkal számot vető költői pozíció a szub-
jektum megkapaszkodásának lehetőségeként egyenesen 
a nyelviségbe taszított lét artikulációs erőfeszítéseit téte-
lezi. A múltra reflektáló tudat egzisztenciális dilemmái, a 
kimondható szavak „feltámasztásának” kísérletei (kudar-
cai) vers-, illetve cikluskompozíciós elvként jelentek meg 
a költő korábbi, szép tónusú köteteiben ([retus] 2003, 
Panaszénekek 2005), valamint a Lázár! poétikai szépsé-
gű textusaiban (2004).

E komoly elkötelezettséget reprezentáló művészi 
pozíció – úgy tűnik – visszafogott tónusokkal, ám a 
verssorokat ismét átszövő motívumokkal válik megha-
tározóvá Schein Gábor új kötetében. Az Éjszaka, uta-
zás ciklusai kimondhatatlan belső élményekre, a ben-
nünk formálódó impulzusok nyomán újraírható törté-
netdarabokra reflektálnak, ám a versek ezzel egyidőben 
e szubjektív tartalmak megragadásának mindig korlá-
tolt megértési mechanizmusát, a retorizálás szükség-
szerű kudarcélményét mondják ki. Úgy érezhetjük per-
sze, ez a létértelmezési, szövegalkotási alaptapaszta-
lat más intonációban, eltérő strukturális jellegzetessé-
geket felmutatva, a költő Bolondok tornya (2008) című 
narratívájában is meghatározó elemként jelent meg. A 
18. századi vedutafestő, Bernardo Bellotto (művész-
nevén Canaletto) és egy Körmendről Ausztráliába 
kivándorolt, 2006 nyarán Európában utazgató ideggyó-
gyász, Robert Nador párbeszéde és a kiegészítő szó-
lamok olyan kétszázötven év időkörét felölelő utazást 
jelenítenek meg, melyben a poétikai világ legfőbb pil-
lére a fiktív megfigyelő tekintet gyakran lokalizálatlan, 
ám tapintható jelenléte.

Az Éjszaka, utazás kötet kimagasló erénye, hogy e – 
belső történéseket minduntalan újraértelmező, ám az arti-
kuláció korlátait minduntalan megtapasztaló – művészi, 
egzisztenciális alapállapotot új tartalmakkal telítve képes 
túllépni a gondolati (és formai) rekapituláció csapdáin.

„nem elég merészen, hogy a szavak különce / légy, ki 
mindent fölcserél s az ént örökké kívül látja.”

(Függő) 
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A versgyűjtemény három – önálló mozaikdarabként 
szemlélhető – ciklusa (Felkészülés egy városra, Túl a 
kordonokon, Tízedik nap) egymással párbeszédet folyta-
tó léttapasztalatok mentén jeleníti meg a világot szemlélő 
(ugyanakkor elrejtőző) ember pozícióját. Az egyes ciklu-
sok mértéktartó kompozíciós keretben, 17 – 18 – 17 ver-
set rejtve szólaltatják meg az individuum számára viszo-
nyítási pontokként felvillanó (olykor szubjektív belső 
koordinátákként jelentkező) tereket, időmozzanatokat, 
cselekvésmozaikokat. Igazi útkeresés, a vágyott pillanat 
felidézésének kísérlete, és az ambivalens „folytonos köz-
tiség” („el, tovább, vissza”) élménye szólal meg finom 
utalásokkal a verssorokban.

„Soha nem készített nekünk / helyet a föld, soha nem 
foghattuk meg egészen, ami a kezünkben volt, de itt 
vagyunk túlzsúfolva idővel, s egy érintés is elég, hogy / 
kivándoroljunk a nekünk adható öröklétbe.” 

(Exilium)

A tárgyakban realizálódó világgal szembenéző szub-
jektum pozíciójáról, a tárgyiasult lételemek és az én álla-
potáról poétikai eszközként jellegzetes igehasználat, a 
labilitást, tehetetlenséget, az ellenszegülés kudarcát rep-
rezentáló verbalitás tanúskodik.

„Mindegy, kinek a bőrébe bújsz, csak / add át magad, 
mintha tudnád, merre jársz, a végtelennek és a bizonyta-
lannak?” 

(A villám fényében)

„Téged még eleven / erők húznak, és ha mind magá-
nyosabban, mind több kínnal kell is a jeleken / átkelned, 
azért te légy bátor, és lépj, mintha (…) veszejtő napod, 
mint fáradt szemhéj, hullna” 

(Halévi ismét útnak indul)

A versekben állapotként jelölt hallgatás nem jelent 
kívülállást, elhatárolódást a tárgyként észlelt világdara-
boktól. Az objektumok – melyeknek összerendezése, fel-
mérése a megszólaló én alteregójának (Halévi alakjá-
nak) monológjaiban történik meg – a mozgást, a vala-
mi felé tartást perceptuáló jelentéshálók mentén moza-
ikdarabokként villannak fel a szubjektum számára. Igen 
erőteljes jelsorok reflektálnak a József Attila poétikájá-
ban oly meghatározó megfigyelő pozícióra, az én szét-
szóródásának stációira. A tovatűnő troli ablakai mögött, 
az üvegtáblák fényében megsokszorozódó arc személy 
és objektum (az énstruktúra és a tárgyak valóságának, 
materialitásának) egymásba játszását hangsúlyozza.

„A megállóból zökkenve / indult egy troli, elfelejtett 
arcokat vitt A szürke üvegek mögött. Utánuk fordultam,”

(Az utca öble)

„fönt az üvegtáblák négyszögében nem omlott tovább
Testem föld alól hozott sötétje / (…) és a változatlan
idő ólmos hordaléka újra vastagodni kezdett bennem.” 
(Zöld esernyő)
 
A közös – a belső és a külső világ korrelációját létre-

hozó – struktúrát felmutató jelek alkalmazásának gesztu-
sa egyszerre episztemológiai és ontológiai jellegű: felté-

telez valamiféle átható láthatóságot, törvény szerintiséget, 
és feltételez egy ennek megfelelő személyes, társadalmi 
és tárgyi egzisztenciát. Amennyiben Schein Gábor költe-
ményeinek az én létpozícióját elemezni, kimondani pró-
báló képeit vagy gondolategységeit vizsgáljuk, szembe-
tűnő a versekben az énhez kapcsolható igék statikusságot 
előtérbe helyező jellege. A világban megjelenő én mozdu-
latlansága – úgy érezhetjük, József Attila poétikai-egzisz-
tenciális pozíciójához hasonlóan – a teljességhez tarto-
zás felismerésének gesztusával egészül ki. Ebben a sta-
tikus rögzítettségben, a világegészhez tartozás pozíciójá-
ban ugyanakkor benne rejlik az ébrenlét, a virrasztás álla-
potára való törekvés.

A léttel való szembenézés során az én számára egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a világot alkotó objektumok rend-
jét a tudat konstruálja, a lét önmagában nem rendelke-
zik szilárd (és felmérhető) strukturális koordinátákkal. 
Figyelemre méltó, hogy az ambivalens léttapasztalatok 
kimondása az „ágyhoz tartozás” és felébredés metafori-
kus hálóként megjelenő keretében történhet meg. A vers-
sorokban ugyanakkor olyan individuum szólal meg, aki 
saját szerepét nem önmagába zárt, elszigetelt szubjektum-
ként, hanem a másik (az embertárs) megtalálásának reális 
lehetőségeként (is) értelmezi.

Különösen a Felkészülés egy városra ciklus sorait 
szövi át a nyelvi jelölők közt bujkáló sajátos retorikai-
textuális kapcsolat. A versek világát egésszé szervező sza-
vak (az ágy, a test, a hajnal, a tekintet, a falak, az üveg-
felületek) egymásra vonatkozásai tranzaktív pontokként 
jelölik ki e zártságában, strukturális rendjében is gazda-
gon burjánzó poézis lehetőségeit.

„Örültem a tárgyak közelének. Mert teste volt nemcsak 
a papírnak, tollnak, derengő / fénynek, a lenti zajoknak is, 

(…) s kinek álmaiban sosem voltam otthon, kit keresve 
távol sokszor el kellett hagynom, most előlépett / az üveg-
fal mögül, álmos volt, bőre ágymeleg még.” 

(Hajnali testek) 

A kötet gondolatíveit átjáró jelsorok közül meghatá-
rozó a megnyugvás-ébredés asszociációs világát idéző 
– általában a narratív sík szituatív pontját kijelölő – szó-
használat:

„Ma hajnalban a szél ébresztett, / (…) De itt, ahol / 
élek, még ernyedten pihen, alszik a test. (…) És én fönt, 
négy emeletnyi magasban, / mint ki végre hosszú kábulat-
ból ébred,” 

(Hajnali testek)

„Gyorsan alszom el mostanában. (…) Álom / nélkül 
alszom, (…) És hajnaltájt, az őszi fény még kelőben, / szá-
raz ínnyel ébredek.” 

(Olvadt tükörben)

„vigyázz, ha ébredsz, ki ne hunyjon / szemed, szavad.” 
(Vigyázz, ha ébredsz)

Erőteljes nyelvi ikonicitást, a gondolkodás és a szö-
veg artikulációs szintje közötti kapcsolatot modellez az 
emberi egzisztencia és a világ tárgyi objektivitásának azo-
nosítását sejtető kiindulópont. Az objektumok – melyek-
nek összerendezése, felmérése a költő számára poétikai 
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alapviszonyok tételezését jelenti – kivételes intellektuá-
lis teremtő tevékenység részeseivé válnak. Az (úgy tűnik) 
örök jelenvalóságot reprezentáló tárgyak térbeli elmozdu-
lása, elcsúszása személy és objektum (az énstruktúra és a 
tárgyak valóságának, materialitásának) egymásba játszá-
sát hangsúlyozza.

„és a külső vágányokon / a sötét magába nyelte a 
tehervagonok bizonytalan tömegét. Ami voltam, negy-
ven évem / hirtelen nem volt sehol. De megmaradt min-
den bűnöm, tévedésem, és mint a nyest, / vadászni indult 
bennem a rettegés.”

(Oszloptól oszlopig)

A kötet metaforájaként (s talán a belső száműzetés 
parabolikus ikonjaként) mindhárom ciklusban megje-
lenik Halévi alakja. Az általa képviselt létmegértési 
kísérletek a versciklusok visszatérő kérdéseit egészítik 
ki, építik tovább. A Halévi alakja köré szerveződő szö-
vegelemek szilárd kompozíciós koordinátákat jelölnek 
ki a ciklusok, sőt a teljes kötet világában. Az első cik-
lus (strukturális középpontot képviselő) hetedik, illet-
ve záró verse, a tematikailag is összefonódó Halévi 
szerelmes, valamint a Halévi megrészegül (ál)pateti-
kus – ironikus sorstörténet alapvonalait jelölik ki. Ezt 
a narratív egységet fűzi tovább a második egység hato-
dik, illetve befejező költeménye, a Halévi szerelméért 
bánkódik és a Halévi ismét útnak indul. Az elbeszé-
lő én és alteregójának izgalmas párbeszédében – bib-
liai képeket is felvillantva – rajzolódik ki a kötet címé-
ben összefoglalt megnyugvás és elvágyódás, valakihez 
(valamihez) tartozás és útra kelés nagy toposza. Az 
én önazonosítási kísérleteinek mozgása ugyanakkor a 
személyiség artikulációjának sorozataként is szemlél-
hető, a beszélő, az interioritást artikulálni próbáló én 
a belső világ dinamikus folyamatait belső hangjának 
megidézésével, e hang létjogosultságának igazolásá-
val igyekszik modellezni. E poézis a legmélyebb belső 
világot reprezentáló metaforaháló felépítése során – az 
én felmutatásának utolsó stációjaként – jut el a „titok-
szegény nyelv” határáig.

„Te sosem hunysz ki, de ébredésed / örök visszavonu-
lás, és szemünk elől hozzád menekül a kövek ritka ezüst-
je, a kiszáradt fű sárgája, a kenyér színe. Áldott légy te, 
szív mélyén lakó.” 

(Halévi némaságot fogad)

Schein Gábor finom tónusú, ám nagy nyelvi erőt fel-
mutató új kötete a létbe taszítottság megdöbbentő (embe-
ri) korlátaival szembesít, ám a csendes, szemlélődő olva-
só e poétikai világban, az interioritás kifejezhetőségének 
kérdésfelvetéseivel szembesülve, – télen, éjszaka, utazás 
során – értelemmel bíró (emberi) történetek elbeszélőjé-
vé válhat.

 
(Kalligram Kiadó, 2011)

Horváth Imre

Ismerõs-idegen tájak
(G. István László: Választóvíz)

„Nem vezetlek ismerős tájakra, ígérem. Nem vezet-
lek idegen tájakra sem. A fogva tartott anyag legendá-
ja a formálódó vágy, a formálódó felejtés és a vágyból és 
felejtésből formálódó örvény három ciklusán át idegenné 
teszi benned, amit ismersz és ismerőssé kavarja azt, ami-
hez nincs közöd” – szól a 2001-es Napfoltok című kötet 
bemutatkozó fülszövege. A 2011-ben megjelent legújabb 
kötet, a Választóvíz szintén ilyen ismerős-idegen tájakra 
vezeti olvasóját, amelyek egyszerre hétköznapiak, mito-
logikusak és egyetemesek is, miként e világokat átfo-
gó tekintet is személyes és univerzális, időbeli távlatokat 
átfogó és nagyon mai is egyben. Jól tükrözi ezt a borító 
fémszerkezetű hídrészletének fény–árny kettősében meg-
jelenő fotója, melynek a látványt és az életérzést tekintve 
inverz változata lehetne a kötetben szereplő mitikus áthal-
lásokat hordozó Ezüsthíd, amely a maga átváltozó szim-
bolikájában már a vers felütésében az életút és az egyete-
mes létezés jelképévé is válik: 

„Zúgó ezüstje, mintegy színpad / fonákja, ez a hely, 
ahol fellépni / nem lehet. Valami ortodox templom / lehet-
ne épp, ügyetlen topogásod / az ikonok körül, acélfényük 
mint a / kiűzetés előtti szünet / a mindent / megértő fenye-
getés. Mert ítéletet / nem mondanak, történik, folyósebes / 
szalagfény-zuhatag, nincs iránya, csak / zúg az ezüst, alsó 
szólam, aminek / akkordja vagy.” Ugyanennek az élet-
érzésnek személyes létállapottá merevített haiku tömör-
ségű felvillantása a Rembrandt című vers: „Akit a sötét 
vár belülről / parttalan beszakadásra, / annak tört jég a 
fény.”

Paradox módon G. István László költészetében nem az 
édenből kiűzött, hanem az édenben felejtett (vagy arra ítél-
tetett?) társ nélküli, romlott, homályos emlékezetű magá-
nyos ember tér és idő nélküli hiábavalósága, idegenségél-
ménye, szorongása válik meghatározóvá: „…se holdja, se 
napja, nem vigyázzák / fentről, múlását félnék / figyelni. 
Valahogy fordítva / fekszik itt a kertben, csak megnevezni 
/ tud, nem szolgál időt. Émelygése mélyén titokban forog / 
álmatlanul egy kerub. Nem készül / őt kiűzni.” A „fordít-
va fekszik” szószerkezet is mutatja az ember isteni részből 
való kiesettségét, s azt, hogy ebben a világban semmi sem 
az, aminek elsőre látszik. A minden másképp van érzése 
a Választóvíz című versben a személyiség kudarcának és 
megismerhetetlenségének keserű tapasztalataként összeg-
ződik: „Nem érdemelsz fényt. Valami / talán a sejt robba-
násakor rendezte / úgy, hogy sötét víz maradjon / utánad, 
élethigany, megélik / helyetted, ami van, érdem / kimon-
dani. Köröskörül pedig / derű és példa vagy, számítanak 
rád.” A fordítottságélmény szintén a sötétségmotívumhoz 
kötve az Első Nap-monológban már alapvető létélmény-
ként, a világ démoni létállapotának felsejléseként jele-
nik meg: „A sötét udvarban a nézés fordítottan világlik, / 
nincs rá szavad, megsötétedsz, ha megérted.” 

A szem–nézés–látás motívuma G. István első köte-
tétől feltűnő, de igazán hangsúlyossá és szimbolikus-
sá a Kereszthuzat óta válik. Az érzékszervi tapasztalások 
közül (szaglás, ízlelés, érintés, hőérzet, amelyek szerepe 
szintén szembetűnő jegy e költészetben) a látás az elsőd-
leges világérzékelés, fontosabb, igazabb a hallásnál és az 
ahhoz kapcsolódó beszédnél. A világról alkotott benyo-
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mások képekbe rögzülve örökké megmaradnak, bármi-
kor felidézhetők, új fénytörésbe kerülve új értelmet nyer-
hetnek, még akkor is, ha a világot tudni vágyó tekin-
tet csak „tükör által homályosan” láthat („foncsorho-
mály”, „az üvegházból szűrt fény, szinte álderengés szi-
várgott”). A szavak hiábavalók, félreérthetők, kimondha-
tatlanok (Episztola-Idyllicum), elfednek (A párkák szőt-
te arc) vagy fölöslegesek, eltűnnek: „Nem kellenek ezek 
a szavak. Ha elmosódnak, / annál jobb lesz árnyékomba 
érni. / Üresség ég bennem, új salak, fölösleges most érte-
lemre lelni.” (Tizenhetedik Nap-monológ). A látás azonban 
fájdalmas felismerésekkel is járhat mind a világról, mind 
önmagunkról szerzett tapasztalatainkat tekintve, így sok-
szor a vakság képe társul hozzá: „Jó lenne vakulni kicsit, 
úgy hullni / mélybe, hogy szülessen új Nap, nem botor-
kálni / ég alján, mint a szűk sarkkörök körül / a meszes 
fény.” (Előhang). „A tó felszínén a hattyúk feje mellett a 
/ tükörtűz felemészt, vakít, mint túlexponált / képeken az 
üres folt, ismerem magam, szinte / megvakít az önisme-
ret.” (Második Nap-monológ) Ha a látás csak üres nézés, a 
vakság értékesebb lehet, hiszen egy kapcsolatban az ártat-
lanság és természetesség fokmérőjévé válhat: „Ne szem-
be nézz, mert ott / vagy máris, közelebb nézz. Vakságod / 
égjen, tanítson, védjen, / megalázzon. Ahogy a világtalant 
teremtik, úgy nézz, úgy szoríts…” (Megszorultság) A fel-
színen áthatoló tekintet azonban mindig megmutatja a dol-
gok fonákját, a lét ürességét és abszurditását. „Hasztalan 
nyílik az ököl / szétesik a tenyér. / A levegő magát kergeti / 
a kéz helyén” – szól a Szentlélek agóniája című lakonikus 
tömörségű vers felismerése. A Kilincs pedig már egyene-
sen a becketti iszonyatot idézi: „Nincs persze ennek értel-
me, / a terek sülnek, dermednek, akár / a zene, felsírni is 
kár lenne itt.” Ugyanez Beckettnél: „Az asszonyok a sír 
fölött szülnek lovagló ülésben, a nap egy percig csillog, 
aztán ismét az éjszaka következik.” (Godot-ra várva).

A fenti idézetek is jól tükrözik, hogy G. István László 
költészetének alapmetaforái a művészet nagy világalko-
tó szimbólumai: a fény és az árnyék, a Nap és a Hold, az 
ég és a föld, a kert, a híd és a folyó. Fontos szerepet ját-
szik még a ház, amely hol a személyes élet (Egy rossz 
bódé, Függőketrec, Tizennegyedik Nap-monológ), hol a 
lét jelképévé válik (A kaszinó). Sokszor csak a zárt tér 
egy-egy részlete villan fel, de ezek a részletek is túlnő-
nek önmagukon, a hétköznapi látvány intuitív felismerés-
re késztet. A megvetett ágy a Pilinszky-féle páros magány 
(„Az ágy közös. / A párna nem.”) helyszíneként tűnik fel 
(A legelső fázás), a fürdőszoba krómozott fényes csap-
jában tükröződő kar és a kiömlő víz látványa a szabad-
ságérzetet kelti fel (Új Magnificat), a szoba kilincsének 
„izzó féme” pedig az ajtó mögötti világ rejtélyes iszonya-
tára ébreszt rá (Kilincs). Nem csupán a látvány, a hőér-
zet elemei is közérzet- és világképalkotó erővé válnak: a 
hideg-meleg ellentétpár leggyakoribb motívumai a fázás, 
láz, izzás, égés. Sokszor egyszerre vannak jelen, máskor 
szétválasztódnak. A Nap-monológok beszélője számára 
a hideg önfegyelmező erővel bír, kényszerű kötelesség, 
hogy a saját izzását mérsékelje és a kibillent létet egyen-
súlyba hozza: „…a hideg megfegyelmez, magamat meg-
tartani / összpontosít – hinnem, hogy holnap is leszek, / 
feladat, ha nem is nemesít. Utam csikorog, / mint sala-
kon a szó.” De szétválasztható vagy szétválasztandó-e a 
dolgok természetes egysége, amely csak a nyugati ember 
számára ellentétpár? 

Választóvíz – ezt a címet választotta G. István László 
új kötetének, s a kémiában jártas ember tudja, hogy a 
választóvíz a salétromsav népies neve. Az elnevezés 
onnan ered, hogy a salétromsav az ezüstöt oldja, de az 
aranyat nem, így a két fém elválasztható egymástól. A 
szétválasztás egyrészt mindig az egység megbontása: 
Ádám társtalanná lesz Éva nélkül (Képzeld Ádámot), a 
Nap (jelképe az alkímiában az arany) „izzó sebbé” válik 
a Hold (ezüst) nélkül (Előhang), az élet értelmezhetet-
len a halál nélkül (Nem láttam füstjelet). A szétválasztásra 
mégis szükség van, hiszen Isten szavából csak így terem-
tődhetett meg a világ, énünk csak a világról való leválás 
után válik felismerhetővé és járhatja be önismereti útját. 
Némi alkímiai ismeret birtokában talán ebből a szempont-
ból is értelmezhetőek a kötetcímadó vers záró sorai is: 
„Arany lehessen, / ami most higany. Nőne belőlem / hús 
és csont.” A választóvíz tiszta állapotban színtelen, szúrós 
szagú folyadék, ám fény és hő hatására rozsdabarnára szí-
neződik, ezért sötét üvegben tárolják. Ennek tudatában a 
kötetcím akár költészettörténeti és elméleti értelmezést is 
nyerhet, a konnotációk gazdag változataival. A költészet 
a XIX. század óta szerepét vesztve (l. Berzsenyi „néma 
hattyú”-ja) láthatatlanná vált (színtelen), hatását tekint-
ve azonban még mindig szívbe markoló lehet (mar, éget). 
A művész a világ jelenségeiből válogatva alkot, a makro-
kozmosz elemeit mikrokozmosszá sűríti (l. József Attila 
„világegész”-e), így a rozsdabarna szín az érettséget is 
jelölheti. A teremtődő alkotások csiszolgatása és a kész 
művek kötetbe rendezése tudatos alkotói munka eredmé-
nye: az értékest el kell választani az értéktelentől vagy a 
kevésbé értékestől, miként az aranyat az ezüsttől. A költő 
maga így magyarázza kötetének címét a Bárka folyóirat-
ban egy vele készült interjúban: „A választóvíz a tisztán-
látás metaforája – az a lelki maróanyag, amely a másiktól 
függés és a másikért érzett felelősség kettősségének sorsát 
tisztázza. Ha jól értem, amit írok, a választóvíz motívuma 
egy mózesi ima kontextusában jelenik meg: „választóvi-
zet fakasszon Mózes az én sziklámban. A másik helyét 
belülről marja ki – vagyis a maróanyaggal nem rendelke-
zem, a maróanyagért fohászkodom.”

A beszélgetésben megfogalmazott költői tanúságtétel 
alapján a tisztánlátás mindig viszonyokban és viszony-
latokban alakulhat ki. A kötet három ciklusa a három fő 
relációt mutatja be: az első (I.) az én és a külvilág kapcso-
latát (ezek a magány látleletei), a második (II.) az én és 
a másik viszonyát (ezek a József Attila-i „Hiába fürösz-
töd önmagadban / csak másban moshatod meg arcodat” 
gondolatkör körüljárásai), a harmadik pedig (Nap-mono-
lógok) az univerzummá vált, vagy abban feloldódott, sze-
mélytelenné lett én archaikus-mitologikus istenbeszédei. 
A három ciklus tematikai szempontból önkereső, létér-
telmező útként is felfogható (Nappá, azaz arannyá vált 
higany?), de összeköti őket a közös szimbólum- és motí-
vumhálózat is, mely a három viszonylatot tekintve egy-
szerre jeleníti meg a profanitás és a szakralitás világát. 
A fent említett jelképeken kívül – miként az ókori filo-
zófusoknál és az alkimistáknál egyaránt – hangsúlyosak 
a négy őselemhez köthető képek, metaforák. A vízhez az 
eső, gőz, pára, köd, jég, tó hullám, a földhöz a homok, por, 
sár, nyílás, üreg, sír, a tűzhöz a Nap, láng, égetés, izzás, 
láz, hő, füst, a levegőhöz a szél képe társítható. (Az alki-
mistáknál oly fontos – G. Istvánnál szinesztéziákban fel-
bukkanó – fémek jelenléte is feltűnő.) Ezekről a versekről 
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is elmondható, amit az 1998-as Merülő szonettek kötet-
ről Legeza Ilona írt könyvismertetőjében: „A lelki szi-
tuációk és állapotok filozofémákat hordoznak, metafi-
zikai sejtelmeket nyilvánítanak meg, enigmatikus vol-
tuk ellenére tulajdonképpen tiszta vonalvezetésű létana-
lízisek.” A költészet titokzatos, rejtvényszerű voltáról G. 
István egy Szepesi Dórának adott interjújában így vall: 
„Az enigma szerintem a legtöbb vers lelkének kulcsa. A 
talányosság a vers természetéből adódik – ahhoz, hogy 
a szövegek második-harmadik-ezerkétszázadik olvasás-
ra is új értelemmel gazdagodhassanak, a kibeszélhetet-
lenség, a megfejtetlenség erőterét kell létrehozni.” Célja 
sohasem a didaktikus tanítás, hanem egyik példaképét, 
Weöres Sándort követve a vers mindig „valamiféle min-
tázatra való rádöbbentés”, „az önmagunkba nézés modell-
je”: „Mutass rejtjelet, homokban lábnyomot, / amit szél és 
vihar elegyenget – csak / olyan élet kell, ami után a / siva-
tag tükre elsimul, nem / marad benne se dűne, se völgy 
– szabadíts meg, szomjazom, / a szótól, hogy végre arcom 
legyen.” (Nászi ima). 

Az arc G. István költészetében – úgy, mint más ver-
sekben – mindig az önkeresés és önazonosság metaforája. 
Már a Napfoltok kötetben is feltűnt: „Összeáll, szétgurul, 
mintha gyöngyökből lenne / az arc.” (Összeáll, szétgu-
rul) A párkapcsolatban egyszerre természetes és kegyel-
mi állapot, hogy az ember „arcát üresen viseli” (Akit sze-
rettek, Rilkénél), vagy a közös felelősségvállalás folytán 
eggyé válik arca a másikéval (Függőketrec). Tudja azon-
ban, hogy a másik tükrében mégis teljesülhet vágya, a 
saját arc felfedése és felfedezése (Fürdetnéd önmagad-
ban, Nászi ima, A Párkák szőtte arc). A magány állapotá-
ból következő arcnélküliségből fakadó láthatatlanság, az 
arcvesztés és a mitikussá növesztett arc miatti nyomta-
lan eltűnés lehetősége viszont hol rezignációval, hol féle-
lemmel tölti el: „Istenkísértés homokba halni, úgy lenni, 
/ arcot veszítve, tanú. Mintha / már nem lett volna arca, 
csak madár / tisztította csont. Én sem tudom, mikor / téve-
dek. A sivatagban, mikor felkelek, / mintha már nem lenne 
arcom. Észre / sem vesznek itt soha, én meg / semmit 
észre nem veszek.” (Tizenhatodik Nap-monológ). „Olyan 
a nézésem, mint az arc, ha megnő, / Úgy nőhet az arc, ha 
telik az esztendő. / Úgy telnek az évek, nem férek az égre. 
/ Mögötte maradok, mikor elöl égne.” (Huszonötödik 
Nap-monológ) A „test-tematika” további elemei is fontos-
sá válnak a versekben: az orr-, szem-, fül- és szájnyílások 
a koponya és csontok képeivel a halált idézik (A legelső 
fázás), de a nevető száj, az átható tekintetű szem a szorí-
tó kézzel-karral együtt a legforróbb és odaadóbb szerelem 
vágyának megidézőjévé is válhat (Megszorultság, Air).

A harmadik ciklus huszonkilenc Nap-monológja egy 
„kozmikus távlattalanságból”, egy fenti, általánosító, sze-
mélytelen perspektívából próbálja összegezni az előző két 
ciklus személyes tapasztalatait. Néhány monológon átüt a 
személyesség, ezek vagy egyes szám második (1., 2., 7., 
26., 29.) vagy többes szám első személyű megszólalás-
módba váltanak át (5.). A monológok hangnemüket tekint-
ve is igen változatosak: „Épp úgy előfordul becketti ütő-
dött monológ, mint hétköznapi-sivár kelet-európai szce-
nika vagy mai hangra áthangszerelt Füst Milán-os boron-
gás.” (Bárka-interjú) Egy körkörös pályájának örökkéva-
ló csapdájában veszteglő, állandó izzásban égő, groteszk 
sorsú unatkozó Nap többnyire kiábrándult szólamai ezek, 
akit a valamikori isteni hatalom (Ozirisz-kultusz) sem 

emelhet már fel: „Mekkora marhaság. Hogy mennyi üres-
ség / érik fényre bennem, micsoda vákuumot / kell szemem 
helyett viselnem, mikor / választalan hagyok minden imát 
– azt csak / én tudom.” (Tizenkilencedik Nap-monológ). 
Egykedvűen „botorkálva az ég alján” lát „üres szemű 
hattyúkat” (a hattyú-jelképhez Berzsenyi mellett l. még 
Hölderlin), „hullafoltokhoz” hasonlító „lila harmatot”, 
padon ülő ötvenhat éves csavargót, akiben félig-meddig 
magára ismer, „a gödörben sárrovátkák rajzát”, sivatag-
ban meghaló embert, szegény családot, ahol „az ima is 
folyton… szedelőzködik”, szeméttelepet, melynek elhányt 
hulladékában szintén önképét fedezi fel: „Foszlott autó-
gumi küllőtlen korongja / fekete tükörkép, mintha össze-
égtem volna.” (Huszonharmadik Nap-monológ). Az utol-
só monológ (Huszonkilencedik Nap-monológ) keretet 
alkot a kötet első versével (Képzeld Ádámot) az egyes 
szám második személyű önmegszólítás, az örök tér–idő, a 
teremtés-elmúlás képzetköre és a veszteségélmény okán. 
Az első vers semmiből teremtett édeni helyszíne után a 
semmibe hulló univerzum képével zárul a kötet, némileg 
rájátszva a mindenség immanens törvényét rezignáltan 
összegző Vörösmarty Éj-monológjának világképére: „És 
ha a korai, számtalan / körnek tükre lesz az utolsó kilob-
banó / sejtcsomó után néhány milliárd évig / az új idő, 
akkor sincs végleg veszve / semmi. Az idő is lesz. Ha nem 
is / lesz benne semmi.”

Ami a kötetszerkesztést és az egyes versek építkezését 
illeti, a Választóvíz kötetben is feltűnő az a tudatos zenei 
szerkesztésmód, ami G. István eddigi verseire is jellem-
ző volt, de szembetűnően a 2008-as Homokfúgában válik 
a címben is vállalt szerkesztőelvvé. A Választóvíz három 
ciklusa maga is megfeleltethető a fúga hármasra épülő 
szerkezeti felépítésének. A magány vezérszólamára épülő 
I. részt váltja fel a II. rész páros magányra épülő társszó-
lama vagy felelete. A III. rész Nap-monológjai jelentik a 
kidolgozást és összegzést, amennyiben az előző két tétel 
egyes szám első és második személyű megszólalásmódjai 
összeolvadnak és visszatérnek a vezérszólam magányte-
matikájához. Bár a többszörös szólamismétlés spirituáli-
san felfelé haladni látszik, az Éntől a Te irányába, a föld-
től az ég felé, valójában önmagába tér vissza. Az egyes 
versek építkezésére azonban már nem jellemző ez a kör-
körösség: legyen az haikuszerű rövidebb vagy hosszabb 
szabad vers, a költemény jól láthatóan mindig valahon-
nan valahová tart, határozott íve van. Erről a leginkább 
Weöres Sándortól eredeztethető szerkesztőelvről a költő 
maga is vall: „Adott egy ideadallam – vagyis egy reto-
rikai-ív, ami a lélegzéssel rokon, de érzelmi természe-
tű, felépítendő kijelentés-tér. A zenei szerkezet ennek 
az ideadallamnak a lekottázásához szükséges… Fontos, 
hogy a szöveg nálam az utolsó kijelentéshez gravitál, 
vagyis pontosabban az utolsó kijelentés utáni csöndhöz. 
Ha súlyos csönd nyílik meg a letett vers utolsó sora után, 
akkor a szöveg erős, húzása lesz, újabb elolvasásra invi-
tál.” (Bárka-interjú)

G. István költészete leginkább a hiányokból épített 
katedrálisra emlékeztet (l. Katedrális című verse és cik-
lusa az Amíg alszom, vigyázz magadra kötetből), amely 
az ég felé, a teljesség felé tör, ám szűrt fénye, örö-
kös derengései, árnyjátékai folytán inkább csak sejtet. 
A verseket valamiféle szigorúan megszerkesztett mérta-
ni zártság jellemzi, így nyitnak utat kozmikus távlatok 
felé. Dallamai egyszerre hordoznak homo- és polifóniát, 
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csöndjei hol kiáltásszerűen rövidek, hol hosszan kitartot-
tak és elgondolkodtatóak. Tájai a különös léptékű asszo-
ciációk, enigmatikus talányuk, izzó hidegségük miatt 
ismerősen is idegenek, ám személyes kudarcaink, a világ 
közönyének közös léttapasztalata és az irodalmi hagyo-
mány finom áthallásai révén idegenül is ismerősek.

(Palatinus Kiadó, 2011)
Ujlaki Csilla

Alkonyi fényjátékok
(Juhász Attila: nehézfény)

ha belőled 
fakad a fény, honnét vetül az árnyék?

(Beney Zsuzsa)

„[A] párizsi Sainte Chapelle, a francia királyok egyha-
jós kis gót-kápolnája, melynek néhány pillérfala csak oda-
lehelt kifogás arra, hogy üvegfestésű ablakokat illeszthes-
senek közbe; a kápolna voltaképp nem maga az épület, ha-
nem az a színözön, mely az ablakokon át mélyen és félho-
mályosan beleömlik, s amint leszáll a nap, vége a kápol-
nának.” Ignotus Ady Vér és arany kötetéről írt kritikája 
talán a legszebb megfogalmazása az impresszionista mű-
vészetfelfogásnak, s talán kevésbé tudatosan, de az emlí-
tett példán keresztül mindenképpen annak a fénymetafi-
zikának is, mely a gótika ma is lenyűgöző építményeinek 
művészetfilozófiai hátterét adja. Ignotus írásában ugyan 
inkább a műalkotás relatív létezésének kifejezésére szol-
gál Sainte Chapelle példája, viszont ezen keresztül még-
is megidéződik az a gondolkodástörténeti hagyomány is, 
mely Platón barlang-hasonlatától a felvilágosodáson át 
napjainkig a fényhez mindig pozitív mozzanatként valami 
magasabb rendű tudás, ismeret jelentését társította. Juhász 
Attila nehézfény című kötetét olvasva persze nem szüksé-
ges ilyen széles filozófia- és művészettörténeti horizontot 
nyitni, a kötet címe által központi motívummá emelt, s a 
versekben többször többféleképpen visszatérő fény-meta-
fora megértése során mégsem tekinthetünk el ettől a ha-
gyománytörténettől. Különösen azért sem, mert Juhász 
Attila költészetének egyik meghatározó mozzanata a ha-
gyományhoz való erőteljes kötödés.

Mindenekelőtt is abban a poétikai funkcióban érhető ez 
tetten, melyet az Eszkimószín című korábbi kötet kapcsán 
Halmai Tamás a következőképpen fogalmaz meg: „S hogy 
mit kívánna helyreállítani ez a költészet? Röviden szól-
va: az Egészet. A létezés teljesebb tartalmait, pontosab-
ban azokat a mentális-spirituális utakat, amelyek az em-
bert – a darabos köznapok valóságából – visszavezethetik 
e tartományokba. Juhász Attila versei elsőrendűen erre fi-
gyelmeztetnek: a teljesség keresésének imperatívuszára – 
s az ember töredékeket lelő kondíciójára.” Már a címadás 
oximoronja is ezt a kettősséget, rész és Egész, evilági és 
evilágon túli, testi és lelki létezés versekben feloldódó ket-
tőségét fejezi ki. A kötet egészének összefüggésében értel-
mezve a fény a maga anyagtalan szubsztancialitásával utal 
valami pontosabban meg nem határozott, sokszor inkább 
csak sejtett vagy sejtetett tudásra, esetleg magára a Létre. 
A szóösszetétel előtagjaként szereplő nehéz pedig nem is 
annyira a fény fizikai értelemben vett anyagi természeté-

nek jelentésvonatkozásait hozza játékba (bár a szóösszeté-
tel nyilván szándékoltan idézi meg a nehézfém vagy a ne-
hézvíz kémiai-fizikai fogalmát is), mint inkább az emberi 
létező lényegét kifejező összetettséget jeleníti meg, azt az 
ontológiailag is reflektálható beszédszituációt, melyben a 
versek lírai alanya megszólal.

Bár Juhász Attila legújabb kötete is „mentális-spirituá-
lis utakat jár be”, a versek „alapanyaga” a nagyon is a reá-
lis világ, a család, a közvetlen környezet, a valóban megélt 
vagy fiktív (az olvasás szempontjából lényegében mind-
egy) táj- és térélmények, melyek realitása, pontos körvo-
nalai azonban a versek fény-árnyék játékának köszönhető-
en elmosódnak. Erre a képzőművészetileg is megragadha-
tó költői hatásra utal a kötet nyitó verse, a Clair-obscur is. 
A kezdő sorával József Attila Ódáját evokáló vers nyitja 
azt a ciklust, melynek központi témája a testi, lelki szere-
lem. Több szempontból is erős kezdés ez. Egyrészt ugyan-
is az Óda megidézése előrevetíti azt az alászálló és fel-
emelkedő mozgást, esetenként – Pilinszky paradoxonját 
kölcsönvéve – „emelkedő zuhanást”, mely a költemények 
horizontját a létező valóságától a létezőn túli felé nyitja 
meg. A Clair-obscur és néhány más költemény ebből a 
ciklusból olyan poétikát működtet, mely a kihagyások ré-
vén Zalán Tibor kifejezésével élve „hiánydramaturgiával 
építkező verskompozíciót” hoz létre. A sejtelmes versvi-
lágából ezekben a szövegekben egy magánmitológia rész-
letei rajzolódnak ki. „A titkokat, / hogy értsem, / miért va-
gyunk, / talán te nyithatod ki” – indul a Clair-obscur, vi-
szont nem derül ki, hogy ki is pontosan a megszólított, 
erre (talán) majd a következő szerelmes versek adják meg 
a választ, s a zárlat sem hozza napvilágra, mit is takar a ti-
tok: „Milyen sötét lett / S kilencedik előttem is bezárva”. 
A „Miért vagyunk?” kérdése tehát válasz nélkül marad, a 
létezés értelmét kutató ember számára pedig marad a fo-
lyamatos keresés, a metaforikus értelemben vett úton-lét 
tapasztalata és élménye.

Juhász Attila szerelmes versei a testiség nyers, de a 
költészet által átlényegített valósága s a szerelmi érzés 
éterisége közötti feszültségben íródnak, az első ciklus 
kompozíciója tehát Juhász lírájának világszemléleti ten-
gelyét is kirajzolja. A Kétismeretlenes című ciklus első 
májusnovember címmel külön egységet alkotó versei a 
nőhöz fűződő viszonyt, a testi szerelmet, több esetben az 
erotikumot szólaltatják meg: „Örök mosoly / gyűrt dom-
borzatok közt elnyel / s lassan lebomlik // nemző ajkak / 
porcelán tépőfogak / harmata gyöngyöz // Hatolj be vég-
re” – olvashatjuk például a szerves szemét című versben. 
A ciklus második fele is a szerelem tematikáját írja to-
vább, azonban a korábbi versek profán, evilági szerelme 
helyett már sokkal inkább az amor sanctus szólal meg: 
„Nehéz szabadság / hogy bennem élsz már / testetlen és 
időtlen” – írja a szent és profánban.

Nem túlzás azt állítani, hogy Juhász Attila a valóság 
költői átlényegítésének művészetében is a József Attila-i 
hagyomány folytatója. Pontosabban a József Attila-i ha-
gyományé is, mert költészetének formai, ritmikai, nyel-
vi és motivikus készlete ennél jóval szélesebb perspektí-
vát nyit az irodalmi tradícióra. József Attila mellett a ma-
gyar líratörténetből ott találjuk Arany Jánost (a kötetzáró 
Tölgyek alattban) Kosztolányit (például a nyolcadik című 
versben), Ady A Sion-hegy alatt című versének sajátos át-
iratát, az egy zarándok naplójábólt, és persze (kimondva 
kimondatlanul is) a kortársak közül leginkább Zalán Ti-
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bort. Juhász lírájának évszázadokat és kontinenseket át-
ívelő világirodalmi távlata pedig Anakreón dalaitól a ja-
pán haikuig, s ha nevesíteni kell, a haiku 17. századi nagy-
mesteréig Macuo Basóig nyúlik. Ennek a többféle forrás-
ból táplálkozó hagyománynak a továbbélése a kötetben 
megjelenő versformát tekintve a kötött időmértékes ver-
seléstől a szabad versekig s a haiku hagyományos sortago-
lását időnként szabadon alakító miniatűrökig terjedő vers-
tani sokszínűségben figyelhető meg.

„Modernség és a megőrzésre tett komoly kísérlet” – 
idézhetjük egyetértőleg Zalán Tibor értékelését. Juhász 
saját költői nyelvét ugyanis erősen átjárja az öröklött s az 
újraírás révén átörökíteni kívánt hagyomány hangja. A ha-
gyomány megszólaltatása azonban a négy egymást köve-
tő finoman hangolt és a belső címadásoknak köszönhető-
en többszörös fénytörésekkel tagolt ciklusban nem egyne-
műen történik, az anakreóni dalokat és a szabad verseket a 
harmadik Távol kelet című ciklusban a haikuk váltják fel, 
s az utolsó, Úti jegyzetek című egység hosszabb versei-
ben is visszhangzik még a japán versforma kiskompozíci-
ója. Az ellentétezésből fakadó fentebb részletezett feszült-
ség mindvégig érezhetően jelen van Juhász verseiben, az 
én és a világ megbomlott harmóniája bár nem kap egy-
értelmű feloldást a versekben, mégsem fokozódik a tel-
jes tragikumig. A családi emlékeket felidéző második cik-
lus versei közül például tagadhatatlanul legfájdalmasabb 
az anya haláláról szóló darab, a versbeszélő a szülő halá-
lát a vers végén önmaga véges életére fordítja át, viszont a 
halállal való szembenézés tragikumát az élet folytonossá-
gának megvallása ellenpontozza: „Most halt meg anyám 
/ Testvéreim kétszer halva szülte meg / s éppen éteri me-
zőn járt / amikor én születtem // Rólam nincsen kép / a fa-
lon Nemsokára megszületik majd / fiam gyereke is Most 
/ utazom hazafelé”.

A kiengesztelődésnek, a világgal kialakított harmóniá-
nak másfajta lehetőségét nyújtják a haikuk. A japán vers-
formának komoly hagyománya van a magyar költészet-
ben is, Juhász Attila haikui viszont mintha közelebb áll-
nának az eredeti műfajhoz abból a szempontból, hogy a 
versek témája jellemzően természeti látvány vagy jelen-
ség leírása. Igen erőteljesen kiérezhető ezekből a darabok-
ból a haikuírás mögött rejlő életfilozófiai tartalom is, mely 
a világra, a természetre irányított koncentrált figyelem s 
a természet személytelen ábrázolása révén végső soron a 
szemlélő s versíró személyiségének fejlődését tűzi ki cé-
lul. Persze más szempontból Juhász Attila nagyon is euró-
pai, sőt magyar haikukat ír. Ez nem csak a formabontás fi-
nom gesztusaiban, s a miniatűr egységekből építkező na-
gyobb, de még mindig rövid kompozíciókban érhető tet-
ten, vagy a személyesség alig észrevehető visszacsempé-
szésében ragadható meg, hanem abban is, ahogy a távol 
keleti versekbe belekomponálja a zsidó-keresztény tradí-
ció szólamát is: „Bambuszfuvola. / Pár hang a végtelen-
ség. // Vízparti fák közt / kislányok nevetgélnek. // Este 
lesz s reggel. / A következő nap.” (Ősz) A Távol kelet-cik-
lus záró, vándort megjelenítő verse egyszerre utal vissza 
a haiku nagymesterének, Macuo Basónak az élettörténe-
tére, s készíti elő a negyedik, Úti jegyzetek ciklus címé-
ben jelölt, de a versekben csak töredezetten, nagy vona-
lakban megrajzolt vagy csak sejtetett utazás képzetét. A 
ciklus versei ugyanis nem annyira egy utazás történeté-
nek lejegyzései, mint inkább hangulatok és látványok so-
rának rögzítései, s még akkor is így van ez, ha egy-egy 

versben konkrét helyszínhez köthető élmény megverselé-
séről van szó. A jól szerkesztett kötet kompozíciójában ki-
tüntetett szerepe van a záró ciklusnak: összegez, de vég-
legesen le nem zár. Szövegei, csakúgy, mint a kötet vala-
mennyi darabja megállásra, majd újraindulásra, végső so-
ron pedig újragondolásra késztet. Miként a ciklus és a kö-
tet záró, címadásával (Tölgyek alatt) és mottójával („Mer-
re, meddig mentek?”) Arany Jánost is megidéző darabjá-
ban írja Juhász: „Holtak szürkéje. / Meggyűlik, terül / az 
úton az arany sár. // Emlékszel, merre jártál?”

A kötet verseiben az emberi létezés mint úton-levés 
célját, értelmét kutató vágy fejeződik ki. A Juhász Attila-
költemények világa azonban sohasem ragyog teljes fény-
árban, de nem is tűnik el az éjszaka sötétjében. Jellemző-
en az alkonyat vagy a hajnal átmeneti napszakjai, más-
kor pedig az őszi, téli délután fényjátékai határozzák meg 
a versek időbeli és hangulati dimenzióit. Nem színárban 
úszó gót katedrálisok vagy kápolnák épülnek tehát ebben 
a kötetben, Juhász Attila egyébként is rendkívül visszafo-
gottan bánik a színekkel. Ha mégis képzőművészeti ana-
lógiát keresnénk, akkor fény és árnyék egymást ellenté-
tező alakzataiból kirajzolódó képekre utalhatnánk, olyan 
fotókra vagy festményekre, melyek annyit engednek csak 
látni a világból, amennyit a rájuk vetülő, szűrt vagy rése-
ken átszűrődő nehézfény megmutat. 

(Napkút Kiadó, 2011)
Szénási Zoltán

„Néha minden olyan egyszerû”
(Acsai Roland: Hajnali kút)

„észre sem vesszük: // Megérkeztünk.”
Ezzel a mondattal ér véget a karcsú verseskötet, melyet 

az ember szívesen olvas végig akár egy lendülettel, aztán 
örömmel veszi kézbe újra – de nem csupán az elegán-
san szűkszavú mikro- és makroszerkezet áttekinthetősé-
ge vagy a hiteles nyelvi és érzelmi tisztaság miatt, hanem 
mert üdítően inspiratív láttatásmód és gondolatiság jel-
lemzi a corpust egészében és részeit tekintve egyaránt. 

Megérkeztünk. Az olvasónak valóban ez az érzése. 
Talán idővel majd azt is meg tudja fogalmazni: miképp 
és hová érkezünk meg, de hogy mindannyiunk számára, 
konkrét általánosságában is körülírható legyen ez a fajta 
beteljesedettség-élmény, keressük vissza módszeresen az 
érkezésfolyamat tényezőit és kulcspillanatait.

Talán azért szerepel olyannyira kevés információ Acsai 
Roland ötödik kötetéről a fülszövegekben, mert a vers-
nyelvi redukáltsághoz idomulva ebben is konzekvens 
kíván lenni a szerző? Talán azért szorítkozik itt mindössze 
egy időszerű portréfotó és könyvei aktuális sorrendiségé-
nek szerepeltetésére, mert alkotói életútjának jelen ver-
sek által adott jelzéseit önmagában szemlélendő, önálló 
stációnak szeretné feltüntetni? Pedig fontos az idáig való 
poétikai és szemléleti eljutás immanens koherenciája, de 
legalább ennyire izgalmas kérdéssé válik már az is, hogy 
e mostani stáció eredményeiből mi és miképpen vihe-
tő majd tovább a következő megérkezés lehetősége felé.

A Hajnali kút verseinek soktényezős belső öröksége 
van. Legkorábbról megőrzött elemei az apró természe-
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ti-életképi momentumokhoz, mikro-rezonanciákhoz való 
kötődés, amely aztán alapot teremt a mélyebb érzelmek 
és gondolatok közelébe való eljutáshoz. Alapvető jegye e 
lírának a képszerű látásmódra építő poétikai letisztultság 
is. A legközvetlenebb kapcsolat a Két ég satujában című 
negyedik kötet költeményeivel mutatkozik. E két utóbbi 
gyűjtemény közös hangoltságát bizonyára az is megala-
pozhatta, hogy alig félszázas össznagyságrendjük olyas-
fajta homogenitást tesz lehetővé, amelynek finom, de 
tudatos különbségei is lényegivé és jól szemlélhetővé vál-
nak ekkora áttekintésben.

A negyedik és ötödik kötet keletkezésének életraj-
zi háttere az északi (lappföldi, illetve norvég) táj és ter-
mészet kínálta feloldódás- és harmóniaélmény. Az „újvi-
lági” impressziók a lírai én számára egyszerre teremtik 
meg a pillanat és az időtlenség teljességérzetét, a szabad-
ság és az erős kötődés megtartó élményét, mely ráadásul 
közös élmény – azé a mikroközösségé, amely egyébként 
is a leginkább hivatott az önfeledtségre, az egybehango-
lódásra. Ez a közösség pedig nem más, mint a párkap-
csolat, illetve a család, melyben a lélek hullámhosszának 
azonosságát, a befogadás és a megélés revelatív élményét 
az egyívású művésztársi, valamint a gyermeki nyitottság, 
fogékonyság, illetve a szeretet oldja magába.

Léleknek és tudatnak olyanfajta földközeli emelke-
dettsége jellemzi ezeket a verseket, melyben tetten érhe-
tő a Baudelaire-től ismert átlényegülési képesség (v.ö.: 
„Templom a természet”, „a távoli visszhangok egybe-
ringnak / valami titkos és mély egység tengerén … a vég-
telen kapuit nyitogatják” – Kapcsolatok), habár ez nem 
egyfajta elvont szimbólumrendszer segítségével műkö-
dik (még akkor sem, ha jó néhányszor fordul elő a szö-
vegekben a köd, a fátyolszerűség, a derengő homály, 
a vizionárius látványmegidézés képsora), hanem rész-
ben megmarad a wittgensteini elmondhatatlanság-képzet 
(v.ö.: „Beavatás a megnevezhetetlenbe” – A bálna) és a 
természetes azonosságélmény paradox egyidejűségében, 
másrészt pedig – túllépve a bergsoni szubjektív idő bel-
sővé váltságán – az antropomorfizált természet bebocsá-
tó-befogadó gesztusai révén úgy képződik meg, hogy 
az időtlen idő élménye lényegül át sajátidő-élménnyé 
is („Kiléptem saját időmből, és egy fenyő / lábnyomait 
követve beléptem / a zuzmók idejébe, a fényébe, a hattyú-
kéba” – Hószobrok). Csíkszentmihályi Mihálytól ismer-
jük a modern pszichológia flow-fogalmát. Úgy gondo-
lom, költőnk – és jó esetben az általa beavatott olvasó is 
– megtapasztalójává válik annak az áramlásfolyamatnak, 
amely intuitíve, egyszersmind érzékletek és bölcs tudás 
által ad bebocsáttatást a lét esszenciájának alkalomszerű 
megéléséhez. Az emelkedettség kapcsán egyébként meg-
említhetjük még azt is, hogy nem áll távol ettől a menta-
litástól a szakralitás, pontosabban annak tételes hit fölöt-
ti, panteisztikus képzete sem, melynek hol indirekt, hol 
pedig közvetlenebb jelzéseit találjuk a szövegekben („Az 
ősz szertartásain / ministráltunk” – Ruska; „A fjord fölött, 
mint a vizek lelke, felhő lebeg” – A Dale-templom bálná-
ja; „bóklásztunk a templomkertben” – A teljes kör).

Az ötödik kötet, mint önálló szakasz az életműben, 
folyamatképzetet önmagán belül is reprezentál, bölcse-
leti irányultsága és motívumhasználata tekintetében egy-
aránt. Szövegről szövegre haladva ez leginkább talán az 
egyes textusok építkezés-technikájában lehet szembetű-
nő, mivel a kompozíciók kétharmada egyfajta pictura-

sententia logikát követve summázó-poentírozó szöveg-
zárlatokhoz vezeti el a versbeszédet, mely a rövidség 
apropóján is gyakran mutat epigrammai rokonságot. 
(Nincs szó didaktikusságról, sem komplex logikai struk-
túrákról, mint ahogy a nyelvi bonyolultság sem jellemző: 
az egyközpontú megszólalás itt a legtipikusabb alakzat.)

A tematikában rendre felbukkannak átváltozás-folya-
matok, a vershelyzet pedig többnyire mozgásfolyama-
tokhoz kötődik. Az egyes opusokban a mozgásképze-
tek mellett a stagnálás motívumai is felismerhetőek, 
vagyis a kötet egészében szemlélhető folyamatív időn-
ként kiesik abból a fiktív látókörből, mely az előző kötet 
elsődlegesen és valóságosan horizontális szemléleti síkját 
az újabb művekben valós és metaforikus (metafizikus?) 
értelemben vett vertikalitással bővíti ki (sziklacsúcsok, 
hegyek; kút mélye, gleccsertó mélye). A címadó-kötetnyi-
tó versben máris nagy hangsúlyt kap a permanenciaképzet 
(„minden Hajnalban”), melyhez rögtön az első ciklus első 
verse társít elrugaszkodás-visszaérkezés fogalomkört (a 
folyamat kezdete Acsai szerint maga is történhet érzéke-
léshatáron, akárcsak a teljesebbé válás pillanatai – vö.: 
Nyírfa, halászsas; Vadászrepülők); a kötet centrumá-
ban A Dale-templom bálnája „átúszik kezdeten, végen”, 
A teljes kör pedig már címében is folyamategészre utal, 
majd pedig mindezek után a zárásban a két utolsó opus 
említ valamely út felé indulást, illetve megérkezést (Olaj-
kép, Úton Björk felé). Miközben így épül és őrződik a 
kötetegész gondolatisága, a bóklászás-lebegés-kavargás 
motívumkör beépítése azt jelzi, hogy a teljesedés során 
adódnak iránytalan érlelődéshelyzetek is, illetve hogy a 
rész-megállások (pihenő, menedék) egyaránt fontos ele-
mei a magaslatra érésnek, a szintézis megteremtődésének 
(Molden, Kék lovak, Föld és ég).

A teljesedésfolyamat beavatás- és felismeréspillanatai 
a vershelyzetek jelen idejéhez kötve rögzülnek a lírai én 
tudatában, a Hajnali kút versei azonban olykor a valós idő-
folyam másik két dimenziójához is kötődnek. Múlt és jövő 
bevonása a bölcselet tényezői közé inkább csak jelzés-
szerűen történik, mégis vannak olyan felhangjai, melyek-
re érdemes figyelni. A kötetcímben szereplő kút-motí-
vum például kötődhet Thomas Mann-i reminiszcenciához, 
de fontosabbnak mutatkozik a nyitó opus tanúsága sze-
rint mint egyfajta természetes őstudásnak és az idők kez-
detétől meglévő szeretetnek a forrása (ld. még motívum-
ként a folyó gleccserforrásának keresését – Kék lovak). A 
közelebbi múlt mint viszonyítási pont néhány gyermek-
kori emlék képzetében jelentkezik csupán, ami viszont 
az előbb említettekkel együtt azért fontos, mert a gyer-
meki lét- és tudatállapot édeni jellege kap – szövegszerű-
en kevésbé frekventált jellege ellenére is – kiemelt hang-
súlyt általa. A szülői reménykedés és az apai féltés egy-
aránt abba az irányba hatnak, hogy a jövő távlatai is elgon-
dolkodásra késztessék az érzékeny figyelemmel szemlélő-
dő, a világértésben az áramlatokkal előrehaladó beszélőt, 
aki ugyan nem mondja ki, mit sugallhatnak az ominózus 
jósjelek (Wittgenstein háza Skjoldenben, Sorsvonal), de 
érzékelteti a komor veszélyeztetettséget is (Tollas mérleg, 
Vadászrepülők, Gleccsertó). Madárszimbolikája úgy egé-
szíti ki mindezt, hogy egyfajta groteszk árnyalattal szem-
lélteti az illúzióvesztést, az elmúlást (Egyetlen madár). 
Furcsa hangulati adalékkal járul hozzá mindehhez a felér-
kezést-megérkezést előlegező élethelyzet bemutatásakor 
a szívbe fúródó fenyőmag repeszek képe (Molden), majd 
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pedig a beteljesedést hirdető kötetzáró tételben a „Nyikor-
gó ajtók imája” (erre készít fel talán már az előző kötet-
ben a tengerhez meghitten fohászkodó öregember megje-
lenítése is? – l. ott: Ostende). A legerősebb hatást azon-
ban talán mégis az kelti e téren, hogy a szövegben még 
az örökidejűség masszív jelképeként ábrázolt világfa, Az 
erdő királya azonos cím alatt, a keleti tusrajzokra emlé-
keztető, stilizált kötetborítón már hunyt szemű, töviskoro-
nás (!) emberalakként – egyfajta torzóként – jelenik meg.

Lehetséges talán, hogy a krisztusi életkort éppen csak 
elhagyó szerző a beteljesedés, megérkezés élethelyzeté-
ben a letisztult természetesség, a szeretetteljes világ- és 
világsors-értés mellett ennek a fájdalmas bölcsességnek 
az időkön átívelő fluxusát is kénytelen volt valamiképpen 
azonosítani a benne összegződő élmény részeként?

Lehetséges, hogy a rendezettségében is állandó 
törtséget, töredezettséget megjelenítő szövegalakza-
tok szintén ennek a kettősségnek a sajátos feszültsége-
it hordozzák?

„Néha minden olyan egyszerű” – állítja költőnk a Kék 
lovak című szövegben. Az intuitív pillanatok valóban 
megajándékoznak bennünket valami természetesnek ható 
és tiszta egyértelműséggel. A kötetről való elgondolkodás 
induló dilemmáihoz azonban mégis újabb kérdések csat-
lakoztak végül. Nem azért, mintha Acsai Roland költemé-
nyei kételyeket ébresztenének akár poétikáját, akár böl-
cseletét tekintve. Éppen ellenkezőleg: a szerző megaján-
dékozza olvasóit olyanfajta inspirációkkal, amelyek az ő 
érzelmi-gondolati teljesedésfolyamatában szerepet játsz-
hattak, és bizonyára valóban kíváncsivá is teszik a befo-
gadót, hogy a majdani új élethelyzetek és új sajátidő-szin-
tézisek alkalmával miféle újabb megszólalásokra kész-
tetik költőnket az ő saját kérdései (melyekből nyelvtani 
értelemben itt érdekes módon egyet sem, viszont mint-
ha-szerkezetű hasonlításokból annál többet találunk), 
milyen további teljesedés-adalékokkal szolgálnak kül-
ső-belső motivációi, felismerései. 

(L’Harmattan, 2011)
Juhász Attila

A számkivetett káprázatai
(Ferdinandy György: Kérdések Istenkéhez)1

Ferdinandy György a kortárs magyar próza rendsze-
resen és szorgalmasan publikáló alakja. Novellái, kisre-
gényei, szociografikus metodológiájú visszaemlékezései 
a magyarországi olvasók számára az első, hazai kiadó-
nál megjelent kötete, az 1988-as Szerecsenségem törté-
nete óta láthatóak. Az alkotó ezután napvilágot látott pró-
zaköteteiről írt kritikák, ismertetők kezdetben a magyar-
országi magyar irodalomba való „betagozódás”, a kánon-
ban való kötelességszerű elhelyezés áramlatába sodorták 

1  Az írás a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 témaszámú projekt kere-
tében készült. A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 „Az SZTE Kutató-
egyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú 
távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos 
utánpótlás biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg. 

a szerző alakját és szövegeit. Az emigráns magyar iroda-
lom rendszereihez is lazán kapcsolódó író „felcímkézé-
se” úgy tetszett, a rendszerváltás körül saját magát újra-
pozícionáló hazai szépirodalom strukturáló mechanizmu-
sainak is ellenállt. Különleges, ám a határon belüli és túli 
magyar irodalmakban sem példa nélküli határhelyzetben 
lévő személyiség portréja rajzolódott ki a szövegeit értel-
mező kritika panorámából, és ez a találó és kevésbé rele-
váns megállapításokból szövődő atmoszféra óhatatlanul 
az író prózájának központi motívumát jelentő átmeneti-
ség kategóriáját igazolta. 

Az 1956 után „világcsavargóvá” váló, franciaországi, 
Puerto Rico-i és floridai életszakaszokat megélő, majd 
a kilencvenes években Magyarországra részben visz-
szatelepülő, szépírói életművében is többnyelvű szer-
ző pályájának a róla írt 2002-es, az itthoni recepció-tör-
ténet első szakaszát lezáró monográfia fontos határkö-
ve lett. Szilágyi Zsófiának a Kalligram Tegnap és Ma 
biográfia-sorozatában megjelent munkája alapos és pon-
tos összefoglalóként a Ferdinandyról szóló produktív és 
kevésbé használható kritikák tapasztalatait összegyűjt-
ve és összegezve rajzolta meggyőzően az írói arcké-
pet. Szilágyi kötetének hangsúlyai a köztesség ontoló-
giai tapasztalatként megélt élménye felé estek, amikor a 
modernitás egyik kiemelt motívumának számító idegen-
séget, az emigrációs számkivetettség, az otthontalanság és 
a folyamatos vándorlás ürügyén, a tapasztalat autentikus-
ságával felvértezve megszólaló elbeszélő hangját nevez-
ték meg e próza legmarkánsabb jegyeként. Ezt a követ-
keztetést maguk a vallomásosságot és az önéletrajziságot 
előkelő helyen szerepeltető, autodiegetikus elbeszélő-
ket mozgató Ferdinandy-szövegek is erősítették. Az író 
által több helyen „bio-fikcióként” definiált megszólalás-
mód, amellett, hogy a személyes sorsesemények pusz-
ta lejegyzésének képzetét keltette, az örökösen tranzitban 
létezés élményét és az ebből fakadó kiszolgáltatottságot is 
kiemelt motívumokként szerepeltette.

Ferdinandy kötetei mindig is úgy rajzolták meg a sze-
mélyes élettörténetet, hogy egy rögzített megfigyelőál-
lásban elhelyezkedve ígérték olvasóiknak a lineáris törté-
netmondást, majd ezt a rendet felszámolva akár egy szö-
vegen belül, majd az egész kötet koherenciáját is szét-
szálazva ciklikusan tekintettek a biográfia eseményeire. 
Akármi is volt ez az aktuális novellagyűjteményt, novel-
lát vagy kisregényt indító helyszín, Párizs, Puerto Rico, 
Miami vagy Budapest, a szövegek szerkezeti sajátossá-
gai a személyes történetek és terepek körbejárhatóságá-
nak, önmagukba visszatérésének illúzióját keltették. Ez 
alól csak néhány, a közelmúltban megjelent könyv volt 
kivétel, amelyek bár láthatóan őriztek vonásokat ebből a 
körkörösségből, deklaráltan, alcímeikben is vállalt doku-
mentum jelleggel felvértezve, egy árnyalattal „fegyelme-
zettebb” scriptort alkalmaztak elbeszélőjükként. Az 56-os 
„elveszett nemzedék” történeteiben, A Pourtalés-kastély 
lakóiban (2005) és Az amerikai menekültben (2009); 
a Magányos gerle (2005) és az Egy sima, egy fordított 
(2010) „anyaregény” fragmentumait kirakó novelláiban; 
valamint A bolondok királya (2007) című „aparegény-
ben” mintha szigorúbb menetrendet követtek volna az 
elbeszélők, nem beszélve természetesen a Chica. Trópusi 
lányról (2006), a referencialitás alapjáról induló izgalmas 
szociográfiáról, amely a műfaj szabályainak rendelte alá 
beszédmódját.
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meccs szimbólumrendszerét használja: „A fiú később 
is, hosszú éveken át úgy érezte, hogy van valami, amit 
akár az élete árán is meg kell védenie. Egy vonal por-
ban – eddig és ne tovább! – két bot vagy két iskolatás-
ka között […] A pályán ágyúgolyók döntötték el a dön-
tetleneket.” (40.) (A kapus). A játék és az élet szabályai-
nak egymásba olvadása ugyan egyértelmű, de újramond-
va is hatásosan és meggyőzően előadott ötlet köré épülő 
csoda, amely Ferdinandy mindenkori narrátorainak kezé-
ben a róla szóló szakirodalomban legtöbbször, leghosz-
szabban elemzett és e szempontból talán a legjobban is 
működő elbeszélés, a Corrida óta sem vesztett erejéből.

A történetek otthontalan hazatérői a múlt nyomában 
járva természetes módon fordulnak az önéletrajzi beszéd-
mód kedvelt formáihoz, miközben a múlt tárgyaival újra-
felfedezésükön vagy éppen elvesztésükön keresztül talál-
koznak. Ehelyütt ez az atmoszféra az Intarzia című írás 
ládikájának gyűjteményét szemlélve tematizálódik vilá-
gosan. A kazetta álombeli tartalma a múlt színes üvegda-
rabjait, az emlékezés mentális mechanizmusainak töre-
dezettségét hivatott felmutatni: „A barna láda üres. Ódon 
illatok szivárognak a fából, amikor fölé hajolok.” (122). 
A könyv másik írása, az Emlékszilánkok című hosszabb, 
alfejezetek fragmentumaiból építkező szöveg egyik rész-
lete (Egy s más) is ezt a bázist, a vallomásos feljegyzé-
sek hétköznapiságát teszi problémájává: „Akárhogyan 
is vesszük, a tárgyak, amik körülveszik, valamiképpen 
megszépítik egy magányos öregember életét.” (289). Az 
idézett részlet sajátossága az a redukált nyelv, amely a 
Ferdinandy-próza egyedi stílusjegye, olyan szemantikai 
tartomány, amely a kötetről kötetre hasonlóan előveze-
tett történéseket képes eltávolítani a felülírás és újraírás 
monotóniájától. Másfelől éppen ez a ciklikusságra épülő 
poétikai karakter válik retorémává, ahogy sokszor az is 
nehezen eldönthető, hogy az elbeszélő a közhelyek hatá-
rára vitt kijelentéseit valójában a kitaszítottság kifejezé-
sére alkalmas vonásként vagy egyszerűen a súlyosabb és 
bonyolultabb esszéisztikus mondandó feloldását szolgáló 
gesztusként használja-e.

Mindehhez hozzájárul, hogy a szövegek elbeszélői 
sokszor küzdenek a kevert nyelvű kifejezésmód szépiro-
dalmi reprezentációjának problémáival. Az alkotó koráb-
bi köteteiben is tisztán látszott az a tendencia, amely 
az idegen nyelvi közegben kommunikációs csatornákat 
kereső hősök élethelyzeteit mutatta be. A Ferdinandy-
szöveg gyakori helyzetében még az otthon megszokott 
és ismerősnek tetsző közegben is az ismeretlen világok 
létezésére figyelő narrátorok írják le a jelenségeket. Az új 
gyűjtemény gyerekkort feldolgozó eseményeiből merítő 
Redejdom, redejdom, vagy A szinopszis című történetek 
elbeszélője ezt az anyanyelvi közeget is átható nyelvi ide-
genséget veszi észre. Persze a Kérdések Istenkéhez pró-
zái a szokásos, klasszikus emigrációs léthelyzetként defi-
niálható sémákat is feldolgozzák, a problémát a legvilá-
gosabban a Volgai hajósok párizsi barangolásaiban, és a 
Peonok bármelyik kultúrában hasonlóan működő nyelvis-
kolai jelenetsorában ábrázolva. 

Ferdinandy korábbi köteteinek trópusokon játszódó 
prózái a sziget világirodalmi mítoszainak és a tenger 
szimbólumainak sokoldalú, szerepek és alteregók sorát 
felvonultató hálózatát dolgozták ki. A Robinson-téma 
korábbi variánsai, a Thészeusz-mítosz parafrazeálása, a 
Monte Cristo és Jónás alakját transzformáló régebbi írá-

A dokumentarista módszerrel dolgozó emlékiratíró 
hosszabb szövegei után a Kérdések Istenkéhez novellái a 
korábbi Ferdinandy-elbeszéléskötetek ismerős szerkesz-
tésmódjához térnek vissza. A könyv a gyerekkor korábbi 
prózákban már bőséggel tárgyalt emlékfoszlányait rakja 
össze újra, a szülők elhidegülésével, majd a történelem 
traumáitól érintett gyerekkor sorsot vesztő kiszolgálta-
tottságával körvonalazva elbeszélője pozícióját. A szám-
kivetettség élménye ezúttal is a kényszerű és állandósu-
ló összegzésben, a tárgyakban, az iratokban, az emlékek-
ben rendet tevés mozzanataiban testesül meg. Az elmú-
lás élményének átélése az eltűnés fázisainak megjelölésé-
vel lesz lehetséges, így az új novellagyűjtemény történetei 
a mindenkori élettér diszkomfortos természetét a kilenc-
venes években Magyarországon megjelent Ferdinandy-
válogatásokhoz képest talán még karakteresebben egészí-
tik ki a megszűnés, a felszívódás, a szubjektum szublimá-
lódásának jegyeivel. A Kérdések Istenkéhez első történe-
te, a Tante első soraiban határozottan manifesztálódik az 
a szándék, amely a könyvet záró, Mielőtt a semmibe hul-
lunk végkövetkeztetései közt tér majd vissza: „Szóval így 
néz ki utánunk a világ.” (7); „A helye nem hűl ki senki-
nek.” (351). Ferdinandy prózájának rétegei, a második 
világháború városostromában és vidéki szcénáiban töltött 
gyerekkor, az 1956 utáni európai vándorévek, a hontalan-
ság időszaka, a Franciaországban és a Puerto Rico-ban 
töltött idő történetei mondódnak újra ebben a gyűjte-
ményben is. Szintúgy megbízhatóan ismerősek a szöveg 
ritmusát adó alakzatok és motívumok. A slágerszövegek, 
dalrefrének nem először válnak e szövegvilág emlékező 
narratívájának eszközeivé. Egy korábbi Ferdinandy-kötet 
(Csak egy nap a világ [2008]) címét adó novella a világ-
háborús atmoszférát plasztikusan kifejező, a minden-
napok attitűdjét sűrítve nyújtó sláger címének kölcsönvé-
telével elevenítette fel egy nemzedék világtörténelemmel 
való kényszerű találkozásának tapasztalatait. Az új kötet 
pátosz és hétköznapiság határára állított rövidtörténete-
iben és elbeszéléseiben a dalszövegek újra e magánmi-
tológia dimenzióit erősítik. A Kérdések Istenkéhez egyik 
darabjában (Solti Rózsi) a Mennyből az angyal tölti be ezt 
a szerepet, hogy aztán a Bluebird of Happiness című írás-
ban ez a karácsonyi ének az idegenbe szakadtak nosztal-
gikus melankóliájának esszenciája legyen. Egy másik tör-
ténet, a Volver címadó sorai pedig a trópusi sziget föld-
rajzi sajátosságaival és szimbolikájával könnyen azono-
sítható, az idegenből hazatelepülés történeteit nosztalgi-
kussá tevő örök visszatérés jelentéstartományát teszik a 
textúra összetartó jegyévé. Egy másik kispróza, a Talán, 
talán pedig a Quizás, quizás, quizás című, számos nyelvre 
adaptált, számtalan feldolgozása révén a kollektív emlé-
kezet egyik frázisává szilárdult evergreen újfent a köztes-
séget, az idegenséget és az otthontalanságot szimbolizáló 
motívumként lesz a kompozíció segítője. 

Ferdinandy prózáinak gyakori létezési módja a 
játék, amely azonban sosem csak önmagáért való, leg-
többször kataklizmákhoz kapcsolódik. Élet-halál harc, 
amely a túléléshez kapcsolódó formákban jelenik meg. 
Cselekvés, amelynek mindig tétje van, amely a történe-
lemmel és az élettel összekapcsolódó fogalmakat hatá-
rol körül. A Kérdések Istenkéhez néhány elbeszélése (A 
kapus, Esperanza) a korábbi kötetek novelláinak (pl. 
Egyfordulós bajnokság) témáit folytatva a történelmi 
játszmákat modellező sportpálya, az életet imitáló foci-
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sok az életmű érzésem szerint talán legjobban sikerült 
darabjai. A Kérdések Istenkéhez történeteit láthatóan ezút-
tal elsősorban a többlaki életforma magyarországi köze-
gei tartják össze, a kötet felütése is a gyerekkori térsége-
ket jelöli ki megfigyelőállásként, zárlatát ismét a létösz-
szegző emlékezés hazai helyei jelentik. Bár tematikusan 
jelen vannak a trópusi közeg történetei, az a markáns, 
esszéisztikus invenciókkal birtokba vett, részben archa-
ikus, részben premodern világ, amelynek jelenségeit a 
Ferdinandy-próza a magyar irodalomban szinte párhu-
zamok nélküli módon prezentálta, ezúttal sajnos keve-
sebbszer látható. A kisajátított Robinson-mítoszra és az 
ezzel kapcsolatos önidézésre is csak egyszer találunk uta-
lást. A könyvet záró összegző írás, a Mielőtt a semmibe 
hullunk első sorai ezek: „Valaha én is az olvasmányaim-
ból éltem […] Hajósládám a tengerbe veszett, könyve-
im megsárgultak, aztán foltosodni kezdtek, végül össze-
ragadtak a trópuson.” (337). A szerző a világirodalom 
leghíresebb hajótöröttjének alakját szellemesen emelte 
és emeli saját világába. Elbeszélőinek ezzel kapcsolatos 
képzetei közül a korábbi prózákból különösen a trópusi 
levegő „papírellenességének”, a nedvesség pusztító ere-
jének képei emelkedtek ki. A Robinson-alteregó szerepjá-
tékai közt a nyelvvesztés, az írás hiábavalóságának gon-
dolatai az elmúlás, eltűnés belenyugvásával kiegészülve 
szerepeltek. Bár a gyűjtemény vezérfonalaként olvasha-
tó „hűlt hely” ismételt körülrajzolását (L.: „A helye nem 
hűl ki senkinek.” [351]), a robinzonádok hangulatának 
finom megidézése készíti elő, Robinson úr óceáni töpren-
géseinek korszakát úgy tűnik, legalábbis egyelőre lezár-
ta krónikása.

Szikárabb és szűkszavúbb lett az a korábbi kötetek-
ben, főként a Szerecsenségem történetében és a Szomorú 
szigetek címmel kiadott esszégyűjteményben megszólaló 
hang, amely a latin-amerikai történelem természeti kör-
nyezettől sem független tendenciáit, a rabszolgafelkelé-
seket, vagy a mindenkori perifériák jelenségeit alaposan 
és autentikusan, mégis az ott élő idegen távolságtartásá-
val szemlélő megfigyelő hangján rögzítette. Ez a vonal 
nemcsak a magyarországi irodalomban az utóbbi időben 
egyébként sem felülreprezentált tényfeltáró és rendszeral-
kotó műfajok üres helyét töltötte ki. Ferdinandy esszéit és 
esszénovelláit olvasva nem lehetett nem észrevenni, hogy 
leíró, elemző törekvései mellett olykor a közép-európai 
környezettel és lelki alkatokkal összehasonlítható ponto-
kat is megtalálni vélte. Az író szociografikus ambícióktól 
fűtött novellái éppen a szociális érzékenység megkérdő-
jelezhetetlenül őszinte hangja miatt működnek olyan jól. 
Az új gyűjteményben kevesebb a posztkoloniális jelensé-
geket tárgyaló szövegek száma, igaz, ebbe a válogatásba 
is bekerültek az „amerikai álomba” betagozódni vágyók 
történetei, a Kettős ügynökök, valamint a zöld kártya nél-
küli munkavállalók sorsát egyetlen illegális bevándor-
ló fiatal lány sorsán keresztül bemutató hosszabb elbe-
szélés, A madárhanggyűjtő magánya továbbra is őrzi a 
Ferdinandy-prózának ezt a véleményem szerint fontos, 
egyedi vonalát.

A krónikás utazásokkal részekre szabdalt életű hősei 
számára a megérkezés vagy az otthonra találás csak illú-
zió, a történetek menekülő útként a folyamatos mozgás-
ban levést sugallják. Ezen a módon, úgy tetszik, a halálba 
érkezés kötetről kötetre hangsúlyosabb motívuma is meg-
felelő távlatból látszik. Természetes, hogy ebben a struk-

túrában a betegség témája is csak a kimozdulás viszony-
rendszerében jelenhet meg, az útvonalak tervezettsége, 
tervezhetősége egy helyütt az inkontinenciával is küzdő 
hős kiszolgáltatottsággal szembeni küzdelmének egyet-
len fegyvere. A Kérdések Istenkéhez egyik szövege, az 
Intercity ebben a tekintetben a Magányos gerle kötet 
betegséget témájává tevő prózájának, a Száraz magöm-
lésnek párja.

A vallomásosságot argumentáló, az „önéletraj-
zi paktummal” szembeni elvárásokat erősítő részletek 
Ferdinandy világképének markáns motívumai. Az önér-
telmező, önmagára reflektáló textusok sokszor tárják 
fel saját természetüket, a Cserepes a szám című hosz-
szabb darab alfejezetében (Majd bepótoljuk) így olvasha-
tunk erről: „Nem írtam meg a nagyregényt. Tárcákat kör-
möltem, lábjegyzeteket. Kitaláltam magamnak minden-
féle műfajt: glosszát, novellafüzért, csak, hogy ne kelljen 
felmásznom a falra. Kilométeres freskókat festenem […] 
És, hogy a hőseim tranzitemberek […] Nehéz elfogadni 
a bio-fikciót: azt, hogy mindez nem egészen én vagyok. 
Ez az első személy – tudjuk – különben sem a nyelvtan 
első személye, hanem a közvetlen és halálos kockázaté.” 
(176). Tény, hogy Ferdinandy György hősei az Orbán 
Ottótól kölcsönvett mondat sugallta kockázatos bizonyta-
lanságot életprogrammá teszik. Író és alteregói valóban a 
nehezebb utat választják, amikor a személyesség reflek-
tornyalábjai közt az én lemeztelenítésére vállalkoznak. 
Bonyolult és cizellált nyelvi regiszterektől távol mara-
dó hangjuk, a sorseseményeket lecsupaszító stílusuk nem 
öncélú kitárulkozás. Bár a „senki földjén” járnak, amikor 
szépirodalmi világuk leírhatóságának eszközévé a kon-
fessziót, stílusjegyévé a hétköznapiságot, az egyszerű-
séget, a redukciót, műfajaivá pedig az esszénovellát, az 
esszét és a szociográfiát teszik. Az eredmény összessé-
gében egyenletes színvonalú, autentikus hangon megszó-
laló próza, amely protagonistáinak aggályaival szemben 
remélhetőleg már megtalálta saját közönségét.

(Magyar Napló, 2011)
Kovács Krisztina

A szöveg csontváza
(Vörös István: Keresztelés özönvízzel.

Befejezhetetlen krimi)

Vörös István regénye alcímében is előlegezi saját nar-
ratív játéktereit. A műfajmegjelölő definíció (befejez-
hetetlen krimi) nemcsak a nyomozás, titokfejtés kor-
társ magyar irodalomban is népszerű, karakteres hagyo-
mánnyal rendelkező iránya miatt tűnik fontosnak ebben 
a regényben. A két fő szálat mozgató történet ugyanis a 
legfontosabb narratológiai modelleket bemutató struktú-
ráihoz nem is találhatott volna a detektívregénynél alkal-
masabb műfajt. Narratológiai és krimitörténeti összefog-
lalók gyakran idézett példája Agatha Christie Az Ackroyd-
gyilkosság című krimije, amelyben a nyomozás folyama-
tát lezáró fordulat éppen az, hogy az elbeszélő, az olva-
só bizalmát elnyerő és végig birtokló narrátor a leleple-
ződő elkövető. Bár Vörös István kötetének szereplői úgy 
tetszik, e hagyomány folytatói, a történet omnipotensként 
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bemutatkozó elbeszélője sokszor saját, éppen szüle-
tő regényének foglya. Hőse, a kereteket lépten-nyomon 
szétfeszítő, narrátora ellen fellázadó, a történetet alakíta-
ni vágyó, esetenként elbeszélőként megmutatkozó fősze-
replője szintén a fikciós szövegtérből menekülni akaró, az 
elbeszélés fölött uralkodni vágyó, „fegyelmezetlen” szub-
jektum. A detektívtörténet legegyszerűbb sémájában gyil-
kosként és áldozatként is állhatnának előttünk, ám a hely-
zet Vörös új prózájában ennél bonyolultabb. A rejtélyt és 
az elbeszélés fázisait a természettudományos vizsgálódá-
sok különböző metódusaival prezentáló fizikus-narrátor 
végig fenyegető aurájával van jelen főszereplője, a meg-
szállottan gyereket akaró, a saját cselekedeteinek motivá-
cióiban is bizonytalan kiugrott pap életében. Az egymás 
kísérteties jelenlétére épülő kapcsolatban könnyű felis-
merni az elbeszélés felszámolásának különböző lehető-
ségeit kutató, tükröztető elbeszélésmódot. Ezt meggon-
dolva érezhető, hogy Vörös regénye nemcsak a krimi 
műfajtipológiai jegyeit prezentáló produktumként érde-
kes. A Keresztelés özönvízzel részben olyan narratológiai 
struktúrákat sűrítő „kézikönyv”, amelyben az elbeszélés 
lehetőségeinek változásait áttekintve, a későmodernségtől 
a posztmodern és a poszt-posztmodern felé tartó csomó-
pontokat felskiccelve a fontosabb definitív és önértelme-
ző gesztusok is láthatóvá válnak, a regény észrevehetően 
ilyen gyakorlóterepként tekint saját magára.

A varázsmese és a pikareszkregény hagyományosan 
kétszereplős modellje a modernitás mitológiáját rögzí-
tő bűnügyi regény műfajában él tovább, ám ebben az 
újra transzformálódó rendszerben a nyomozó és az őt 
követő segéd egymás történeteit kiegészítve úgy vannak 
jelen, hogy látásmódjuk különbözősége az írás folyama-
tának láttatásával lesz még hangsúlyosabb. A rejtély- és 
rejtvényfejtés folyamatát sokszor természetes módon a 
„fegyverhordozó” által írt kéziratból ismerheti meg az 
olvasó, miközben ez a verzió végig izgalmas feszültség-
ben van a nyomozó „saját” történetével. A legismertebb 
példák közül a Holmes–Watson, vagy a Poirot–Hastings 
páros különböző szövegtípusokra, kéziratokra, levelek-
re, naplórészletekre épülő, olykor retrospektív, múltbe-
li bűneseteket regisztráló történetei juthatnak eszünkbe. 
Vörös regényének elbeszélő-főszereplő kettőse egymás-
nak szánt direktíváiban, szerzői „utasításaiban” egy való-
di kapcsolatot nélkülöző virtuális térben létezve idézi fel 
ezt a tradíciót. Bár e regény célja nem a titkoktól fülledt 
atmoszféra fenntartása, néha, a jó krimikhez hasonlóan, 
még ez is sikerül. A szöveg kontextust teremtő terében a 
találkozás lehetetlensége ellenére is intenzív párbajt vív a 
két orátor, küzdelmük a regény teóriáinak leghangsúlyo-
sabb állásfoglalásait eredményezi: „De mostantól több 
elbeszélőre lenne szükség. Vagy arra, hogy ő végre visz-
szavegye a szót […] Menekül előlem, bujkál, letagadtat-
ja magát más elbeszélőkkel, egyszer maga Tolsztoj jött a 
telefonhoz…” (60).  „Igazi elbeszélőre lenne szükségem, 
nem erre a kiugrott tudósra.” (97). 

A kötet igazi filozófiája láthatóan az „elbeszélés nehéz-
ségeinek” tárgyalása, bár a probléma érzékelése, körül-
határolása és megoldása felé vezető úton a gondolko-
dás folyamata a klasszikus nyomozós történetek sémájá-
ra épül. A kérdéseken és az áldozat kifárasztásán alapu-
ló mechanizmust imitálva alkotó és teremtménye, gyil-
kos és áldozat, nyomozó és elkövető kérdésekkel bom-
bázzák egymást a lebukás határán táncolva, hogy aztán 

a bűnügyi regény szabályainak megfelelően csak az utol-
só fejezetekben derüljön fény az igazságra. Ez esetben a 
valódi bűntény nem is a történetben elkövetett gyilkos-
ság (ami talán mégsem gyilkosság?), hanem az elbeszélő 
végső csavarként kínált rituális gesztusa, amellyel kivé-
gezni, eltüntetni próbálja saját hősét. Vörös István nar-
rátora az irodalmi apaság, rituális apagyilkosság isme-
rős akcióit is szövegébe építve egy, a posztmodern irodal-
makban gyakori motívum újragondolásával ad, ha nem is 
megoldást, de konklúziót saját történetének. Így a törté-
net, alcímének némiképp ellentmondva, mégiscsak befe-
jezhető, hiszen nem kelt olvasójában nyugtalanító feszült-
séget, nem hagy maga után megválaszolatlan kérdéseket. 

A regény szerkezetét tekintve valóban nyitott, ám 
ebben a lezáratlanságban is ideális, jól látható magyará-
zatot kínál, hasonlóan bánva el hőseivel, mint egykor a 
nyelvvel, az elbeszéléssel, és az elbeszélőkkel Esterházy 
Péter kultikussá vált nagyhatású darabja, a Bevezetés a 
szépirodalomba. Az egymás hatását kiiktatni vágyó, egy-
más létezését is folyamatosan fenyegető fizikus és pap 
kapcsolatában persze nemcsak a Bevezetés számos szö-
veghelyét, köztük A próza iszkolásának zárófejezetét 
idézhetnénk. Vörös regénye ugyanis fejezetcímeivel is 
egyértelművé teszi, milyen problémákra irányuljon olva-
sója figyelme. Bár a regény két narrátorának törekvé-
sei ebben a fejezetben definiálódnak legtisztábban, Az 
eltűnt tér nyomában cím mégis kicsit erőltetettnek tűnik. 
Ugyanez érvényes a Petri György líráját idéző fejezet-
re (A napsütötte sáv), bár annak variációi (A holdsütöt-
te sáv, A napsütötte folt) már a saját logikán belül argu-
mentált, a tartalmukhoz jobban illeszkedő részek. Az lát-
ható, hogy az intertextusok fokozott vagy halványabb 
jelenléte Vörös prózájának fontos kohéziós alakzata, de a 
Keresztelés özönvízzel néha úgy tetszik, csak lebegteti, és 
nem tudja tartalommal megtölteni saját, valóban komoly 
és széles bázisát.

A kötet elbeszéléssel kapcsolatos elmélkedéseit az 
általános metafizikai axiómákból kiinduló belső mono-
lógok hordozzák. A szöveg főhőse, a saját válságával 
küzdő katolikus pap már első felbukkanásakor körvona-
lazza célját, gondolkodói karakterét. „Az emberben az 
állat, az állatban dolog, a dologban a semmi lakik.” (16) 
A szubjektumának lebontásán fáradozó, önmagát folya-
matosan elemző, az alkotással nemcsak saját történetének 
alakítása, hanem a festészet kapcsán is találkozó lelkész 
gondolatfutamai láthatóan nemcsak a gondolkodástörté-
net néhány ismert teorémáját mutatják fel, a regény több 
helyen önmagához való viszonyáról is érzékenyen beszél. 
Vörös István munkája minden rétegében a szöveg kelet-
kezésével foglalkozik, így a textus játékaira fogékony 
olvasót végül megörvendeztetheti a felfedezés, hogy a 
saját világképét éppen formáló fizikus-elbeszélő és a min-
den áron folytatódni és reprodukálódni vágyó pap-főhős 
élettörténetei valójában a textus születésének mindenkori 
fázisait tükrözik vissza. Ez a valóban aprólékosan kidol-
gozott rendszer és a „magától íródó” szöveg alakulástör-
ténetei iránti szenvedély Vörös István regényének talán 
legnagyobb erénye.

A szöveg rejtélyei, egy talán el sem követett gyilkosság 
és egy régi, ugyancsak homályos bűntény nyomában járó 
fejezetek nagy izgalomra ugyan nem adnak okot, azzal 
azonban mégis ébren tarthatják a titokfejtés iránt érdek-
lődő olvasóik figyelmét, hogy eszközükként is a detek-
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tívregények legismertebb motívumait használják. Köztük 
különösen nagy hangsúllyal szerepelnek az elbeszélést 
elbizonytalanító körülmények. Így válik központi elemmé 
az éjszaka, de az érzékelést megzavaró vonások sorában 
ott találjuk a gótikus rémregény és a viktoriánus detektív-
regény kedvelt motívumát, a ködöt is. Idézve egy jellem-
ző példát: „A köd elérte a kerítést, egyre magasabbra tor-
lódott föl mögötte, aztán lassan és megfontoltan elkez-
dett bezúdulni az udvarra. A nap épp szemből sütött, a 
faágak árnyéka meglátszott a sűrű ködpamacsokon.” A 
Keresztelés özönvízzel átgondoltan megszerkesztett törté-
net, szerzője jól ismeri a bűnügyi történet, jelesül elsősor-
ban az intellektuális krimi tradíciójának minden elemét. 
Természetes, hogy a hangsúlyozott körülmények között 
rendre felbukkannak a főszereplő-elbeszélő emlékezetét 
tesztelő gyakorlatok, a hősöknek saját időérzékükkel kap-
csolatos bizonytalankodásai: „Később a naptár tanúsága 
szerint kiderült, hogy ez csak a nyolcadik napon történt.” 
(51). Az elme csillogásával, a megoldás fázisaival gyö-
nyörködtető narratíva ebben az esetben az elbeszélő szö-
vegből kiszóló, olvasóra kacsintó, talán néha túlságosan 
is hangsúlyozott gesztusaiban testesül meg. Pl.: „Az én 
történetem sokkal lassabban telik. Mintha csak a relativi-
táselméletet akarná illusztrálni.” (175). Az ehhez hasonló 
megjegyzések bőségükkel inkább megterhelik a szöveget, 
elveszik a más helyeken finoman kidolgozott és izgalmas 
titokzatosság lebegését. 

A mindent átható bizonytalanságból nem maradnak 
ki a szövegek egyéb dimenziói, a szemiotikai és a gram-
matikai szintek sem. A mondatok, fejezet- és alfejezetcí-
mek szétszálazása, variációi világos és egyértelmű üze-
netként igazolják azt az állapotot, amelyet a szöveg egyik 
öntükröző gesztusával maga is „lebegésnek” nevez. Az 
átmenetiség az egymáshoz közeli, és egymáshoz köthető, 
erős, ám a valódi kontaktust sokszor nélkülöző szerkeze-
tek paratereket kialakító struktúrájában a születő szöveg 
sokszor meggyőző módon tart az Esterházy-féle „iszko-
lás” állapota felé: „Én is szökésben vagyok, és most már 
hagyom is tovább szökni magamat.” Vörös István regé-
nyében a nyomozásról folyó diskurzus vállaltan szorít-
ja háttérbe a titokfejtést, ám félő, hogy az olvasó a kira-
kós darabjait keresve gyakran az egész szöveg iránt elve-
szítheti érdeklődését. Éppen ezért a regény narratológiai 

kalandozásainál sokszor jobban működnek azok a részek, 
amelyekben az elbeszélhető események folyama szaba-
don csordogál. A szülőfalujába visszatérő, a csehovi alap-
helyzetet ismétlő, három nővérrel kapcsolatba kerülő pap 
kisközösségbeli életét bemutató fejezetek izgalmasabbak, 
mint az elbeszélő(k) meseszövéssel kapcsolatos aggodal-
mai. A vidék lassúsága, a befelé figyelést indukáló kör-
nyezet és a pszichés folyamatok szimbiózisa a többször 
hangsúlyozott orosz kontextus mellett újfent az angol 
krimik világát és tempóját teremti újra. Mintha Agatha 
Christie békés, eseménytelen St. Mary Mead-i szcénái 
mellett elsősorban a Conan Doyle titokzatos és félelme-
tes tájait továbbíró P. D. James egzisztenciális tapaszta-
latok kivetüléseként reprezentálódó természetábrázolá-
sai, és mozdulatlan lokalitásának atmoszférája idéződne 
fel egy pillanatra.

A sok műfajban alkotó, eddig is sokrétű életművet 
jegyző Vörös István első regénye az alkotás genealó-
giájának és anatómiájának lenyomata, amely a szépírói 
műhelymunka kínjairól is számot adó vallomás. A köte-
tet záró, a szöveg hosszadalmas alakulását rögzítő kelet-
kezési dátumok végső, hangsúlyos referenciális bizonyí-
tékát adják e megfontolt lassúságnak. A valójában a tör-
ténetszövés mikéntjéről mesélő könyv, ezzel az adat-
tal hitelesítve magát, úgy tetszik, a szerzői ars poeti-
ca fő vonalait is felrajzolja. Miközben az alkotás folya-
matáról vall, az álruhának választott detektívregény 
műfajtipológia jegyeire is reflektál. Felidézi a világiro-
dalom ezzel kapcsolatos momentumait, köztük talán a 
bűnügyi tematikát az egzisztenciális tapasztalat kifeje-
zéséhez újrahasznosító nouveau roman eszközrendszerét 
és a posztmodern magyar irodalom megszólalásmódjait 
is. Sokat vállal, és bár ennél kevesebbet valósít meg, két-
ségtelen, hogy impozáns teoretikus, filozófiai és műfaj-
elméleti arzenállal rendelkezik. Elbeszélői hol több, hol 
kevesebb sikerrel támadnak a szövegre és saját maguk-
ra, végeredményként, bár ez nem kevés, csak az elbeszé-
lés paradoxonait és abszurditásait kínálhatják: miközben 
saját történeteiket felszámolják, befejezhetetlenséget és 
folytatást ígérnek.

(Noran Kiadó, 2011)
Kovács Krisztina
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