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Szirmai Péter

Francisco Xavier Garay születési dátuma

Francisco Xavier Garay-ról, a híres argentin íróról különös legendák keringenek: 1. nem is a 20. század elején, 
hanem jóval később született, műve a múlt idő átrendezését célzó vállalkozás: beékelődés a boomba; 2. művei 
üres lapokból állnak, ezzel az álposztmodern gesztussal próbálta nevetségessé tenni a nevezett irodalmi irányza-
tot stb. stb. Rengeteg Garay-hamisítvány kering több nyelvterületen, ezek között a kutatók találtak üres lapokból 
álló kiadványokat is, ami persze nonszensz. A több író kanonizálását sikerrel elvégző Gallimard Kiadó vállalko-
zott a Garay-összkiadás megjelentetésére, a tervezett kritikai kiadás viszont máig nem készült el. Számos olyan 
tény merült fel és dokumentum került elő, amely áthúzta az előzetesen felrajzolt Garay-képet. Máig nem tudja az 
irodalomtudomány, hogy valójában egy grandiózus íróval vagy egy ügyes hamisítóval van dolgunk. 

A közvélekedés szerint, Garay-val kapcsolatban leginkább a Gallimard által ellenőrzött kiadásból tájékozódha-
tunk. Én is így gondoltam, amíg nem került a kezembe a Naplók és visszaemlékezések című kötet1. A Gallimard-
kiadás első kötetének utószavában2 elég élesen megrajzolt portré kerül az olvasó elé, a Gallimard által mellőzött 
Naplók és visszaemlékezések című kötet viszont mindezt kiradírozza. Vegyük például a Naplók és visszaemléke-
zések kötetből a következő, dátum nélküli szöveget:

„Egy hónapja gondoltam, hogy írok pár sort a próza művészetéhez fűződő viszonyomról: hogyan kezdődött, 
kiket olvastam először, kik a kedvenceim stb. stb. Hálás feladat, mert arról jó írni, amit igazán szeret az ember, s 
én valóban szorosan kötődöm pár íróhoz, műveik kölcsönadhatatlanul állnak őrt a könyvespolcomon. 

Tizenhat éves voltam, mikor megvettem az első komoly regényt. A dolog nem volt olyan tudatos, mint most 
hangzik. Sokat olvastam addig is (pl. Verne stb.), és utána is, de nem tudatosan, inkább csak az élvezet kedvéért. 
Családunkban szokás jó irodalmat ajándékozni nevezetes alkalmakkor, s én is követni szerettem volna a hagyo-
mányt. Karácsonyra készültünk, s anyámnak, aki kényes irodalmi ízléssel bír, nem találtam megfelelő könyvet. 
Elmondtam dilemmámat gimnáziumi barátomnak, Álvaronak, aki – mára kiderült –rögtön a század egyik leg-
nagyobb regényét ajánlotta. Papírborítós kiadás volt, de a borítón ízlésesen elhelyezett kék virág nagyon megtet-
szett. Még egy kis verset is kanyarítottam a belső oldalra, amitől, azóta, szerencsésen megszabadítottam a köny-
vet. Anyám örült a regénynek, rövid idő alatt elolvasta, miként tizenöt év múlva én is (először kedvtelésből, aztán 
tudatosan még vagy kétszer, aztán ismét kedvtelésből, ki tudja hányszor), de az első nagy könyvet nem követte a 
többi: egészen másként alakult akkor az életem.”

A 20. századról van szó, azt hiszem, ezt leszögezhetjük. A 20. század legnagyobb regényéről vannak elképze-
léseim, de ez korántsem biztos, hogy egyezik Garay véleményével. Esetleg a papírborítós kiadás jelenthet tám-
pontot az írás idejének megállapításához. A Wikipedia szerint: „A 20. századi papírborítós kiadás úttörője az 
Albatross Books német kiadó volt 1931-ben, de igazi sikereket e téren a Penguin Books ért el 1935-től kezdve.” 
Tehát a ’30-as évek elejére, de inkább a közepére tehető az olcsó kiadások nagyüzemi gyártása és kereskedelmi 
forgalomba hozatala. Ha Garay 1907-ben született3, akkor tizenhat évesen, 1923-ban adhatta a könyvet édesany-
jának, ami, ha a papírborítós könyvkiadás kezdő dátumát figyelembe vesszük, nem lehetséges. A papírborítós 
kiadás igazi áttörése, véleményem szerint, inkább a ’40-es évekre esik. Tehát a legkorábbi időpont a születésre: 
1925. De folytassuk a visszaemlékezések olvasásával. Pár oldallal később ezt találjuk:

Apám hatására a műszaki pálya kezdett érdekelni (műszaki főiskola, tervezői munka stb.), jó tíz évig mérnöki 
gyakorlat megszerzésével foglalkoztam, s noha hébe-hóba olvastam egy-egy regényt, komolyan az irodalomnak 
a közelébe se mentem. Ebből az időből eszembe jut egy jelentős irodalmi élmény, amely, azóta többször is felme-
rült bennem. Főiskolai rajzfeladatot készítettem a tavasszal oly világos veranda asztalánál, s közben, mellettem, 
szokás szerint, szólt a rádió.” 

1 Naplók és visszaemlékezések, Zeus Books, Norwich, 1989
2 Az aljasság fokozatai, Gallimard, 1995, Utószó (Juan Goytisolo)
3 Az aljasság fokozatai, Gallimard, 1995, Utószó (Juan Goytisolo)
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Itt megint megakad a figyelmes olvasó szeme. Ismét a Wikipediát hívva segítségül: „Az első kereskedelmi rá-
dióadó, a KDKA 1920-ban, a Pennsylvania állambeli Pittsburgh-ben kezdte meg működését. Az RCA 1929-ben 
kezdte meg rendszeres műsorszolgáltatását. Nagy-Britanniában 1932-ben indult el a rádióadás.” A Műszaki Le-
xikon Rádió című szócikkénél ez olvasható: „A rádió az 1950-es években vált a mindennapi élet szerves tartozé-
kává.”4 Tegyük fel, hogy Garay legkorábban 1955-ben, főiskolás korában hallgathatta a rádiót, e szerint a szüle-
tés dátuma 1935-re tehető. 

De mit ír tovább Garay:
Egy kortárs regényből olvastak fel részletet; szórakozottan hallgattam a műsort, nem figyeltem, ki az író, hon-

nan a részlet, de, egyszer csak, éreztem, hogy már nem a rajzra figyelek, a ceruza mozdulatlanul áll a kezemben, 
s a rádiót hallgatom. Egy cellába zárt fiatal nőhöz egy pap tér be, ételt hoz neki, de a nő nemhogy hálás lenne, 
ráveti magát, összekarmolja, megharapja. A pap legközelebb egy kosár süteménnyel érkezik, ellátja a nő sebe-
it, aki megpillantja a férfi kezén az általa okozott harapás nyomait. „A pestisnél is rosszabb vagyok”, mondja. A 
pap, amikor távozik tőle, érzi, hogy végzetesen felizzik szívében a szenvedély. Nagyon tetszett; rendkívüli hatás-
sal volt rám. Mikor harminc egy-két évesen felerősödött bennem az irodalmi érdeklődés, ez az élmény vezetett 
anyám ajándék könyvének a fölfedezéséhez, majd megtaláltam a rádióban hallott részlet forrását is.”

Aki járatos a 20. század második felének irodalmában, annak ismerős lehet a részlet. Én rövid kutatás után 
megoldottam a rejtélyt. Az író: Gabriel García Márquez, a mű: A szerelemről és más démonokról című regény.

A Naplók és visszaemlékezések című kötet nem került a Gallimard-sorozatba, pont a hitelesség bizonyíthatat-
lansága okán. Ezzel nem foglalkozott senki. Persze, néha a legnagyobb szerkesztők szeme is átsiklik fontos vagy 
vizsgálandó részletek fölött. 

Ha A szerelemről és más démonokról című regényből volt az a bizonyos részlet, a rádióadás, legkorábban, 
1994-ben, az említett regény kiadásának évében hangozhatott el. Tudjuk, hogy Garay-t egyből nem vették fel a 
főiskolára, pár évet ismeretlen területen dolgozott. Tegyük fel, hogy Garay huszonnégy éves volt a főiskola első 
évében és rögtön adódik a születési dátum: 1970, ami a hivatalos 1907-nek az anagrammája. Ezek szerint, lehet, 
hogy Francisco Xavier Garay, vagy a név mögött álló személy ma is él. Nem tudom… Az biztos, hogy az oevre 
grandiózus. Nekem Garay novellái jelentették a belépőt a latin-amerikai boomhoz. Hűvös eleganciája, lenyűgö-
ző műveltsége lefegyverző. Fikciói, álesszéisztikus novellái máig lenyűgöznek; nem is próbálom követni, annyi-
ra a 20. századi irodalom fölött áll. 

4 Műszaki lexikon A-R, Sudamericana Kiadó, 1986


