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A Hajnóczy-hagyatékból
4[ÏMKFHZ[FUFL�B[ Ott lesz-e a banánszoknyás lány a megállóban?, 
illetve a Balatoni nyár/Terv és kampósszeg DÓN̒�T[ÚWFHFLIF[1

– a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó M!hely 11. és 12. publikációja; két (három) hagyatéki 
töredék (variáns, kísérlet, szövegvázlat, kezdemény…) bemutatása, kommentárokkal

A Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó M#hely2 11–12. hagyatéki publikációját olvassák. Vagy a 
13–14-et? Nagy Tamás dr. jogszociológus, tavaly nyáron elhunyt vezet!társam, pótolhatatlan 
barátom és gondolkodó-szövetségesem jeles kötetének3 szövegbemutatóit is %gyelembe kell 

1 A most prezentált szöveg-együ"esben külön jelzés nélkül javíto"uk a nyilvánvaló gépelési hibákat, ill. a szerz!i 
véglegesítés híján bennmaradt helyesírási hibákat, valamint pótoltuk a korabeli írógépekr!l bizonyos bet#knél 
hiányzó hosszú ékezeteket.

2 A Szegedi Tudományegyetem Bölcsésze"udományi Karának Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén több mint tíz 
év óta m#ködik egy oktatókból, PhD-sekb!l, nemrég végze" %atalokból, hallgatókból álló, meg-megújuló mun-
kacsoport, mely mind egyértelm#bb szorgossággal és kíváncsisággal munkálkodik Hajnóczy Péter (1942–1981) 
életm#ve körül. A vállalkozás egy 2002-es Hajnóczy-szemináriumból n!" ki. A szeminárium vezet!je magam 
voltam (1987 óta oktatója a Szegedi Egyetemnek, néhány hónapja – aktív – nyugdíjas), ki is egy nagyobb Haj-
nóczy (PhD)-tanulmány létrehozásán dolgoztam éveken át. E disszertáció egy „Hajnóczy-kalauz” els! nagyfeje-
zeteit tartalmazza (Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén. Expanzió és kilépés. A hagyományos szövegformálás 
elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életm#vében). Azóta könyv alakban is megjelent, az NT támogatásával: 
„a lebeg! orgonagyökér”. Egy Hajnóczy-prózakalauz els! fejezetei (Tótkomlós, Yes-Press 2001 Bt., 2009), lábjegy-
zet-apparátusával a M#hely hypertextuális munkálkodásának további alapját képezve.

A 2010-es év elejét!l Reményi József Tamás, ki pártfogója, szakmai konzulense is csoportunknak, átadta 
nekem mint a Hajnóczy-m#hely vezet!jének a hagyaték kilenc nagydobozát, s a feldolgozás munkája a tanszéki 
hagyaték-bemutatók után 2010 nyarán megkezd!dö". 

E dobozok (melyek a Hajnóczy-szövegekben oly gyakran felt#n!, gy#rö" papírhalmot tartalmazó sportsza-
tyor helyébe’ realizálódtak) tartalma változatos, á"ekintésük, katalogizálásuk roppant munkaigényes. A dobozok 
közül öt tartalmazza az irodalmi hagyatékot; egy dobozban jelent!s mennyiség# személyes dokumentumot, le-
veleket, határid!naplókat találtunk; újabb egy doboz tárolja az Elkülönít! paksamétáját; egy másik kartonban 
könyveket, az utolsó dobozban újságkivágásokat találtunk.

Munkacsoportom e megtisztel! ajándék átvételekor nagy felel!sséget és szerteágazó feladatokat ve" magára. 
A hagyaték!rz!-gondozó-kiadó munka azóta folyik.

3 H(;,95.- Péter, Jelentések a süllyeszt!b!l. Az elkülönít! és más írások, szerk. és az el!szót írta N(/- Tamás, Bp., 
Magvet!, 2013.
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vennünk (A nagy jógi légzés, benne: a „Hull a hó” kezdet# kis m#remek és a Jelentés címet visel! 
„csodapróza”)! Továbbá saját tanulmánykötetem szövegközléseit.4

***

1. szöveg

Hajnóczy Péter 

O" lesz-e a banánszoknyás lány a megállóban?5

Az órára, aztán a feleségére néze". A hunyt szem# arc súlyosan, mozdulatlanul feküdt a párnán, mint 
egy sima, fehér széndarab. A buszmegállóban várakozók közö" o" volt a rövid „banánszoknyát” visel! 
parasztlány, és M. úgy lá"a: szigorú, s!t számonkér! arckifejezéssel veszi tudomásul megjelenését, 
mintha valami igen fontos dolgot mulaszto" volna megtenni érte, a kötelességét, amit mindeddig 
húzo"-halogato", s most, e mai napon a haladék lejárt.

„De hát: még csak eszembe se juto", hogy leszólítsam.”
Igaza volt; ugyanakkor el kelle" ismernie, hogy az erényes magaviseletre bizonyos kényszerít! 

erej# körülmények által mintegy utasí"atik: ha a f!város közelében is, de faluban laknak, a lánynak 
nyilván „v!legénye” van, ! maga pedig „n!s ember”, és f!ként: igazán nem tetszik neki a lány.

*

„A f#t!-hirdetés ügyében jö"em, ami az újságban megjelent.”
Ha nem is éppen szó szerint ezt, mindenesetre valami ehhez igen hasonló, ügyetlen és nyelvta-

nilag is kétségtelenül helytelen monda"al kezde" volna M. a mondókájába, a fekete hajú, ötvenes 
hölgy, a személyzeti osztály helye"es vezet!je, vidáman csillogó szemmel rámosolygo", – M.-nek 
úgy t#nt, mintha csibészesen rákacsinto" volna – és: „tessék csak helyet foglalni, kérem, csupán egy 
perc az egész!”

M. leült az ajtó melle" álló asztalka mellé arra a székre, amely az ajtóhoz közelebb, a személy-
zeti osztály helye"es vezet!jének íróasztalától pedig távolabb ese", és a cip!je orra el!" a helyiség 
padlózatát beborító sz!nyeg mintázatát kezdte nézegetni. Eközben a barátságosan mosolygó hölgy 
folyta"a nyilvánvalóan hivatalos megbeszélését azzal a pufajkát és gumicsizmát visel! fér%val, aki 

4 C2=8;B2 Katalin, „… a kékb!l kell kiindulni…” = UG, Álló csillagok. Egy gondolkodás (koncentrikus) körei, Szeged, 
Lectum, 2017, 221–253. A bennfoglalt hagyatéki szövegek: A szuronyomat akarom! 4.4. [Cím híján, illessük a 
töredék-együ"est e mo"ószer#en visszatér! felkiáltással!] Továbbá még ugyane kötetb!l: a Két másik jógi légzés 
[– tovább a hagyatékban –] fejezete, Uo., 303–309., a beidéze" izgalmas töredékekkel, pl. egy (%ktív) magánlevél 
részlete, mely Krisztina leveles-csomagját gazdagíthatná, miközben írásmódjának bornírt naivitása, primer buta-
sága borzongatóan idézi A jelentés feledhetetlen, jól megmunkált prózáját; csak a tét más, elképeszt!en!

5 1. doboz 11. lapcsoport, töredék, gépelés-paksaméta, javítva.
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az íróasztala el!" állt, kopo" bárányb!r kucsmáját a derekán összefont kezében er!s szorítással 
markolva, mint valami gyanús, ezen a helyen egy csöppet sem kívánatos tárgyat.

– Én kérem nem vagyok köteles… – hallo"a M. akaratlanul a gumicsizmás mély, rekedt és 
nyugtalan hangját – mért volnák köteles, amikor nem vagyok köteles… – Hangosan megszívta az 
orrát, száját megtörölte a keze fejével. – Új vécétartályokat kell venni, ezek elrohadtak… – Köhögni 
kezde", és jobb kezével keményen megmarkolta gyanús kucsmáját.

De M. mindezt már csak félfüllel hallo"a, a sz!nyeg mintázatának szemlélésébe mélyedt: fejét for-
gatva bámulta a láthatólag %nom és drága anyagból sz!" m#remeket. Égszínkék tengeren piros-fehér 
hajó tarto" a kétoldalt korom-fenségesen magasló hegyláncok koszorúzta öbölbe, a hegycsúcsokon hó 
szikrázik, és a hajó fehér, lassan szé"erül!, gyöngyöz! nyomdokvize! A hajó fölö" sirályok cikáztak.

M., mint aki titkos parancsnak engedelmeskedik, kissé jobbra mozdíto"a a fejét, a tenger lágyan 
hullámzo", habos tajtékot vete" a nyomdokvíz, a hajó lassan, méltóságteljesen siklo" az öböl felé. 
M. szinte magához sem térve az ámulatból, balra mozdíto"a a fejét, és a hajó ellenirányba, a nyílt 
tenger felé úszo"…

– Ki kell jelentenem, kérem: igenis köteles! 
– Nem, tévedni tetszik, nem vagyok köteles…
M. elkapta a szemét a hajóról; akarva akaratlan hallgatózni kezde". És ki tudja, miért, egy csöppet 

sem lep!dö" meg, hogy a barátságosan rámosolygó, fekete hajú asszony most hirtelen megszívja az 
orrát, a hangja pedig mély, rekedt és nyugtalan, mint az imént a gumicsizmás fér%é.

– Vécécsészék – törölte meg halványan rúzsozo" ajkát csak úgy a keze fejével. – A vécécsészéket 
is köteles… az ül!két is…

– Az ül!két az asztalosm#hely köteles…
– Persze esik széjjel az ül!ke, onnat állnak fel vécétartályt szerelni…
– Mért állnák fel, mikor nem vagyok köteles? A Gazdasági Hivatal új tartályokat venni…
– Nem, tévedésben van efel!l, mert éppen ellenkez!leg, köteles…
– Mit mondhatnák rá, kiskezitcsókolom? Nem vagyok köteles… Húsz túlóra…
– Tizenke"!…
– Húsz…
– Nem ígérhetek semmit, ehhez nincs jogköröm. Tizenkét túlóráról megkapja a papírt, ha meg-

javítja a tartályokat…
– Tizenke"!ért nem vagyok köteles…

Valójában egy négylapos töredékr!l van szó, minden lapja ötször gépelve, a javítás különböz! 
stádiumaiban, egy sajátos, egyel!re követhetetlen logika szerint megdolgozva, laponként némileg 
másként; két lap nincsen egyforma: aprólékos %gyelmében a hagyaték más pontjain is felt#nni 
látszó munkafolyamat stádiumait mutatva. Bepillantást engedve így a szerz! munkamódszerébe, 
csökönyös koncentrációjába, ön-korrekcióiba, egyszersmind alapvet!nek tekinthet! nagyvona-
lúságába, szabálytalanságába.

Fontos vonása e szövegblokknak, hogy bár a számozás folyamatos, a második oldalon mintha 
valami egészen más történet kezd!dne, esetleg egy kisregény els! rövidfejezete után egy más szál 
indulna. A második szövegoldal kezd!mondata: „A f#t!-hirdetés ügyében jö"em, ami az újság-
ban megjelent.” A „banánszoknyás” parasztlány e második epizódból – átmenetileg? – kiürül.  
A hagyatékot tovább kutatva – várnánk vissza!

Hajnóczy Péter
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Miután a lapokon a két különböz! szövegirány, epizód formailag egyben-tarto", nem elválasz-
to", úgy döntök, hogy egy nagyobb elbeszélés kezdeményét, két i" induló, ado" ponton majd 
egyfelé kanyarodó szálat tartok kezemben. E kallódó, elvesze", furcsa, örökké magát analizáló, 
Hajnóczy szövegeiben oly gyakran megjelen! alakmás („a fér%”) – a busszal igyekezhet akár a 
f#t!-hirdetésre is! Sok más, készbe formált Hajnóczy-szöveget felidéz ez az alaphelyzet. Már most 
elárulhatom, hogy mint szövegvizsgálót, az els! szövegszál lidérces asszony-arca s a második szál 
megéled! sz!nyege érdekel legjobban. Így, töredékükben is. No meg, a parányi terjedelem ellenére 
is jelentkez! regiszterváltások.

Korábbi írásaimban több ízben azonosíto"am a Hajnóczy-szövegek (legalábbis) ke"!s arculatát: 
a „salaktalan realizmus”-ú (Németh László kifejezését adják a Hajnóczy-kommentátorok szájról 
szájra), éles tollú valóság-megképzést, akár egy-két vonással, egyetlen parányi jelenetben is; majd 
másu", az el!bbi szövegtények közvetlen szomszédságában – a hirtelen feltáruló irracionalitást, 
szürreálist, álom- vagy kísértetszer#t. E két stílusvonás jelenlétét mostani töredékünkön is jelen-
lév!nek vélem.

Ismétlem: szeretném azt hinni, hogy nem két, egymástól független szövegdarab kezdetét olvasom 
a többszörösen legépelt lapokon, sokszorosan, kínos igyekeze"el javítgatva, hanem egy (minimum) 
két szálon futóra terveze" hosszabb írás kétirányú kezdetét. Sosem fogom megtudni, mi le" volna az 
a pont, melyen a szálak egybekapcsolódtak volna. Látva-olvasva Hajnóczy készbe formált szövegeit 
s a hagyatéki darabok jelent!s részét, egészen meghökkent! váratlanságokkal is számolok. Az a 
higgadtság, mellyel a szerz! felmutatja a falusi kísértés sivár lehet!sége melle" a kívülr!l láto", 
riasztóan idegen feleségképet s az értelmetlen, sehová ki nem futó, mert tulajdonképpen nem is 
vágyo" csábítás lehet!ségét, illetve e lehet!ség ki nem használását – látlelet-pontosságú, ugyanakkor 
borzongató, mert meg nem magyarázo", mégis megérte" részletként áll el!"em.

A f#t!-töredékben ismer!s, sokszor megpendíte", továbbírt cselekménymozzanatra (várakozás) 
és karakterre lelek (lásd: Az alkoholista – A f#t!-kötet (1975) indító darabja). Ám az alakváltó, 
mozgó és megelevened! sz!nyegre nem számítok. F!szerepl!vé, f!szállá küzdi fel magát cseppnyi 
sormennyisége ellenére, az adminisztratív szobajelenet bohózata melle".

*

Hadd illesszek be szövegbemutató soraim közé némi elméleti fejtegetést is: a most következ! 
„talált tárgy” (objekt) e formában le sem íródo"; magam sarkíto"am ki Szkárosi Endre második 
Hajnóczy-tanulmánykötetünkhöz írt el!szavából:6 „Hajnóczy Péter nem csak a Perzsiát írta.”

Az el!szó szerz!je felhívja a %gyelmet az immár kultusztárggyá vált f!m# mögö" pulzáló, 
mind újabb experimentumokban el!rerúgtató további szövegekre. Az organikusság meg!rzése 
melle" mutatkozó agresszív (a szó eredeti értelmében) áthágásokra, kísérletekre. Melyek az újítás 
és folytonosság dinamikus ke"!sségében dekonstruálják mindenekel!" a nyelvet és a szerkezeteket, 
hogy végül a narratív struktúrákat a költ!i logika rendezze át. Érvényes mindez az ismert (s már 
elismert) életm#re, de a kés!bbiekben fellelt s még fellelend! hagyatéki szövegekre is.

6 S.*38+20 Endre, El!szó = Da capo al $ne. Folytatódó párbeszédben… Hajnóczy-tanulmányok II, szerk. C2=8;B2 
Katalin, G-4802 Gergely, Szeged, Lectum, 2008, 7–9. 
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E folyamatok felismerése ösztönzö" hajdan, a Hajnóczy-prózam#vön folytatandó munkám 
kezdetén, hogy gondolatmenetemet a kultusztól (s akár a kánontól is) függetlenítve, %gyelmemet 
a kevésbé ismert, jobbára értetlenség bélyegezte Hajnóczy-szövegek felé (is) fordítsam. E belátással 
kezd!dö" a munkálkodás egy Hajnóczy-kalauz els! fejezetein.7

És még egy ösztönz! gondolatmenet:

A szabadság érzetét kelte"ék bennem ezek az alkotások: olyasmi jö" létre, ami nem volt megjósolható. 
Vagyis a m#vész olyasfajta késztetésnek engede", ami az el!zményekhez képest törést és szakítást 
jelent. Márpedig az esztétikai hatásnak a kiszámíthatatlanság, a megtervezhetetlenség érzete az egyik 
legfontosabb ered!je.8

Váratlanság és kiszámíthatatlanság egy hasonlíthatatlanul eredetinek megismert korpuszban – ez 
indíto" hajdanán e korpusz mozgástörvényeinek megismerésére.

Mágikus te"ek, mikrocselekvések, ismétl!dések (ismétlésalakzatok) a szövegek vízszínén és 
mélystruktúrájában. Statikusság, apró állóképek repetitív szétdolgozo"sága, motorikus %lmsze-
r#ség, lassú kamera követ érthetetlen, tartós mozgássorokat. 

Egy a narrativitást sok foghíjjal adó, a hiányokat a befogadó kipótló értelmére bízó írásmód, 
állapotkommunikáció.9 Mert a történet csírája legalábbis mindig jelen van minden szórtság és rés 
(Mészöly Miklós egyik kulcsszava, jól vizsgálható jelenléte például a f!m#ként érzékelt Saulusban is) 
ellenére, minden id!ben, minden prózavilágokban, s a narrativitást hordozó (szimuláló) egységek egy-
ben temporálisak is, az olvasó igyekszik metonimikus, kapcsola"eremt! viszonyokra lelni. Az id!vel 
való alakításra vezethet! aztán vissza a ritmus, a gyorsítás és lassítás, arányosság, fokozás, retardáció. 

Ami az embert ezekben az eleddig ismeretlen, valóságos kincsként felt#n! szövegekben többek 
közt megragadja, az a banalitásból hirtelen föltáruló, szakadékszer#en megnyíló kijelentések, szöveg-
darabok egymáshoz feszülése, törése – a távolság mint poétikai er! (egy Németh Gáborral folytato" 
magánbeszélgetés nyomán).

*

Mindkét egymásnak présel!d! epizódban borzongatóan feszül össze a szikár realizmus – és az 
értelmet és érzékeket megzavaró, minden el!készítés nélkül a szövegbe lopakodó irracionálitás, 

7 C2=8;B2, „a lebeg! orgonagyökér”, i. m.

8 A másik „objet trouvée” Földényi F. László egyik, kortárs magyar festészetet körbevés! esszéjéb!l való. A szerz! 
Barabás Márton újabb munkáiról értekezik. F<61B,-0 F. László, A festészet és a plasztika határán. Barabás Márton 
legújabb m#veir!l = UG, A testet öltö" festmény. Látogatások m#termekben, Pécs, Jelenkor, 1998, 18.

9 A befogadó a teremt! m#vész helyzetébe látszik kerülni, azéba, aki a m#alkotást mint ürességet interaktív módon 
megtölti jelentéssel, akár totális félreértések árán is. E félreértésekt!l félünk; e félreértések kockázatát érezzük; 
e félreértések termékeny esélye felcsigáz. A befogadó feltölti a jelentést, miközben nem jut szóhoz, mert inkább 
egyfajta revelatív és ebben a min!ségében csöndre kárhoztató más-állapotról beszélhetünk, semmint fogalmi-
vá tehet! gondolatról. Kritikus helyzet: inspirál, hív és von, de a jelentést odébb tolja vizslató szemünk el!l. 
Állapotkommunikáció – (Erdély Miklós által létrehozo" fogalom; hagyatékfeltáró munkám során másu" is fel-
használtam már e leny#göz! gondolkodó elméleti, egyszersmind gyakorlati-praktikus meglátásait). 
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a rémálom. Ismét az alvó feleség képére gondolok, illetve a WC-javítás kérdéskörén túljutni nem 
képes dialógusba ékel!d!, abból a szó szoros értelmében kihajózó eleven, felbecsülhetetlen érték# 
és szépség# szönyeg %lmmé válására.

Tallózzanak bátran Hajnóczy Péter ismert prózái közö": szövegek sorában pillantják meg e 
borzongató ke"!sséget. Hadd hozzam fel példaként Az unokaöcs cím# els! kötetbeli kisprózát, 
melyet els! olvasásra újragondolandó kísérletnek éreztem, hogy valamivel kés!bb (három-négy 
újraolvasás után) felismerjem jelentéses, a szövegb!l messze ki-mutató részleteit… A banánszoknyás 
lány és a hirdetésre érkez! fér% ke"!sének ilyen belátásokra, távlatokra nem nyílik módja: a szerz! 
túl hirtelen teszi le a tollat (hagyja abba a diktálást Csöpikének10). Mi azonban eljátszhatunk a fenti 

10 Fábián Jánosnéról van szó, Hajnóczy állandó gépírón!jér!l, aki igen sokat tudo" és érte" „kliense” munkásságá-
ból, annak értékeib!l. A szerz! halála után ! küldi el például Hajnóczy utolsó (postumus) monodrámáját Paál 
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gondolatokkal, a mégis-megírt szövegrezdülések, epizódok felhatalmaznak erre… Nem lehetetlen, 
hogy a sz!nyeg mintázatába feledkez! fér% a szövegvilágon túl folytatódó életében felvételt nyer 
a f#t!i állásra, s észrevétlenül átmasírozik majd a – következ! hagyatéki publikációnknak szánt – 
Kondor-töredékbe Az elkülönít! paksamétájából…

2. szövegcsoport
(kétszer háromoldalas, sárgult lapú, tollal-ceruzával javíto", aláhúzogato", megdolgozo" lapok, 
egymás variánsai, duble"jei)

Hajnóczy Péter

Balatoni nyár, 197711

szinopszis

Napjaink egyik súlyos társadalmi problémája az öngyilkosságok viszonylag magas száma, „divatos-
sága”. A vidéken él! %atalok öngyilkosságának okait, az öngyilkosságig elvezet! út mozzanatait tárja 
fel az alábbi történet.

Egy Balaton melle"i faluban öngyilkosságot követe" el egy %atal lány és fér%. A fér% meghalt, 
a lányt megmente"ék. A fér% és a lány családja, az ismer!sök, mindenki, aki tudomást szerze" a 
történtekr!l, az okot találgatja.

A fér% harmincéves volt, zenész, nyolcezer forint fele" kerese", nyáron a Balaton melle" dol-
gozo", i" ismerkede" meg a 22 éves Klárival, aki a faluban, szüleinél él. Úgy tervezték, !sszel 
összeházasodnak.

Egyesek szerint a fér%nak esze ágában sem volt, hogy feleségül vegye Klárit, aki a személyi igazol-
ványa szerint férjeze". A férj kamionsof!r volt és évekkel ezel!" disszidált. A család szerint – ideértve 
a disszidált férj szüleit is – Klári elkényezte"e a férjét, aki a cip!jét is a feleségével tisztí"a"a, és vele 
vakarta"a a hasát, míg el nem aludt.

Mások úgy vélekednek, hogy Klári semmi egyebet nem akart, mint férjhez menni, hogy „ne 
mutogassanak rá ujjal a falujában, és hogy megszabaduljon az anyjától”. Heten vannak testvérek, 
csak Klári és öccse, a legkisebb gyerek élnek o"hon. Apjuk k!m#ves volt, két évvel ezel!" meghalt. 
Az anya úgy beszél róla, mint nem életrevaló emberr!l, aki csak gyereket tudo" csinálni, de nem 
tudo" szerezni, hogy könnyebben élhessenek. Az a megrendíthetetlen véleménye, hogy a családra 
szakadó minden csapás egyetlen oka a pénz hiánya. Klárit hibáztatja a kamionsof!r mia": „miért 
mentél egy éhenkórászhoz.”

Sokan a zenészt okolják a történtekért, még többen Klárit, hiszen ! életben maradt, „az a %a-
talember mégis meghalt”. [Tollal kiegészítve:] „Megte"e a magáét.” Azt ugyan mindenki elismeri, 
hogy a zenész több ízben felpofozta Klárit, féltékenységb!l, és mert gyomorbajos volt. A pofonok 
jogosságát a legtöbben nem vitatják, Klári csak azt kapta, amit megérdemelt. Ami az !szre terveze" 

István f!rendez!nek a Szolnoki Szigligeti Színházhoz, s nagyon izgalmas választ is kap levelére.

11 1. doboz 11. jelzet.
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esküv!t illeti, az a vélemény, hogy Klári csak szere"e volna, ha valaki elveszi. Egy-két ember állítja 
csupán, hogy Klárinak esze ágában sem volt, hogy hozzámenjen a zenészhez; mert „mi lesz húsz év 
múlva, ha már most üti-veri, mikor még a gy#r#t sem ve"e meg”.

Klári kórházban van, zárt idegosztályon. Állítólag több mint három hónapos terhes, még nem 
tudja, hogy a %ú meghalt, magánál van, de nem beszél, hiába próbálkozik szóra bírni a kezel!orvos. 
A lány családja azt tervezi, hogy összeadnak egy kis pénzt a kedves és %atal kezel!orvosnak, mert 
megérdemli. A zenész szülei Klárit teszik felel!ssé azért, ami a gyerekükkel történt, és követelik, hogy 
a rend!rség haladéktalanul indítson vizsgálatot. Tanuk vannak rá, hogy Klári, te"e el!" két nappal, 
J. községben egy teljes éjszakát szórakozo" végig, fér%akkal.

Klári bátyjai elhatározzák, hogy beszélni fognak a húgukkal, ha kiengedik a kórházból. A család, 
Klárira vonatkozó terveit illet!en, két táborra oszlik. Az egyik lehetetlennek tartja, hogy a lány az 
eset után o" éljen tovább a faluban, ahol nemcsak !t szólják meg, hanem !ket is. A másik tábor ezt 
elismeri, de jobban fél a"ól, hogy Klári belekeveredik valamibe, ha nincs szem el!", ha idegenbe 
megy. Ami magát Klárit illeti, egyik n!vérének már régen megírta, hogy Pestre akar költözni, segít-
senek számára „fodrászüzletben manik#rös állást és albérletet szerezni, mert o"hon semmiképp 
sem tud boldogulni”.

Hajnóczy Péter

Terv és kampósszeg12

kisregényvázlat

Ha egyáltalán van tervszer#ség a világmindenségben, ha van céltudatosság az ember életében, 
akkor ezt a lappangó titkot okvetlenül föl lehet deríteni a hirtelen derékba tört emberi életek 
mélyén. Vagy céltalanul élünk, és véletlenül halunk meg, vagy pedig terv szerint élünk, és terv 
szerint halunk meg. És ebben a pillanatban Juniper atya eltökélte, hogy belehatol az öt ember 
rejte" életébe, aki éppen lezuhant, kipuhatolja az okát, miért kelle" elpusztulniuk.

Így ír Hornton Wilder a Szent Lajos király hídjában; Juniper atya jámbor megszállo"sággal kutatja az 
okot, amely bizonyítja, hogy nem véletlenül, hanem „terv szerint élünk, és terv szerint halunk meg.” 
Egyik napilapunk vasárnapi mellékletében az öngyilkosságok okát kutatja a riporter:

Az öngyilkosságot leginkább a leprához tudom hasonlítani: sötét és riasztó ragály. Abban a 
környezetben, ahol már el!fordult, o" rendszerint ismétl!dik. Franciaországban egy rok-
kanto"hon alagsorában felakaszto"a magát az egyik ápolt. Te"ének okát senki sem tudta, 
még búcsúlevelet sem hagyo". Másnap köve"e egy társa, azután egy harmadik, ötödik és 
tizedik. Parlamenti vizsgálóbizo"ság szállt ki, hogy kiderítse: mit m#velnek a szerencsétlen 
rokkantakkal? Semmit sem tudtak felderíteni. De miközben vizsgálódtak, még heten le"ek 
öngyilkosok. Végre valakinek eszébe juto", kihúzni a falból azt az átkozo" kampósszöget – 
egyszeriben véget ért a járvány.

12 1. doboz 12. jelzet. 
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Az egyik öngyilkosság szuggesztíven sugallja a másikat. 
Néhány nappal ezel!" követe" el öngyilkosságot egy %atal lány és fér%, akiket közelr!l ismer-

he"em. A fér% meghalt, a lányt megmente"ék. A fér% és a lány családja, az ismer!sök, mindenki, 
aki tudomást szerze" a történtekr!l, az okot találgatja. A fér% harmincéves volt, zenész, négyezer 
forint fele" kerese", nyáron a Balaton melle" dolgozo", i" ismerkede" meg a 22 éves Klárival.  
Úgy tervezték, !sszel összeházasodnak. 

Egyesek szerint a fér%nak esze ágában sem volt, hogy feleségül vegye Klárit, aki a személyigazolvá-
nya szerint férjeze". A férj kamionsof!r volt, és évekkel ezel!" disszidált. A család szerint – ideértve 
a disszidált férj szüleit is – Klári elkényezte"e a férjét, aki a cip!jét is a feleségével tisztí"a"a, és vele 
vakarta"a a hasát, míg el nem aludt. 

Mások úgy vélekednek, hogy M. Klári semmi egyebet nem akart, mint férjhez menni, hogy „ne 
mutogassanak rá ujjal a faluban, és hogy megszabaduljon az anyjától.” Heten vannak testvérek, csak 
M. Klári és öccse, a legkisebb gyerek élnek o"hon. Az apjuk k!m#ves volt, két évvel ezel!" meghalt. 
Az anya úgy beszél róla, mint nem életrevaló emberr!l, aki csak gyerekeket tudo" csinálni, de nem 
tudo" szerezni, hogy könnyebben élhessenek. Az a megrendíthetetlen véleménye, hogy a családra 
szakadó minden csapás egyetlen oka a pénz hiánya. M. Klárit hibázta"a a kamionsof!r mia": „miért 
mentél egy éhenkórászhoz.” 

Sokan a zenészt okolják a történtekért, még többen M. Klárit, hiszen ! életben maradt, „az a 
%atalember mégis meghalt.” Azt ugyan mindenki elismerte, hogy a zenész több ízben felpofozta 
Klárit, féltékenységb!l, és mert gyomorbajos volt. A pofonok jogosságát a legtöbben nem vitatják, 
Klári csak azt kapta, amit megérdemelt. Ami az !szre terveze" esküv!t illeti, az a vélemény, M. Klári 
csak szere"e volna, ha valaki elveszi. Egy-két ember állítja csupán, hogy Klárinak esze ágában sem 
volt, hogy hozzámenjen a zenészhez; mert „mi lesz húsz év múlva, ha már most üti-veri, mikor még 
a gy#r#t sem ve"e meg.” M. Klári kórházban van, zárt idegosztályon. Állítólag több mint három 
hónapos terhes, még nem tudja, hogy a %ú meghalt, magánál van, de nem beszél, hiába próbálkozik 
szóra bírni a kezel!orvos. A lány családja azt tervezi, hogy összeadnak egy kis pénzt a kedves és %atal 
kezel!orvosnak, mert megérdemli. A zenész szülei M. Klárit teszik felel!ssé azért, ami a gyerekükkel 
történt, és követelik, hogy a rend!rség haladéktalanul indítson vizsgálatot. Tanúk vannak rá, hogy 
Klári, te"e el!" két nappal J. községben egy teljes éjszakát szórakozo" végig, fér%akkal. 

Klári bátyjai elhatározták, hogy beszélni fognak a húgukkal, ha elengedték a kórházból. A család, 
Klárira vonatkozó terveit illet!en, két táborra oszlik. Az egyik lehetetlennek tartja, hogy a lány az 
eset után o" éljen tovább a faluban, ahol nemcsak !t szólják meg, hanem !ket [is].

A két, egészen elkülönböz!d! címet, jelzetet visel! szövegdarab ugyanannak a gondolatmenetnek 
a szülö"e, kétszeri nekirugaszkodás egy korántsem érdektelen témának, m#fajkísérletnek. A címek 
mások, a szövegkezdések és lezárások is, ugyanakkor, a két változatot nagyvonalúan egybecsúsz-
tatva: olvasható textus áll össze, mely ugyan b!ségesen igényelte volna még a javítást, átgondolást, 
esetleg a folytatást, kommentárokat, lezárást, de eme nyito" és esend! formájában sem érdektelen. 
S!t! Amennyiben az olvasó összeveti a szövegkezdés- és lezárás fényévnyi távolságait, s azokat nem 
hibának, hanem kísérletnek tekinti – kifejeze" izgalmakra, az életm#vel összeköt! szálakra lel.

Együ" ejtek néhány szót ajánlásként a két, eggyé f#zö", mert így inkább kiteljesül! szöveg-
kísérletr!l: a Terv és kampósszeg jóval gazdagabb, árnyaltabb elejéhez kapcsolom a Balatoni nyár 
kidolgozo"abb, poentírozo"abb lezárású (vagy végs! megnyitású?) szövegét. Önkényesen bár, talán 
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mégsem vétve a szövegautonómia ellen. Így egészíti ki egymást a két szöveg csaknem teljesként 
elfogadható, furcsa, kísérleti írássá. Azt viszont nem merném vállalni, hogy válasszak a két izgalmas 
és teljességgel más irányú cím közül. A Balatoni nyár iróniája, a f!szöveghez képest mást-mondása, 
lényeg-elfedése keserves mosolyra késztet. A Kampósszeg olyan szubtextus, mely brutális példa-
középpontja (Freud nyomán: netán köldöke?) lehet a történetnek. A Terv kifejezés használata 
ugyanakkor – talán a szinopszis-jellegre utal.

A két egybeilleszte" szöveg

Ha egyáltalán van tervszer#ség a világmindenségben, ha van céltudatosság az ember életében, 
akkor ezt a lappangó titkot okvetlenül föl lehet deríteni a hirtelen derékba tört emberi életek 
mélyén. Vagy céltalanul élünk, és véletlenül halunk meg, vagy pedig terv szerint élünk, és terv 
szerint halunk meg. És ebben a pillanatban Juniper atya eltökélte, hogy belehatol az öt ember 
rejte" életébe, aki éppen lezuhant, kipuhatolja az okát, miért kelle" elpusztulniuk.

Így ír Hornton Wilder a Szent Lajos király hídjában; Juniper atya jámbor megszállo"sággal kutatja az 
okot, amely bizonyítja, hogy nem véletlenül, hanem „terv szerint élünk, és terv szerint halunk meg.” 
Egyik napilapunk vasárnapi mellékletében az öngyilkosságok okát kutatja a riporter:

Az öngyilkosságot leginkább a leprához tudom hasonlítani: sötét és riasztó ragály. Abban a 
környezetben, ahol már el!fordult, o" rendszerint ismétl!dik. Franciaországban egy rok-
kanto"hon alagsorában felakaszto"a magát az egyik ápolt. Te"ének okát senki sem tudta, 
még búcsúlevelet sem hagyo". Másnap köve"e egy társa, azután egy harmadik, ötödik és 
tizedik. Parlamenti vizsgálóbizo"ság szállt ki, hogy kiderítse: mit m#velnek a szerencsétlen 
rokkantakkal? Semmit sem tudtak felderíteni. De miközben vizsgálódtak, még heten le"ek 
öngyilkosok. Végre valakinek eszébe juto", kihúzni a falból azt az átkozo" kampósszöget – 
egyszeriben véget ért a járvány.

Az egyik öngyilkosság szuggesztíven sugallja a másikat. 
Néhány nappal ezel!" követe" el öngyilkosságot egy %atal lány és fér%, akiket közelr!l ismerhe"em.

*

Napjaink egyik súlyos társadalmi problémája az öngyilkosságok viszonylag magas száma, „divatos-
sága”. A vidéken él! %atalok öngyilkosságának okait, az öngyilkosságig elvezet! út mozzanatait tárja 
fel az alábbi történet.

Egy Balaton melle"i faluban öngyilkosságot követe" el egy %atal lány és fér%. A fér% meghalt, 
a lányt megmente"ék. A fér% és a lány családja, az ismer!sök, mindenki, aki tudomást szerze" a 
történtekr!l, az okot találgatja.
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A fér% harmincéves volt, zenész, nyolcezer forint fele" kerese", nyáron a Balaton melle" 
dolgozo", i" ismerkede" meg a 22 éves Klárival, aki a faluban, szüleinél él. Úgy tervezték, !sszel 
összeházasodnak.

Egyesek szerint a fér%nak esze ágában sem volt, hogy feleségül vegye Klárit, aki a személyi igazol-
ványa szerint férjeze". A férj kamionsof!r volt és évekkel ezel!" disszidált. A család szerint – ideértve 
a disszidált férj szüleit is – Klári elkényezte"e a férjét, aki a cip!jét is a feleségével tisztí"a"a, és vele 
vakarta"a a hasát, míg el nem aludt.

Mások úgy vélekednek, hogy Klári semmi egyebet nem akart, mint férjhez menni, hogy „ne 
mutogassanak rá ujjal a falujában, és hogy megszabaduljon az anyjától”. Heten vannak testvérek, 
csak Klári és öccse, a legkisebb gyerek élnek o"hon. Apjuk k!m#ves volt, két évvel ezel!" meghalt. 
Az anya úgy beszél róla, mint nem életrevaló emberr!l, aki csak gyereket tudo" csinálni, de nem 
tudo" szerezni, hogy könnyebben élhessenek. Az a megrendíthetetlen véleménye, hogy a családra 
szakadó minden csapás egyetlen oka a pénz hiánya. Klárit hibáztatja a kamionsof!r mia": „miért 
mentél egy éhenkórászhoz.”

Sokan a zenészt okolják a történtekért, még többen Klárit, hiszen ! életben maradt, „az a %a-
talember mégis meghalt”. [Tollal kiegészítve:] „Megte"e a magáét.” Azt ugyan mindenki elismeri, 
hogy a zenész több ízben felpofozta Klárit, féltékenységb!l, és mert gyomorbajos volt. A pofonok 
jogosságát a legtöbben nem vitatják, Klári csak azt kapta, amit megérdemelt. Ami az !szre terveze" 
esküv!t illeti, az a vélemény, hogy Klári csak szere"e volna, ha valaki elveszi. Egy-két ember állítja 
csupán, hogy Klárinak esze ágában sem volt, hogy hozzámenjen a zenészhez; mert „mi lesz húsz év 
múlva, ha már most üti-veri, mikor még a gy#r#t sem ve"e meg”.

Klári kórházban van, zárt idegosztályon. Állítólag több mint három hónapos terhes, még nem 
tudja, hogy a %ú meghalt, magánál van, de nem beszél, hiába próbálkozik szóra bírni a kezel!orvos. 
A lány családja azt tervezi, hogy összeadnak egy kis pénzt a kedves és %atal kezel!orvosnak, mert 
megérdemli. A zenész szülei Klárit teszik felel!ssé azért, ami a gyerekükkel történt, és követelik, hogy 
a rend!rség haladéktalanul indítson vizsgálatot. Tanuk vannak rá, hogy Klári, te"e el!" két nappal, 
J. községben egy teljes éjszakát szórakozo" végig, fér%akkal.

Klári bátyjai elhatározzák, hogy beszélni fognak a húgukkal, ha kiengedik a kórházból. A család, 
Klárira vonatkozó terveit illet!en, két táborra oszlik. Az egyik lehetetlennek tartja, hogy a lány az 
eset után o" éljen tovább a faluban, ahol nemcsak !t szólják meg, hanem !ket is. A másik tábor ezt 
elismeri, de jobban fél a"ól, hogy Klári belekeveredik valamibe, ha nincs szem el!", ha idegenbe 
megy. Ami magát Klárit illeti, egyik n!vérének már régen megírta, hogy Pestre akar költözni, segít-
senek számára „fodrászüzletben manik#rös állást és albérletet szerezni, mert o"hon semmiképp 
sem tud boldogulni”.

El!ször a két hagyatéki darab paratextusairól. A Balatoni nyár, 1977. /Szinopszis/ gépírásos cím 
fele", zöld %lctollal vastagon átsatírozva, csaknem láthatatlanná téve a felirat: Hajnóczy Péter.  
A Terv és kampósszeg /kisregényvázlat/ cím golyóstollal íro", benne a cím nyomtato"al, a m#faj: íro" 
bet#kkel. Több szövegdarabka van i" zöld %lc-, illetve golyóstoll által megsemmisítve. Egyedül a 
Balatoni nyár’77 t#nik át valamely mértékben a %lctoll alól. Eszerint végül közös címként az egyesíte" 
szövegnek a Terv és kampósszeget választo"a volna a szerz!? S akkor m#fajként is a kisregény le" volna 
megcélozva? Ha mégis a szinopszis-verziót fogadjuk el, úgy egy szociográ%ai pályázatra kívánta volna 
beadni munkáját a szerz!, mely írás az öngyilkossági „szokásokat” vizsgálta volna Magyarországon? 
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Ki tudhatja ezt most már…? Ahogy a két egyivású szövegdarab viszonylagos sorrendjét is homály 
fedi. Ismét egy több m#fajban érinte", m#fajközi tereken él! szövegváltozat, variáció, akár Az elkü-
lönít! dokumentum%lmb!l ripor"á, majd szürrealista novellává válása, megindulása a regénym#faj 
felé. Akár A bajnok libikókája %lmvázlat, novella és commedia dell’arte közt. Riport, újsághír, b#nügyi 
jelentés, kommentár, egy BBS-nek leadandó %lmterv szinopszisa… Hajnóczy másu" is eljátssza a 
szándékos m#fajközö"iség játékait. Martinovicsról regényt kíván írni, az el!készületek, (beado"?) 
szinopszisok sorát egyel!re a hagyaték !rzi. Kossuth és Széchenyi vitájáról, ke"!s portréjukról is 
több alakzatban kíván megmutatkozni a hagyaték tanúsága szerint, újra és újra nekilát témáinak, 
variánsokat, duble"eket készít, szívósan olvas, jegyzetel, másol, anyagot gy#jt.13

Kiindulhatunk abból is, hogy a cím(ek) és a szöveg-megvalósulás viszonyrendszere milyen 
(szándékosan és hatásosan) megtéveszt!. Nem ritka ez sem Hajnóczynál, s!t kérdés, találunk-e 

13 Michel Butor azt mondja a regényr!l, hogy az nem más, mint kutatás. Hajnóczy el!készületei, kigy#jtései ter-
veze" nagy (és személyes!) történelmi témáihoz – bár kidolgozásukra nem maradt ideje – fentieket látszanak 
igazolni az ! szerz!i praxisában és m#fajválasztásában is.

Hajnóczy Péter
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egyáltalán a f!szöveghez kézenfekv!en illeszked! paratextusokat az életm#ben. S a regiszterváltások 
bekezdésr!l bekezdésre, a szövegtények és szöveg-alakzatok, a mondandó (események, helyzetek, 
emberalakok és jellemeik) alakítása is %noman kiszámíthatatlan, így lépcs!zetesen, kanyarokkal, 
magától értet!d! Kegmával kijelente" váratlanságokkal ju"at el bennünket az írás valahonnan 
valahová, egészen a banálisan tromfoló, jéghideg-groteszk zárásig: a végül, úgy tetszik, mégis 
felépül! lány sorsa alakulásáig. 

Nem jut id!nk töprengeni, illetve csak az abbamaradó szöveg lá"án villan eszünkbe: de hisz azt 
sem tudjuk, a két %atal miért akart – s egyikük: le" is – öngyilkos? (Egy kleisti el!re megfontolt 
ke"!s öngyilkosság parafrázisa?) Mi volt valójában viszonyuknak az alapja? Mit akartak egymástól 
s az éle"!l? Mi is van azzal a kamionsor!r férjjel? S mi lesz a születend! gyermekkel? Még el!bb: 
mi lesz a lánnyal, mikor végül megtudja a kórházi ágyon, hogy párja meghalt, s hogy gyermeket 
vár… Ezekre – szociogra%kus vizsgálódást és országos kitekintést ígér! szövegünk – nem tudja/
vagy nem tartja fontosnak elmondani a választ; erre az ösvényre a szövegkezdés minden tudákos 
bemosakodása ellenére – nem lép rá. Hol van a Balatoni nyár két áldozatának „fert!z!” kampósszöge 
(„szöveg-köldöke”14). A „miért” kérdése, ha megfogalmazódna is, válasz nem érkezik rá, s – az az 
érzésünk – nem a kispróza abbamaradása, torzó jellege mia".

Faragó Kornélia kérdezi egyik szegedi konferenciánkra készült írásában: „Mi történne, ha belát-
nánk, hogy a Hajnóczy-szövegek egyik poétikai karaktervonása és célja éppen az, hogy radikális 
kívülállásként határozzák meg az olvasót, olykor felkészületlen kérdez!ként?”15 S azt is mondja pár 
lappal kés!bb a tanulmányíró, hogy a Hajnóczy-szövegek nem ritkán „kikérdezhetetlennek bizo-
nyulnak”. Az ábrázolt dolgok „nem valószín#ek, de nem lehetetlenek, s önfelmér! kételkedéssel” 
kérdezzük mi is Hajnóczyval, magunktól: „Tudom. De tudom-e?”

A valóság, ha létezik e szónak valóság-referenciája – nem kifürkészhet!, nem egyértelm#síthet!. 
Sosem tudhatjuk meg azt sem, mi történt Akutagava cserjésében (a Pókfonál – egy korai kísérleti 
szöveg – hatás-el!zménye A cserjésben [sic!] cím# japán novella). A hír torzul, az igazság végül is 
csupán egy Ponty lesz,16 a Terv és kampósszegb!l pedig: egy másik Jelentés…17 A Hornton Wilder- 
idéze"el indító tervezetb!l bulvárlap-cikk, Pletykaanyu kacsája válik, dicitur. (Tudjuk, milyen 
mennyiségben olvasta-gy#jtö"e Hajnóczy az újságcikkeket: tanú rá az 5. doboz óriáspaksamétája, 
váloga"a, rendezge"e Tóth Péter m#helytagunk.)  

14 Ld. a Madách Társaság 2019. szeptember 27-i ülésén, Szegeden elhangzo" el!adásom következtetéseit: C2=8;B2 
Katalin, „A szöveg köldöke” – egy sugárzó, jelentéses góc megtalálása – Folytatódó párbeszédben a Tragédiával, meg-
jelenés ala".

15 F(8(/9 Kornélia, Dialogikus várakozások. A kérdezésprobléma Hajnóczy Péter prózájában = UG, A viszonosság 
alakzatai. Komparatív poétikák, viszonylati jelentéskörök, Újvidék, Forum, 2009, 167–176.

16 „A barát némi gondolkodás után mutatóujját az orra elé, egy láthatatlan pontra szögezte. „Aranymetszés.” „De mit  
látsz, mi az IGAZSÁG!!” „Egy PONTY.” Aztán csöndesen felkelt székéb!l, és elment.” Idézet Hajnóczy Péter 
Hovále"em c. novellájából. Ld. H(;,95.- Péter összegy#jtö" írásai, szerk. †M3)02 Lívia, R=AB,-0 József Tamás, 
Bp., Osiris, 2007, 534–535.

17 A Jelentés címet visel! szöveg-gyöngyszemet Az elkülönít! hagyatéki paksamétájában találta Nagy Tamás dr. Publi- 
kálva: H(;,95.- Péter, Jelentések a süllyeszt!b!l. Az elkülönít! és más írások, szerk., el!szó és jegyzetek N(/- 
Tamás, Bp., Magvet!, 2013, 336.
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Horror, dráma és hasvakargatás: mintha szerz!nk id!r!l id!re eljátszana a gondola"al, hogy 
eljátssza a dile"áns írót. Csakhogy így is roppantul érdekes a szövegszervez!dés, s az olvasó, 
akár a vadász, a gyertyánerd!ben bokáig gyémántban áll18. A helyenkénti szikárságban az újságíró 
Hemingway; a keser# groteszkben Örkény szellemkeze kísérti az értelmezés tébolyának19 áldozatává 
váló olvasót. Más szövegek, ismétl!d! motívumok, autotextek t#nnek fel a hagyaték lapjain mint 
a legkülönfélébb-képpen érte" emlékezet terében: az (öngyilkos) k!m#ves vagy a „gy#r#s” meny-
asszony, példának okáért. 

„Talán a háló…” – írtam valaha, a Hajnóczy-szövegkorpusz m#ködésmódját, intertextuális 
utalásrendszerét jellemzend!. Talán a háló; a szöveg tükrén lebeg!, majd alámerül! háló metaforája 
lesz az, mely „kifogja” a Hajnóczy-intertextus természetrajzát. Vagy: a vírus, irritáció és fert!zés; 
kiismerhetetlen utakon, búvópatakként fel-feltör! jelenlét és terjedés. A „háló”; és: „a motívum 
lebegtetése a szöveg tükrén” vagy a mélystruktúrába applikálva. És: „nyomozás és felfedezés”20 
mint módszer, mellyel a fenti metaforák által lefedni remélt szövegjelenségek, szövegközi vonások 
felbukkanhatnak a homályból a Hajnóczy-korpusz sz!"esén.

***

A Hajnóczy-m#hely hamarosan újabb hagyatéki publikációkkal jelentkezik: Farinha, a nagy csa-
vargó; a Kondor-töredék; a Martinovics-lapok és A pap, a Play Boy, továbbá a Péntek töredékes lapjai 
egy álmodva él!, baljós alakmásról…

(mely hagyatéki lapokban is a kékségnek minden bizonnyal helyet kell kapnia!21)
 
  

18 Ld. H(;,95.-, A nagy jógi légzés, i. m., 325.

19 A szószerkezet Rényi András könyvcímét!l vétete": RB,-0 András, Az értelmezés tébolya. Hermeneutikai tanul-
mányok, Bp., Kijárat, 2008.

20 H(632. László, Az olvasás: nyomozás és felfedezés, Bp., Gondolat, 1983.

21 Hajnóczy olvasmányai disszeminálódásának módozatairól: az intertextus egy sajátos – vagy épp: a legtipikusabb 
nemér!l essék szó;

 ismétlés és többszörözés, a Kék ólomkatona duble"jei a hagyatékban,
 – hiszen: „a kékb!l kell kiindulni”– mére"elen.
 Hallgassuk – meger!sítésként – a szerz! hagyatékból el!került szövegét:
 […]
 Úgy hétf#n reggel felé, biztos volt benne, hogy a k é k b ! l kell kiindulnia. A  k é k  a !x pont. Az írógép elé ült. 

Érezte: nem a tehetségével van baj – egyszer#en arról van szó, hogy képtelen részvétet és szeretetet érezni a rend-
go"hárdi boldogtalanok iránt, s képtelen gy#lölni a gondnokot; de arra is képtelen, hogy a gondnok iránt érezzen 
részvétet és szeretetet, és az öreg, eszel!s betegeket gy#lölje. A k é k b ! l kell kiindulni. Megpróbálta magában a 
riporter helye" felpiszkálni a költ!t. Dörgölni kezdte a halántékát, %nom, fehér kéziratpapírt csavart az írógépbe. 
A billenty#kre csapo".

 „Új szerelem, el ne felejtsd, ilyenkor tél van a tanyákon és a k é k erdészházban. A tanyaudvart a fehér szeg- 
f$ lassan körbejárja, a gyertyánerd#ben a vadász bokáig gyémántban áll.”

Hajnóczy Péter
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