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„…átlátható keretek, rések,  
kereszteződések, csíkok, csomópontok…”

Tervek és alakzatok Nádas Péter regényművészetében

Az átláthatóság egyszerre optikai, 
építészeti és társadalmi eszméje, különböző formákban bár, de 
rendszeresen előkerülő térpoétikai alakzata Nádas Péter írá-
sainak  Így például megjelenik az Évkönyv című esszéregény 
egyik hangsúlyos helyén, a Berlin előkelő, zöldfás negyedében, 
Grunewaldban kerékpározó elbeszélőjének történetében is 1 
Ebben a rögtönzött építészeti leírásnak is beillő bekezdésben a 
transzparencia többszörösen rétegzett hasonlat formájában for-
dul elő: 

S amint kerekeztem úticélom felé ezen az árnyas utcán, amelynek 
két oldalán kisebb-nagyobb kertekben, tekintélyes hársak és magasra 
kopaszodott erdeifenyők között ápolt villák állnak, szokásomhoz híven 
benéztem. Persze nem föltűnően és nem is nagyon. Egyrészt, mert észa-
kon, ahol nem illik behúzni a függönyt, mert átlátható életet illendő 
vezetni, benézni sem illik, másrészt, mert ismertem már ezeket a há-
zakat, áttekinthető szobáikat, figyelmemből tehát éppen csak kölcsö-
nöztem valamennyit ennek a látványnak. (…) Inkább terem volt, mint 
szoba, ahová abban a pillanatban az óriási ablakon beláttam, egy régi, 
emeletes villaház földszinti terme. A nappali világosság ellenére égett a 
csillár, s az ovális, fehérrel terített asztalon, melyet legalább hat, magas 
támlájú szék vett körül, karos tartókban gyertyák is égtek.2

1 A grunewaldi kerékpározás motívuma megjelenik a Párhuzamos történetek 
első fejezetében is, ahol a tanulmányai miatt Berlinbe költöző Carl Maria 
Döhring hosszú biciklitúrák során fedezi fel magának a várost  De ugyanez 
a Grunewald lesz a regény 1930-as évekbeli berlini szálának helyszíne is, itt 
viszont a nemzetiszocialista párt elitjének kedvelt lakóövezeteként bukkan 
fel ismét 

2 Nádas Péter: Évkönyv, Jelenkor, Pécs, 1989, 22–23  (Kiemelések tőlem – M  Zs )
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De a tranpszarencia eszménye lesz a Párhuzamos történe-
tek Madzar Alajos-i építészeti hitvallásának központi eleme is, 
hiszen ahogy azt a Mohács felé tartó hajóút során gyerekko-
ri jóbarátjának, Bellardinak is kifejti: „engem elsősorban, leg-
főképp és kizárólag az átlátható és belátható dolgok érdekelnek, 
nem a te feneketlen homályod és az álságos titokzatoskodása-
id” 3 Nem véletlen tehát, hogy az átláthatóság célképzete lesz az 
általa áttervezett rendelő legfőbb vezérelve és építészeti anyaga 
is, amely nem mellesleg tökéletesen egybevág Szemzőné szak-
mai meggyőződéseivel  De persze mindez megfordítva is igaz, 
hiszen éppúgy állíthatjuk, hogy a Szemzőné által osztott átlátha-
tóság pszichonanalitkus célképzete lesz majd Madzar építésze-
ti gondolatának alapképlete  Ez az építészeti gondolat ugyanis, 
amely az alaprajztól a térelválasztó elemeken át egészen az egye-
di bútorok tervezéséig mindent meghatároz, bizonyos értelem-
ben az épített környezetet kívánja a terápiák központi szervező-
elvévé emelni: 

Magát a teret az udvar felől megnyitotta a fénynek, járja át, kelt-
se életre a halott és botrányosan rosszul méretezett előszobát. Ehhez 
kiemelte a helyükről a konyha és a cselédszoba primitív ajtótábláit, 
négyzetes kazettákra osztott, opálüveges, felfüggesztett tolóajtókat szer-
kesztett helyettük. Az üvegezésen nem ismételte meg a háló motívu-
mát, mely a belső szobák, a cselédszoba vagy a konyha dupla ablakán 
erős árnyjátékokat képezett, elnyúlt és megsokszorozódott a falakon, ám 
egy vékony, félbehagyott kerettel mégis jelezte az üvegen a szándékot. 
Mintha azt mondaná, nem lehet ugyan minden további nélkül benézni 
és kilátni mindenhová, de bizonyos feltételek között a tér mégsem átte-
kinthetetlen. Vannak átlátható keretek, rések, kereszteződések, csíkok, 
csomópontok, amelyek segítenek, s talán létezik egy szerkezet, amelyet 
megismerhetsz.4 

A nádasi térpoétika önmagyarázó hajlamai ezúttal is megfi-
gyelhetőek, hiszen a térszervezési eszmény leírásai fokozatosan 
átcsúsznak vagy még inkább kitágulnak egy olyan tartomány 
irányába, ahol azok egyszersmind a szövegformálási eszmény 
önreflexív alakzataivá is válnak  Ezt látszik nyomatékosítani 
az a mintha-struktúra, ahol a térszervezés építészeti alapelve 
a szöveg önnön retorikus mivoltára is visszavonatkoztatható 
térmetaforikává alakul  Ez a keresztirányú áthatás ugyanakkor 
mégsem zárja saját immanenciájába a térnyelvet, hiszen a regény 
mondatpoézisének ritmikája mindvégig az érzéki szöveg és a 
reflektív nyelv köztességében marad  

Szakmai szempontból foglalkoztatja a reflektív és az érzéki 
szférák közötti szürke zóna Szemzőnét és Madzart is  Kettejük 
hivatásának szempontrendszerei, ahogy az az alábbi idézetből 
3 Nádas Péter: Párhuzamos történetek, II  kötet, Jelenkor, Pécs, 2005, 307  (A to-

vábbiakban PT ) (Kiemelések tőlem – M  Zs )
4 PT  II  198  (Kiemelés tőlem – M  Zs )



is látható majd, az irányított fény és az előre programozott han-
gulatok közötti összjátékok kiaknázásában, valamint e két minő-
ségnek a transzparencia eszméjében történő feloldásában érnek 
végérvényesen össze  Szemzőné a lélekelemzés gyakorlatának 
ezt a környezetpszichológiai célelvét maga is az átláthatóság és 
világosság duplafenekű metaforáiba foglalva összegzi Madzar 
számára:

Bennem, tudja, van egy félbehagyott művész, s ezért szubsztanciális 
megoldások helyett mindig van egy felemás esztétikai ötletem, folytatta 
az asszony, mint aki kötelességszerűen mentegetődzik, önmagát azon-
ban tényleg átlátja. De most kivételesen semmi másra nem gondoltam, 
mint hogy a lélekelemzést kivihetnénk a fülledt félhomályból, ha nem is 
a napfényre, mert nem oda való, ott elvakul, de legalább a félárnyékba, 
levegőre. Elvileg szép és nemes elképzelés lenne.5

Szemzőné tehát a fényhatások pszichoanalitkus kezelések so-
rán betöltött szerepével nem teoretikus értelemben kíván foglal-
kozni, vagyis nem a fény metaforája, hanem a pszichofizikája ér-
dekli 6 Ezért is kívánja tudatos térszervezési program mentén az 
analízis közös szervezőelvévé emelni a fényt és annak hiányát is  
A fény természetére vonatkozó, kétértelmű metaforái tehát („fül-
ledt félhomály”, „napfény”, „félárnyék”, „elvakul”) valójában a 
terápia legfőbb eszközeivé válnak  Nem az érzékek lecsendesí-
tésén keresztül próbál a páciensek tudatához hozzáférni, hanem 
éppen ellenkezőleg: az épített tér által manipulált érzetek révén 
egy irányított ambienciában rajzolja ki a terápia – és így a psziché 
kereteit  Ekképp válik Madzar és Szemzőné precíz elképzelései 
kapcsán a rendelőlakás a modernista építészeti eszmény páto-
szában fogant, a leírás alapján távolról Moholy-Nagy László esz-
tétikai programját is felidéző, kinetikus fényinstallációvá  Ebben 
a hangulatgépezetben a külső világ légköri és fényviszonyai a 
belső enteriőr adottságaival kell hogy összhangba kerüljenek, 
hiszen itt a páciens lelki és fizikai élményeinek folytonos stimu-
lációja és felfejtése zajlik  Ezek a fényjátékok azonban nemcsak 
Szemzőné pácienseit izgató jelenségek, de az optikai leírások ér-
zéki tobzódása a regény olvasóját is valósággal megrészegítheti:

Holott közben teljesen besötétedett.
Az utca őrült sárgája viszont megmaradt, s ettől átalakultak a lom-

bok árnyai.

5 PT II 193 
6 A fénynek mint filozófiai metaforának szinte kimeríthetetlenül gazdag iro-

dalma van az egyetemes szellemtörténeti hagyományban  Ebbe a gazdag tra-
dícióba nyújt betekintést: Blumenberg, Hans: Licht als Metapher der Wahrheit  
Im Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung, in: ders , Ästhetische und 
metaphorologische Schriften, Auswahl und Nachwort von Anselm Haverkamp, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2001, S  139–171 
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Világos nappal a közvetlen fényeken kívül volt két közvetett fény. Ez 
a Pozsonyi úti ház ugyanis a Palatinus közzel szemben állt, amelyen át 
ki lehetett pillantani a Dunára. A víz mozgékony és könnyű visszfénye 
tartósan ott lebegett hát a szobák mennyezetén, amit ugyanakkor erő-
sen elszínezett és áthatott a finn mintára épített házak óriási terjedel-
mű, bonyolult, részben bádoggal fedett tetőiről visszaverődő, súlyosabb 
fénytömeg.

Másként működött persze holdas éjszakákon.7

A lakás fényviszonyait meghatározó környezeti adottsá-
gok különböző irányított, szórt, derített és közvetett fényeit az 
elbeszélő tehát olyan sajátos optikai labirintusként írja le, ame-
lyek napszakonként, sőt óránként is változó, kaotikusan érzéki 
anyagként találják meg strukturáló elvüket Madzar építészeti – 
és a regény nyelvi – közegében:  

Alkonyatkor e visszfényekhez még egy harmadik, közvetett fényfor-
rás társult. Az őrült sárga kerámiával kövezett úttest fölött, a második 
emelet magasságában kifeszített huzalokon lágyan kilengő sárgafényű 
lámpák, és az éppen bomló lombozat zöldjének reflexei. Mindez évsza-
konként és napszakonként változik. Éjjel sem volt pillanat, amikor a 
fénynek ne lettek volna játékai idefenn. A környezet változékonyságá-
nak elemeit valamennyire el kellett volna egy matériában idegenítenie, 
hogy állandósíthassa, mintegy rögzíthesse a hatásukat.8

Az Újlipótváros hangulatát uraló dunai fénytükröződések 
visszatérnek Nádas egy másik híres építészeti leírásában is, 
amelynek középpontjában a Pozsonyi út képzeletbeli rendelőjé-
től néhány utcányira lévő, Nádas emlékirataiban „a pesti építé-
szet kivételes monumentumaként” jellemzett református temp-
lom architektúrája áll 9 A Világló részletekben található leírás, a 
Tóth Imre és Halászy Jenő által tervezett templom belső terei-
nek fényviszonya kísértetiesen hasonlít a Párhuzamos történetek 
elbeszélője által leírtakra  A Pozsonyi úti református templom 
meghatározó építészeti karaktere, ahogyan azt Nádas meggyőző 
részletgazdagsággal maga is írja, a Madzar által képviselt hala-
dó szellemű modernista építészeti irányzattal szemben az olasz 
fasiszta építészet, elsősorban Marcello Piacentini klasszicizáló 
monumentalizmusát idézi, jóllehet „reflektálatlanul”  Halászyék 
terve azonban nem csupán stilárisan idézi a modernizmus-
ból táplálkozó, de azt ideológiailag és esztétikailag is kiforgató 
Piacentinit, de a szakrális teret egyúttal a „víznek, a szélnek”, 
vagyis a „természet erőinek adta át” 10 Az így kapott szabadon 
áramló, nyitott térről szóló leírásban azonban számos ponton 

 7 PT  II  196–197 
 8 PT  II  197 
 9 Nádas Péter: Világló részletek, I  kötet, Jelenkor, Budapest, 2017  476  (A továb-

biakban VR )
10 VR  I  479 
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visszaköszönnek azok az „építészeti feltételek”, amelyek az alig 
pár utcányira található rendelőintézet átépítési munkálatai során 
is meghatározóak:

A mennyezet kazettáinak mezőit égszínkékre, rácsszerkezetének bor-
dáit éjkékre festették, s ezen fénylettek fel az ezüst csillagok. A fény a 
magasból érkezett, a templomhajó hosszanti falain, a karzatok felett el-
helyezett tíz keskeny és magas, az építészet nyelvén szólva álló téglány 
ablakokon; erős nyalábban jött a fény a nyalábok lebegő porszemecské-
ivel. Az ének után a karzatok árnyékában megint csönd lett a visszfé-
nyektől teljes, folyamatos kivilágosodásban, elsötétülésben. Ne felejtsük 
el, a pesti síkságon vagyunk. A Duna vizének tükröződő tömegétől alig 
kőhajításnyira, ahol valósággal átcsapnak rajtunk a budai hegyekből 
alázúduló szelek, s így járnak velük a felhők.11   

Míg azonban a fenti leírásban a rácsos transzparencia-rendsze-
reken keresztül megzabolázott fény a spirituális tér meghatározó 
alapanyaga, addig a Madzar által tervezett és sajátkezűleg kivi-
telezett klinikai térben – legalábbis a leírás tematikus szintjén – a 
pszichoanalitikus terápia legfőbb eszközeként működik  Ugyan-
akkor az olvasónak könnyen támadhat az az érzése, hogy a so-
rok és mondatok előrehaladtával a terápia építészeti eszköze egy-
re inkább a psziché nyelvi-térbeli metaforikájává tágul  Talán az 
alábbi idézetben lehet a legjobban megfigyelni azt a „vetemedési 
pontot” (Bagi Zsolt), ahol a regény elbeszélője finoman csúszkál 
az analízis térbeli közegének mentális, fizikai és nyelvi regiszterei 
között  Egyszerre jelezve az ezen tartományok közötti lehetséges 
átjárások útvonalait, és egyúttal hajlítva azokat vissza a regényre 
is vonatkoztatható önreferenciális alakzatcsoportokká:

Az analízis hosszan tartó, időigényes, nem belátható folyamat, s így 
a páciensnek és a terapeutának a szó minden értelmében egyfajta örök-
kévalóságba kell átlépnie. Előre csupán annyit lehet mondani, hogy a 
sajátos párbeszéd rítusát hetente ismételni fogják, ám a párbeszéd vége 
nem belátható. Olyan várkastélyba lépsz be, amelynek nincsen kijárata. 
Aki egyszer belépett, mindig más képet kapott ugyanarról. Miközben 
belső térérzete az analízistől egyre tágult, bár még mindig semmit vagy 
nagyon keveset látott önmagából, meghökkentően mozgékony képet ka-
pott a kézzelfogható környezetéről. 

Mintha nem is egy és ugyanazon környezet lenne, hanem három, 
négy, megszámlálhatatlanul különböző.

Holott minden hétnek azonos napján és ugyanabban az órában ér-
kezett. 

Szemzőné ujjongva fedezte föl, hogy munka közben a viselkedésével 
és a hangszínével önkéntelenül követi a fények és az árnyak eseményeit. 
Ez a figyelem nem engedte hozzá többé a saját rutinjához. Olyan ese-
mény lett a fényből, ami a külső és a belső történések arányait, a jelenbéli 

11 Uo 
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és a múltbéli históriához való viszonyulás intenzitását sem hagyta érin-
tetlenül; lényeges akcentusokkal gazdagította, módosította, olykor talán 
irányította Szemzőné munkáját.12

Egyáltalán nem egyértelmű ugyanis, hogy a fenti idézetben 
szereplő „várkastély” képzeletbeli építménye a psziché képze-
letbeli „kastélyára”, a Madzar által tervezett „klinikai térre”, ne-
tán mindkettőre egyszerre, s így egyszersmind magára a nádasi 
„szövegkastélyra”, vagyis a regény saját nyelvi terére vonatko-
zik-e valójában  Ráadásul a labirintusszerű várkastély térpoéti-
kai alakzata, mintha éppenséggel ellentétben, de legalábbis fe-
szültségben állna a fentebb már idézett gondolattal: 

Mintha azt mondaná, nem lehet ugyan minden további nélkül be-
nézni és kilátni mindenhová, de bizonyos feltételek között a tér még-
sem áttekinthetetlen. Vannak átlátható keretek, rések, kereszteződések, 
csíkok, csomópontok, amelyek segítenek, s talán létezik egy szerkezet, 
amelyet megismerhetsz.13 

A „várkastély” sokértelmű képe azonban itt voltaképpen a 
változékony külső környezeti, és az ettől nyilvánvalóan elvá-
laszthatatlan belső pszichikai állapotok összefüggéseit képviselő 
alakzat, amelyre aztán az építészet és pszichoanalízis racionális 
„rácsszerkezetei” együttesen rávetíthetők  Így teremtve meg azt 
az izgalmas, a Pozsonyi úti pszichoanalitikus rendelőt bemutató 
fejezet egészét mozgásban tartó feszültséget is, amely a mérnöki 
figyelem egzakt, racionalizáló jellege, illetőleg a bizonytalan kör-
nyezeti-lélektani formák és minőségek között húzódik  

Az „átlátható keretek, rések, kereszteződések, csíkok, cso-
mópontok”, valamint az azokon keresztül felsejlő „szerkezetek” 
egyúttal az átláthatóság térpoétikai alakzatainak működésmód-
jába engednek betekintést  A „szerkezet” feltárása, vagy még 
inkább: láthatóvá tétele egyébiránt az építészeti modernizmus 
egyik kulcsfontosságú programjának metaforája is  Mindezt a 
modernizmus emelkedett célkitűzéseit parodisztikusan túlaffek-
táló Madzar a következőképpen foglalja össze Szemzőnének: 

12 PT  II 199  Az építészeti eseményként értett fényjáték gondolata visszatér Ná-
das egyik, Lucien Hervé építészeti fotográfiáiról szóló esszéjében is, ahol a 
magyar származású fényképész Le Corbusier épületeiről készített felvételei 
kapcsán így ír: „A világosság és a sötétség közé emelt tömeg fogalmát teszi 
láthatóvá  Ez az első nagy fotográfiai fölfedezése  A fény és az árnyék egy 
önálló statikai és stiláris szerkezettel rendelkező építészeti tömeg felszínén 
jeleníti meg banális geometriai szenzációit  Képeinek feszültségét a naturális 
és a humánus különböző minőségeinek érintkezése adja  A feszültséggel pe-
dig kijelöl és körülír egy mindeddig ismeretlen minőségű struktúrát, amelyet 
reflektált érzelemként olvashatunk le a képről ” (Nádas Péter: Ha van Isten, 
akkor a geometriája, in uő: Hátországi naplók, Jelenkor, Pécs, 2006, 187 )

13 PT  II 198  Ennél jóval konkrétabb, szintén labirintusként működő térpoétikai 
képződmény Umberto Eco A rózsa neve című regényének erődítményszerű 
könyvtártornya 
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A klasszicizmus óta az első építésznemzedék, mondta a szükséges-
nél hangosabban, amelynek nem a reprezentációban, nem a dekorati-
vitásban kéne megfogalmaznia önmagát. Az építészet nem stílus, de 
ezek itt ebben a tévedésben élnek. Sem egyház, sem arisztokrácia nem 
akadályozza őket többé. Ez óriási dolog, visszavonhatatlan változás. A 
huszadik század fogalmazási módja a szerkezet, a struktúra, maga az 
organizmus. Amit az építészetnek valamilyen elv alapján azért meg kell 
szerveznie.14 

A „szerkezet” és „struktúra” láthatóvá tételének építészeti 
ideálját karikírozza túl Tom Wolfe könyve is, amely így a Ná-
das-regény vonatkozó részeinek szövegi párhuzamaként is ol-
vasható  Wolfe a Bauhausból búgatóba egy pontján a Louis Kahn 
által a Yale Egyetem kampuszára tervezett művészeti galériá-
ról ír, amely az eredetileg 1864-ben, historizáló stílusban épült 
Street Hall épületéhez egy olyan közlekedő épülettel illeszkedik, 
amelynek külső homlokzatán a tervező az épület tartószerkezeti 
elemeit tette láthatóvá  Mindezt Wolfe a rá jellemző szarkaszti-
kus stílusában így összegzi:

Hogyhogy a toldaléknak semmi kapcsolata a meglévő épülettel? Hát 
nem fér a fejükbe? Nem látnak a szemüktől? Mik ezek a sávozatok? 
A megtoldandó épület szintjeit jelzik tovább a toldalékon. Napvilágra 
hozzák a szerkezetet! A szintek teljes negyedszázadig a falazat bur-
kában senyvedtek. Most azonban lerántjuk a leplet! Leplezetlen lesz 
a teljes szerkezet  A forma tisztessége, ha úgy parancsolják: szépsége 
csakis a leplezetlen szerkezetből következhet!15

A „szerkezet” modernista ideálja tehát nem más, mint az át-
tetszőség vakfoltja, vagyis: opacitás a transzparenciában  Ezt a ket-
tősséget Madzar egy elegáns építészeti gesztusban, az opálüveg 
anyaghasználatának segítségével rögzíti tervében  Az egymást 
félig-meddig fedő, rácsháló mintás homokfúvott opálüvegei 
ugyanis a teljes átláthatóságot strukturálják optikai látvánnyá  
Ebben a gesztusban az építészeti modernizmusnak az a döntő 
mozzanata válik láthatóvá, amely a látvánnyá váló szerkezetet 
önálló esztétikai státuszra emeli  A szerkezet immáron nem csu-
pán mentális ábra, amely a tervrajz virtualitásában létezik, de 
amely mint önálló esztétikai minőség az épületek érzéki valósá-
gában is testet ölt  

Ez az esztétikai mozzanat a 20  század építészetének és di-
zájnelméletének egyik meghatározó gesztusa tehát, amely a rács 
[grid] művészeti alapstruktúraként történő hasznosításában ér 
tetőfokára  Madzar belsőépítészeti munkálatainak egyik vezér-
motívumává is ez a láthatóvá tett rácsszerkezet lesz, amely nem 

14 PT  II  161 
15 Wolfe, Tom: Bauhasból búgatóba, ford  Bartos Tibor, Országépítő Magazin, 

1999/3  11  (Kiemelések tőlem – M  Zs )
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csupán szűri, tereli és csillapítja a lakás fényviszonyait, de egyút-
tal ritmust is kölcsönöz nekik: 

A belső ablaktáblák felületén laza, négyzetes hálót hagyott, magu-
kat a négyzeteket opálra maratta, a legfinomabb homokkal futtatta meg, 
sűrű opált kapott, míg a külső ablakok felületével pontosan fordítva járt 
el. Ezen átláthatók maradtak a négyzetek, ám opálra maratott négyzet-
hálót kapott. A két hálórendszert úgy állította be, hogy ne fedjék le egy-
mást pontosan, hanem egymáshoz képest horizontálisan és vertikálisan 
elcsúsztatta őket. Aminek két nagyon fontos következménye lett. Az ab-
lakon így aztán nem lehetett kilátni, de aki elment vagy akár csak meg-
moccant az ablakok előtt, a külső hálón át kiláthatott, s nem láthatott 
ugyan mást, mint égre nyíló réseket, kéket, szürkét, felhőseket, ami nem 
volt több, mint egy váratlan villanás, felvillant a megnevezhetetlen kül-
világ. A külső ablaktábla hálója a közvetlen fényeket ellenben árnyként 
adta be, mintegy feltöltötte önmagával a maratott üveglapok közötti te-
ret, s így aztán a jobbára csupaszon hagyott falakon tovább játszottak az 
égi reflexiókkal sűrűn telített árnyai.16

A Nádas által leírt ablaktábla-struktúrák művészettörténeti 
párdarabjait megtalálhatjuk már a 17  századi németalföldi en-
teriőrfestészet egyik uralkodó motívumában, a külvilág fénye-
it megszűrő ablakrács-szerkezetekben is  Jacob Vrel, Pieter de 
Hoch, Johannes Vermeer és számos egyéb kortársuk festményein 
is visszaköszön a külső világot a szobabelső intimitásától elkülö-
nítő, de a kettőt vizuálisan össze is kötő ablakok négyzethálósan 
tagolt mintázata  Ennek a motívumnak a gyakori előfordulása a 
németalföldi festészetben minden bizonnyal a racionális megis-
merés mediatizált „látásrendszereit” (Martin Jay) evokálja a fest-
ményeken, különösen a korszak egyik közkedvelt zsánertémájá-
nak, az asztronómusokat és geográfusokat munkahelyzetükben 
ábrázoló képek esetében 17 A megfigyelő és a vizuális tárgy közé 
ékelődő, a látványt és a látás folyamatát egyaránt strukturáló 
négyzetrácsos optikai szerkezetek, amelyek Dürer híres metsze-
teitől kezdve Peter Greenaway A rajzoló szerződése című filmjéig 
a művészettörténet számos pontján felbukkannak, elsősorban a 
módszeressé váló megfigyelő figuráját és a tőle elválaszthatatlan 
megfigyelési módszerek technikáit hivatottak megjeleníteni  De 
éppúgy értelmezhetők a vizuális megismerés vagy a Nádas-re-
gény esetében az értéksemleges leíró nyelv önreflexív alakzata-
iként is 18 

Madzar üvegtábláinak rácshálós mintázata tehát nem csupán 
iparművészeti gesztus, de éppúgy a modern művészet egyik 
döntő momentumára történő hivatkozás is  Ez a művészettör-
téneti fordulat, ahogy azt Rosalind Kraus Rácsok című tanulmá-

16 PT. II. 197–198.
17 Ld  Jay, Martin: Scopic Regimes of Modernity, in Foster, Hal (ed ): Vision and 

Visuality, Bay Press, Seattle WA, 1999, 29–50 
18 Vö  Crary, Johnathan: Techniques of the Observer, MIT Press, Boston, 1992 
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nyában is kifejti, a koraújkor látásrendszereitől a rács eszményén 
keresztül önmagát autonóm képsíkká szervező 20  századi abszt-
rakt festészeti felfogásokig terjed 19 Kraus ugyanakkor többször 
is hangsúlyozza, hogy a 20  század képzőművészeti, zenei, épí-
tészeti modernizmusainak „rácsai” nem a perspektivikus rács-
háló, vagyis a reprezentáció filozófiai paradigmájának történe-
ti meghosszabbításaiként értelmezendők  A rácsok ugyanis, ha 
bármit is reprezentálnak a modernizmus művészetében, az nem 
más, mint: „a külső világ határainak beépülése a mű belsejébe; a 
mű saját terének feltérképezése önnön keretén belül” 20 

Ugyanakkor Kraus állítását meg is fordíthatjuk, hiszen a mo-
dernizmus rácsai éppúgy a világ művivé projektálhatóságának 
eszközei is lehetnek  Így például Piet Mondrian 1942–43 között 
készül Broadway Boogie Woogie című festménye értelmezhető 
olyan absztrakt, kapcsolótábla-szerű rácsszerkezetként is, amely 
(a cím sugalmazása szerint) éppenséggel Manhattan utcahálóza-
tának térképnézetében is megismétlődik, és vissza: a négyzethá-
lós utcaszerkezet motivikája az, amely Mondrian képein is meg-
mutatkozik  De éppúgy igaz ez a Nádas-regény vonatkozásában 
is, hiszen a Madzar által tervezett és kivitelezett négyzethálós 
üvegablakokon keresztül voltaképpen arra az Újlipótvárosra te-
kinthetünk rá, amely felülnézeti térképen szemlélve éppenséggel 
szabályos rácsstruktúrát képez a város kartográfiai felszínén 21 

A rács ugyanis, bár nagyon is racionális, csak éppen diszkrét 
határok és léptékek nélküli struktúra  Ez ugyanakkor egyúttal 
éppen az egyik fő erénye is, hiszen, miként azt a Superstudio 
csoport Il Monumento Continuo című munkája kapcsán is láthat-
tuk, voltaképpen a végtelenségig ismételhető, bármelyik irányba 
variálható tulajdonságot eredményez  Ebben a szellemiségben 
projektálja vissza Újlipótváros térképészeti nézetére a mondriani 
festmények által megidézett manhattani rácsstruktúrákat Térey 

19 Kraus, Rosalind: Grids, October, Vol  9 (Summer, 1979), 50–64 
20 Kraus, i  m  61 
21 Ahogyan azt György Péter A sorozat, a rács, és a háló című tanulmányában is 

írja: „A rács, tehát egy a természeti struktúrák feletti, absztrakt és virtuális 
norma, illetve rendezettség a térképészet és a perspektívatörténet példáján 
át tűnik elénk  A geometria által áthatott, újradefiniált világot a rácsozat te-
szi értelmezhetővé, mérhetővé  A karteziánus rácsozat, illetve a térképészet-
ben használt vetületi rajzok által teremtett absztrakciók világképként való 
értelmezéséről van szó  Részben ezzel a jelentéssel, használattal függ össze a 
várostörténet paradigmája: az urbánus rácsozatok, tehát a transzparens vá-
rosok élményei ugyancsak a modern nagyváros élményeinek alapját jelentik  
A modern térszerkezet maga is átlátható, amint a konkrét építészeti terveket 
is a transzparencia jellemzi  A sorozatokban előállított házak, kertvárosok 
vagy lakótelepek a modern építészet különféle tradícióiban egyaránt a ren-
dezettség, átláthatóság és a demokrácia ígéretét jelenítik meg  A modern rá-
csozatok egyszerre mutatják a panoptikon, tehát az ellenőrzöttség szimptó-
máit, amint az egyenlőség felszabadító hatását: a társadalmi osztályok térbeli 
elkülönültségének lehetetlenné tétele tagadhatatanul megfelel a demokrati-
kus utópiák hagyományának is ” György Péter: A sorozat, a rács, és a háló, in  
http://www jelenkor net/archivum/cikk/1042/a-sorozat-a-racs-es-a-halozat 
(Utolsó letöltés: 2017  március 28 )  
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János is, aki a nádasi térpoétika meghosszabbításaként olvasha-
tó esszéjében így ír a kerületről: „Az Újlipótváros a pesti East-
Manhattan, amelynek kopottan is legelegánsabb avenue-ja a 
Pozsonyi út, s amelynek legelőkelőbb parkjában a második világ-
háború kitörése után már nem épülhettek meg az ambiciózusan 
megálmodott felhőkarcolók ”22

Ezek az egymásba vetíthető hálózatos struktúrák voltakép-
pen a gondolkodásnak és így a prózaírói nyelvnek is az alap-
sémái, amelyek a Párhuzamos történetek nem-egyenesvonalú 
elbeszéléstechnikájának működésmódját is meghatározzák  Ép-
pen ezért a rácsmintázat a Madzar-törénetszál tematikus vonat-
kozásain túlnyúló tudatséma, amely lehetőséget nyújt arra is, 
hogy a regény saját lehetséges metastruktúráira, így például a 
narratív szerkezet ábráira, vagy éppen az elbeszélő „tudatmoz-
gásai” (Bazsányi Sándor) által formált mintákra kérdezzünk rá 23 

Mindenekelőtt azonban adódik a kérdés: vajon a regény meg-
határozó tudatsémái valóban egy kifeszített rácsháló által tagolt, 
átlátható keretekből, sávos és síkszerű formákból építkező mintá-
zatot képeznek-e? Egyáltalán térhatású képződményekként vagy 
inkább reliefszerű síkalakzatokként, avagy sokkal inkább orga-
nikus formákból, topologikus gyűrődésekből, csatornákból álló 
domborzatként képzeljük-e el azokat? Mint ahogy teszi azt pél-
dául Bagi Zsolt az Emlékiratok könyvének mondatfenomenológiai 
elemzése során, ahol arra hívja fel a figyelmünket, hogy a Ná-
das-regény egyes mondatpoétikai struktúrái olyan konjunktív 
szerkezetű, egymásból folyamatosan következő szövegfolyam-
ként működnek, amelyen belül ugyanakkor olykor a textuális fo-
lyásiránnyal ellentétes „törések” keletkeznek  Ezek a törésszerű 
„szöveges-események” azonban úgy akasztják meg a folytonos-
ság érzetét, hogy nem szakítják meg azt  Ahogy azt Bagi maga is 
írja könyvében: 

Ha egy mondat állna ellentétben az előzővel, akkor a törés elválasz-
taná a kettőt, és izolálná őket egymással szemben. Így azonban benső-
séges kapcsolatuk fennmarad, egymásba folynak, de megjelenik bennük 
egy vetemedés vagy gyűrődés, amely folytonosságban a megszakí-
tottságot képviseli.24

A Párhuzamos történetek esetében azonban nem elsősorban 
mondatpoétikai szinten beszélhetünk gyűrődéses, avagy redő-
szerű alakzatokról, hiszen ennek a regénynek az uralkodó nyel-
vezetét sokkal inkább a szekvenciálisan egymásra következő, de 

22 Térey János: XIII. http://www szombat org/politika/3423-terey-janos-xiii 
(Utolsó letöltés: 2017  március 9 )

23 Irodalmi párhuzamként említhető Paul Auster New York-trilógiájának város-
járás motívuma is, amelyben történetmondás, városleírás, térkép, rajzolás 
elemei egyaránt a manhattani rácsháló alapsémái szerint építkeznek 

24 Bagi Zsolt: A körülírás. Nádas Péter: Emlékiratok könyve, Pécs, 2005, 112  (Ki-
emelések tőlem – M  Zs )
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egymástól tömbszerűen el is különülő bekezdések által kijelölt 
ritmika jellemzi  Ezeken a változatos ritmussorozatokon belül 
ugyanakkor gyakran a cut-up vagy découpé technikára emlékez-
tető módon összekevert, egymástól a regénytér és regényidő vo-
natkozásában látszólag távoleső eseményszigetek rendelődnek 
egymás mellé  Vagyis általában nem is annyira a mondatok szint-
jén (bár az elbeszélői tudatok aspektusváltásai gyakran éppen 
mondatokon belül történnek), mint inkább elbeszéléspoétikai 
értelemben beszélhetünk egymásra gyűrődő alakzatokról 25 Míg 
tehát a tömbszerűen elkülönülő bekezdések feszes ritmusú szö-
vegképet eredményeznek, addig a távoli eseményszigetek úgy 
kapcsolódnak egybe a narráció szintjén, akár egy kendő két tá-
voli sarka, amelyek a gyűrődés révén rendelődnek egymás mel-
lé 26 Ezeket a pontokat nevezi Bagi Zsolt a jelenlevővé váló múlt 
„betörési pontjainak”, amelyeknek azonban nincs sok közük az 
emlékezethez vagy a tudati asszociációkhoz, hiszen e betörések 
nem történeteket hoznak létre, hanem eseményekként jelentkez-
nek 27 Vagyis nem a regény történetéből következően előre adott 
feltételek, hanem „eredmények”, amelyek létrehozzák a párhu-
zamosságok összetett rendszerét  A párhuzamosság ugyanis a 
regényben – miként azt Bagi is írja – azt jelenti: „egyszerre válni 
jelenlévővé, betörni a másik világába, és nem szűnni meg ide-
gennek lenni abban” 28  

A topologikus gyűrődéseket vagy „betörési pontokat” azon-
ban gyakran nem csupán helyek, hanem tárgyak, érzetek, vagy 
hangulatok is létrehozhatják, mint például a Pozsonyi út kora-
beli burkolótéglái esetében, amelyekre Madzar rácshálós mintá-
zatú ablakából kitekintve „látunk rá”  Ezek a sűrű sormintákban 
lerakott keramit burkoló elemek, amelyek visszfényei Madzar 
tervének meghatározó alapanyagává válnak, éppenséggel a re-
gény párhuzamos építészportréjának Demén Samuját kapcsolják 
be a Madzar-szál történéseibe  A regény budapesti helyszínének 

25 A Párhuzamos történetekben a „vetemedés” alakzatának mondatpoétikai 
szintről az elbeszéléstechnika szintjére történő áthelyeződését Bagi Zsolt is 
észrevételezi: „Az idősíkok áthatják egymást és vetemedéseket okoznak egy-
másban  Az Emlékiratok könyvében a vetemedés a leíró mondatok megsza-
kítottságát fordította át a körülíró mondatokká, amelyekben a tények nem 
önmagukban jelennek meg, hanem egymást áthatva (bár nem is elbeszélés-
ként: hierarchikusan)  A Párhuzamos történetekben az idő viselkedik hasonló-
an  A múlt-jelen-jövő nem kontinuum, mint az emlékezés számára, de nem 
is megszakítottság és elkülönültség  A múlt az emlékezet folyamatosságá-
ban ugyan elfeledett, de képes betörni a jelenbe és hatással lenni arra ” (Bagi 
Zsolt, Az emlékezet ellen. A hely körülírása a Párhuzamos történetekben, Élet és 
Irodalom, LVIII  évfolyam, 49  szám, 2014  december 5  https://www es hu/
cikk/2014–12-05/bagi-zsolt/az-emlekezet-ellen html (Utolsó letöltés: 2017  
május 21 )

26 Ld  ehhez: Serres, Michel – Bruno Latour: Conversations on Culture, Science, 
and Time, Trans  Roxanne Lapidus, The University of Michigan Press, Ann 
Arbor, 1995, 57–66  

27 Bagi Zsolt, i  m 
28 Uo 
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több pontján is felbukkanó „őrült sárga” vagy „tébolyodott sár-
ga” keramit burkolatok ugyanis, a regény világában legalábbis, 
éppenséggel Demén Samu budakalászi gyárában készültek: 

A Lukács uszodához vagy később a Pozsonyi út burkolatához el-
lenben ő szállította az őrült sárga kerámiát. Annyira önfejű volt, hogy 
inkább másokat szolgált ki. Egy életen át szégyenkezett, hogy nem lett 
nagy építész, hanem csak egy dúsgazdag építési vállalkozó, egy senki, 
akihez ragad a pénz, mert mások szája íze szerint dolgozik, és mindent 
rögtön elherdál. Budakalászon építette fel a téglagyárát, és onnan szál-
lította mindenhová az őrült sárga tégláit, még Bécsbe is.29 

Így válik a keramit tégla egyszerre Demén szakmai kudarcá-
nak jelévé, és egyúttal Madzar sikerének közvetett alapanyagává 
Nádas regényuniverzumán belül  Az „őrült sárga” keramit tégla 
remekül példázza, hogy a Párhuzamos történetek narratív kötőele-
meit nem csupán az egyes szereplők egymást metsző sorsai te-
remtik meg, de bizonyos tárgyak, terek, épületek, atmoszférák, 
érzetek is legalább ilyen fontos kapcsolódási pontokat képeznek  
Ezek a személyes sorsokon túlmutató kötelékek ugyanis a tárgyi 
környezetben, bútorokban, épületekben, a város érzéki terében 
rögzülve válnak a regény kohézióját megteremtő összefüggés-
hálókká 

29 PT  III  462 
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