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Az Isten és az apa 
közti különbség

 

Az elmúlt évtizedekben a szépirodalmat kedvelők lassan 
hozzászokhattak a részben kultúrapesszimizmusnak, 
részben a világrendbe vetett hit megrendülésének ne-

vezhető Bodor Ádám-féle, Tar Sándor-i, krasznahorkais látás-
módhoz, melyet korábban inkább csak színekkel (szürke, sötét), 
hangulatokkal (nyomott, komor), majd morális jelzővel (lepusz-
tult) illettünk. Mára még burjánzóbb a romlottság. A lírában a 
fáradt kadenciák jelzik, hogy nincsen valódi szabadság se kinn, 
se benn. Az erdélyi származású francia író-filozófus, Emil Cioran 
szavaival: „Az ember oly kevéssé teremtetett arra, hogy kibírja vagy 
kiérdemelje a szabadságot, hogy még az előnyei is agyonnyomják”.

Talán Háy János Mélygarázsának vagy Kőrösi Zoltán Magyarka 
című, legfrissebb regényének is lehet efféle üzenete, s tegyük még 
melléjük a most Budapest Nagydíjat átvevő francia „fenegyerek”, 
Michel Houellebecq eddigi életművét. Az utóbbiaknál, közéjük 
sorolva Szabó Tibor Benjámint is, nem pusztán tabudöntögetés-
ről van szó, bár a tabuk egyre szaporodnak. A gazdasági és egyéb 
világkrízis mélyén az emberiség morális válsága lapul. A meg-

Szabó Tibor Benjámin Kamufelhő című novelláskö-
tete többszörösen kifordított, töredékes aparegényként 
is olvasható, amelyben a hányásban megáldott csecse-

mőtől az autópályán történő pofozkodásig sokrétűen tárul fel 
szülő és gyermek viszonyának természetrajza.
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elégelt földi pokol leképezését kaphattuk a 47 – Démonok ideje 
(Noran, 2009) című, kiváló Szabó Tibor Benjámin-regényben is. 
A szerző oszthatja E. Cioran véleményét, mely szerint „a démon, az 
ördög uralja a világot, és épp ez a magyarázata a világ állapotának”. 
(Nagyvilág, 2012/6) A 47-ben megtörténik a Sátán elpusztítása, 
de Donatust, a Gonoszt csak a szövegtérben éri utol a végítélet.

A 47 a szerző leginkább fikciós műve, mégsem nélkülözi az 
önéletrajzi elemeket. Bár globális problémákat jelenít meg, és a 
cselekmény bárhol a világon játszódhatna, fő helyszínei mégis 
a szülőváros, Gyula és környéke, Elek, illetve a főváros. A dél-
alföldi ködlovagok pedig általában meghatározó figurái ennek a 
prózának, mint Szabolcs-Szatmárnak Krúdy és Móricz alakjai.

Az önéletrajziság és a morális attitűd teszi homogénné Szabó 
Tibor Benjámin prózáját. „Nagy dolog az erkölcs, mása sincs az 
embernek, érdemes rá vigyázni” –  olvasható  A lányos apákban. 
A szerző eddig megjelent négy kötete az önéletrajzon alapulva is 
ontológiai problémákat feszeget. „Ameddig van mondanivalóm az 
emberről, az emberi természetről, addig szövegek is fognak gömbö-
lyödni”, hangzik el tőle egy interjúban.

A kötetek hangnemét nagyrészt a distancia határozza meg. Az 
első regényt, A ciprusi királyt irányregényként tartjuk számon, 
melyben alig van elmozdulás a valóságtól, a főhős azonos a nar-
rátorral, a műben erős a környezet- és önleleplező szándék. A 
lányos apák puskája novelláiban megtörténik az eltávolítás, az 
elbeszélő egyes szám harmadik személyben mesél Tari Dénes 
közkönyvtáros (burkoltan a szerző) viseltes dolgairól.

A széteső világot önironikusan szemlélő szerző egyik fon-
tos stiláris eszköze e novelláskötetben a hiányos mondatszer-
kesztés, valamint alaphangként ott bujkál a humor, amely 
később a Kamufelhőnek csak az első részére jellemző. Az 
új kötetben az erős önéletrajzi jelleg miatt különösképpen 
szükség van az írói invencióra, a mindentudó narrátor alkal-
mazására, aki végig önmagáról mesél egyes szám harmadik 
személyben, de mondandóját kisfiához intézi: „Apád az ab-
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lakban könyököl naphosszat, rád gondol sokat, a nyári estére, 
amikor ott hagyott téged anyáddal egy vidéki házban”.

Az alcím szerinti Hűtlen apák könyve a vallomás műfaji saját-
ságaival is él, de nem kérhetjük rajta számon mindazokat a je-
gyeket, amelyeket Szávai János Az önéletírásban meghatároz. E 
novelláskötet középpontjában az apa áll, aki fiának szeretné meg-
magyarázni a megmagyarázhatatlant, az emberi kapcsolatok ki-
hűlését, az elidegenedés természetrajzát, s egyúttal tisztázni akarja 
saját múltját is. Tágabb értelemben fordított „aparegénnyel” van 
dolgunk, melyben az elbeszélő a kisfia apa-hiányával vet számot.

A nemrég Veszprémben megrendezett Felvidéki napokon Né-
meth Zoltán jelentős megállapításokat tett az „aparegény” jelleg-
zetességeiről (ezt a Vár Ucca Műhely 39-es száma közli is). Meglá-
tása szerint a hangsúly a nemzedéki problémáról áthelyeződik az 
apa középponti szerepére. A Kamufelhő eszerint az „antropológiai 
posztmodern” körébe sorolható mint önéletrajz, melynek sajátja a 
„konkrét identitás szövegbe írása”, egy személyiség önkeresésének, 
fejlődésrajzának végigkövetése. Az elbeszélő persze módosíthat a té-
nyeken, árnyalhatja, gyermeke számára érthetőbbé teheti a történ-
teket. Ezt a szándékot jelzi a többször elhangzó „majd megérted” 
odafordulása is. A legjobban megírt történet éppen ezt a címet 
viseli, s a kapcsolatok kihűlése, az elidegenedés természeti képek-
kel való megjelenítése, valamint e novella esetében a hrabali tör-
ténetmondó technikára emlékeztető mesélési mód lélekborzoló.

A novellafüzér egyes elemei a szerkesztéssel nyerik el helyüket a 
főhős életútján. A visszatekintés, a gyermekkortól való indítás, az 
emlékező pozíciót felvevő narrátori szerepbe bujtatott én önéletírás- 
és vallomás-jelleget kölcsönöz az amúgy önreflexiós elbeszélésnek.

A keretes szerkesztés a még csecsemő korú kisgyermek elha-
gyásától az óvodás fiúcskához való lelki visszatalálásig fogja át az 
eseményeket. Közben tanúi lehetünk a főhős fejlődés- vagy visz-
szafejlődésrajzának. Az anekdotázó kedvvel megírt kezdeti, vidéki 
idillt felváltja az idegenségérzet, mely a Baszomka megáldása című 
történettel lezár egy korszakot. A felnőtté serdülő főhőst beszip-
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pantja jövendő felesége családjának áporodott világa. Ezt jelképe-
sen a félig részeg állapotban történt hányás-jelenettel rajzolja meg, 
melyben az általa bemocskolt csecsemő vidáman tapicskol a há-
nyadékban, ő pedig paradox módon szakrális gesztussal, az ároni 
áldással érinti a gyermeket. Tehát a novella a brutálisan hétköz-
napit ütközteti a szentség jegyeivel. A hányás egyébként e próza 
visszatérő motívuma, jelképisége már A lányos apákban felbuk-
kan, ott a kétségbeesést szimbolizálja, a Kamufelhőben pedig az 
Uganda című írástól kezdődően új szerelme (Róza) terhességére, 
az új élet jövetelének ellentmondásosságára utal.

A második egység történetei a fiatal tanár és könyvtárigazgató 
olykor mulatságos hétköznapjaiba engednek betekintést, a fe-
leségről alig esik szó. Ha nem tudnánk már A ciprusi királyból, 
hogy a főhős nagyon fiatalon megnősült, talán figyelmen kívül 
is hagyhatnánk. Kisfiuk csak több évi házasságuk után születik, 
amikorra a főhős már túl van mindenféle illúzióvesztésen, csalá-
sokon és csalódásokon. Morális győzelemnek tekinthető a refor-
mátus általános iskolai tanítvány, Lídia közeledésének elhárítása. 
Megjegyzendő, hogy a „szomorú szemű lány” alakja ott kísért az 
összes többi műben, a Kamufelhőben pedig a buszkiránduláson 
tűnik fel egy pillanatra.

A kötet harmadik egysége a válóperrel indul (Amikor apád a bí-
róságon). A főhős számára a szituáció olyannyira abszurd (a meg-
jelenítése is), mint például a 47-ben a Gonosszal való heroikus 
küzdelem, vagy Isten beleavatkozása az életébe, különösképpen a 
sorsfordulók alkalmával. Hogy hihetővé tegye a transzcendenciát, 
a szerző konkrét dátummal (1992) jelzi, mikor történt „kiemel-
kedése” a paraszti létformából, mikor indult el az elidegenedés 
útján. Ugyanígy bevillan a Teremtő büntető szándéka is az Ahogy 
apád megtudta (II) című részben, amikor őt csalja meg a szeretője: 
„Így tudta meg apád, hogyan tesz Isten igazságot”. Majd az elbeszé-
lő lecövekelt bizonyságként, szentenciaként (Szabó T. B. kedvelt 
eszköze) az első novellában fölteszi a kérdést fiának és legfőképp 
önmagának: „Miben különbözik apád Istentől? A különbség jól lát-
ható. Isten mindenhol ott van. Apád viszont szintén mindenhol ott 
van, csak ahol te vagy – ott nincs”.
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Az utolsó egység az Ugandával veszi kezdetét. Megjelenik az új 
szerelem (Róza), de kapcsolatukra a kiegyensúlyozatlanság jellem-
ző. Hangsúlyt kap itt is az intellektus – felesége orvos volt, Róza 
bölcsész, keresztrejtvényt fejt, s mindkét esetben a nőnek volt 
autója, ő vezetett – mintha rejtetten megbújna a főhős szárma-
zásából fakadó idegenség-érzet, holott közben ő már irodalmár, 
lapszerkesztő. A személyiségfejlődés bejárta a maga útját, de lélek-
tanilag a főhősben ott motoz még a bizonyítási kényszer. Erre al-
kalom is kínálkozik az egyik történetben (Mint a szart); melyben 
megfigyelhetjük a világkép-váltás jeleként a deszakralizálást, a vul-
gáris kifejezések elszaporodását a szövegben. Ráadásul a főhős fia 
és Róza jelenlétében leüt egy kamionost. Ő úgy véli, ezzel végre 
leszámolt régi énjével, elégtételt vett a sorsán, holott amit tett, az 
akkor és ott teljesen értelmetlen. Üres, ügyetlen heroikus gesztus. 
Mindenképpen alatta marad egykori romantikus vágyának, hogy 
valami emberfelettit tegyen a másikért. 

A Kamufelhőben az önéletrajzi háttér segítségével a saját autenti-
kus apakép megrajzolásának vágya bontakozik ki. A novellák nyel-
vi, stilisztikai minősége hullámzó, így például kifejezetten gyenge a 
Zavar, de az Egyszerű történet a halálról is. Ugyanakkor a keretet s 
egyben a címet adó utolsó írás, a Kamufelhő megemeli a kötetet. A 
novella nyelvileg sűrített, stílusában közelít az amerikai minimaliz-
mushoz, legfőképp az updike-i novellák hangulatát idézi fel.

Különösképpen lényeges az elbeszélő kisfiának egy kijelentése, 
melyet a Legó-királylányhoz intéz: „Veled nem játszom tovább, 
mert már unlak” . Szomorú előkép ez. A szerző korábban feltette 
a kérdést: a Teremtő rontott-e el valamit, amikor a pitbullokat tö-
kéletesebbre teremtette az embernél, vagy mi vagyunk képtelenek 
megváltozni. Mást sem teszünk, csak újratermeljük a „belső nyo-
mort.” A látomásos zárókép az egünket beborító „kamufelhővel” 
sajnálatos igazság.  S bár ez a novelláskötet esztétikailag visszalé-
pés, főképp a 47-hez képest, az autentikus apaképre törekvés, a 
kvázi-vallomásosság, az önvizsgálat igénye reményre jogosít.
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