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„Visszamegyek a  fehérneműboltba / 
megveszem azt a  szép fehér alsót, / 
vaskos fekete szalagpánttal, meg ta‑
lán azt / a  tengerkék úszógatyát is, 
retrónak mondják, / de nekem e téren 
nincs hová visszamennem, / tehát itt 
kezdem a történelmet, / már ami a ga‑
tyáim szalonképesebb történelmét il‑
leti”, (10) filozofál az elbeszélő Csehy 
Zoltán új kötetének címadó versében, 
tockost adva az olvasónak, aki a Nincs 
hova visszamennem cím mögül első‑
re csak a reménytelenség és otthonta‑
lanság jellegzetesen magyar szorongá‑
sát hallotta ki. A vers jól mutatja be 
Csehy ironikus poétikáját, költői nyel‑
vének játékos és provokatív eklektiká‑
ját, ahogy finom koktéllá keveri a sti‑
lisztikai regisztereket : a vers egyaránt 
súrolja mindennapi életünk pornográ‑
fiáját és fennköltségét. Az elbeszélő el‑
morfondírozik a saját teste látványán : 

„szépen és jelentőségteljesen dudoro‑
dik / majd ki belőle a pöcsöm”, álla‑
pítja meg a fürdőruháról, majd a költő 
lecsapja és felemeli a verset egy hagyo‑
mányosabb metaforával : a kék gatya 

„a testemre tapadt tenger” – a versben 
találkozik a mindennapok banalitása 
a tenger végtelenségével. A versbeli fe‑
hérneműbolt egyben tisztelgés Nádas 
Péter előtt, hiszen a Párhuzamos törté‑
netek című nagyregény egyik fejezeté‑
re reflektál. Az intertextualitás a kötet 
fontos építőeleme : rengeteg művészt 
vonultat fel, néha név szerint, máskor 
csak idézetek és célzások szintjén, és 
épít be saját művészetébe. Csehy köl‑
tészetének egy másik szintén fontos 
eszköze is tetten érhető ezekben a so‑
rokban : a vers belső inspirációja nem 
más, mint egy latin eredetű szlenges, 
trendi szó, a  „retró” etimológiája fe‑
letti eltöprengés.

Az irónia, a  játékosság, az eroti‑
ka, a provokáció, az intertextualitás, 
a stiláris regiszterek határainak eltör‑
lése, az enciklopédikus tudás és álfel‑
színesség ötvözete mind Csehy Zoltán 
poétikájának meghatározó alapszínei, 
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amelyeket minden versben újszerűen, 
biztos kézzel, és jó arányérzékkel ke‑
ver ki palettáján. A kötet szinte nap‑
lószerű, ahogy az élet apró, jelentékte‑
len jeleneteit sorra versbe önti, és a leg‑
banálisabb történésekben is megtalál‑
ja az univerzális mélységet és poétikus 
magasságot, amelyekről aztán kellő 
iróniával és humorral vesz tudomást. 
Vár a buszra. Megírja. Vásárolni megy. 
Megírja. Kinyílott a  pitypang. Meg‑
írja. Keresi a jót, és megtalálja : min‑
den vers meghatározó alaphangulata 
az öröm, az élet imádata, a világ min‑
den részletében fellelhető szépség ku‑
tatása, minden tragédia magában hor‑
dozza a  katarzis és újjászületés lehe‑
tőségét. A  krummbachtali fürdőben 
(9) „A  természet visszaveszi / a mál‑
ló medencét”, ami ma már nem több, 
mint „alsórendű najádok komikus / 
nyugdíjasotthona” – de a civilizációs 
rohadást és kulturális hanyatlást meg‑
idéző, kötetnyitó vers is az újjászületés 
pozitív reményével zárul, az elbeszélő 
megérzi „a magzatvíz szagát”.

A  kötetet nem csak a  magzatvíz 
itatja át, hanem elsősorban az ondó 
és az izzadtság – a  szexualitás mint 
az életöröm legtermészetesebb forrá‑
sa szinte minden versben felbugyog. 
A  „befogadó pina kedélyes melege” 
(67) mellett viszont megjelenik az ope‑
raénekesnő is, aki „fogakat növeszt 
a  vaginájába” (18), és hogy a  férfia‑
kon bosszút álljon, „megfertőzi őket 
valamivel, / amit hajlama van elkapni, 
mondjuk valami jó kis / makacs pina‑
gombát”. Ahogy a tragédiában rejtő‑
zik a megváltás, az öröm mögött is fel‑
villan a tragédia lehetősége. A szexua‑
litás, amely a szeretők vagy akár házas‑
társak között „évtizedek óta működik” 
(48), magában hordozza a kielégíthe‑

tetlenséget és frusztrációt, a  másik 
csak „idegen anyag” marad : a  testi‑
ségben jelenlevő örök ellentmondás 
a  köteten végighúzódó irónia egyik 
alapeleme. A szexualitás a versekben 
mégis kecsegtet a beteljesülés lehető‑
ségével : a testi élvezet helyett viszont 
inkább a teremtés és az alkotás aktu‑
sában, a szellem és a művészetek, első‑
sorban a zene szintjén talán testet ölt‑
het az orgazmus.

„Te hogyan írsz ?” – teszi fel a  kér‑
dést az egyik vers címében egy „sváj‑
ci tudós”, aki az alkotást „lélektani‑
lag kutatja” (13). Csehy a helyzetet és 
a kérdést megfelelő iróniával és távol‑
ságtartással kezeli, a záró sor válasza : 

„ceruzával, papírra, számítógépbe, ma‑
gyarul”. Mégis űrt hagy benne a meg‑
válaszolatlanság, és végül az egész kö‑
teten keresztül számos versben az al‑
kotás folyamatát elemzi, a művészet 
szellemi hátországát mutatja be, a test, 
szellem és szív e közös orgiáját kutatja.

Mindenből lehet hasonlat vagy me‑
tafora az alkotás lélektanára és mód‑
szereinek illusztrálására. „A  versírás, 
akár a  főzés / ösztönös arányérzék”, 
írja (15). Egy másik versben viszont 
a  művész már nem szakács, hanem 
pók, aki belegabalyodik saját hálójá‑
ba, és saját alkotásán válik feszületté 
(27). Egy operában Helena „drámá‑
ból / drámába nyit ajtót, és döbben‑
ten veszi / észre, hogy helyét minden‑

ütt átvette a vers” (74). Egy elképzelt 
dalszínházi műben „a vénasszonyok 
nem a kezükkel szőnek / a szájukból 
lóg ki a fonál a sors fonala a nyelv fo‑
nala fonálférge” (96). Persze ehhez 
az is kell, hogy a  zenében „a hang‑
mérnökök többszöröző tudománya, / 
(...) autentikussá teheti a fiktív / léte‑
zést is.” (76)
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Az alkotás aktusa és a  szexuális 
aktus gyakran nem csak metaforikus 
szinten találkozik. A Szerelmes vers cí‑
mű szövegben a fényképezés nem más, 
mint pornográf selfie, azaz számítógé‑
pes kamerával készített önarckép (33). 
A Latens Ady‑polémiák című versben 
maga a nyelv a fényképezőgép, és „az 
írás mindig dugásra vágyik” (87). Az 
egyik vers szereplője, Alexandra „fel‑
ment a híres író Dob utcai lakásába 
/ és hagyta, hogy megdúgják, abban 
a reményben, hogy / regényhősnő lesz” 
(130). A teremtés öröm, az eredmény 
gyakran megrázó. A Heidelberg az al‑
kotás és a hugyálás között von párhu‑
zamot (60).

Az egyik kedvenc versképemben 
egy festmény szereplője is részt vesz az 
alkotásban : „Ábrándos pasztellszínek, 
tükörsíma / fényképszerű technika, 
a gyermek Jézus / anyja öléből az égbe 
tekint, és ott van József is, / ácsceru‑
zát és vonalzót tart, hogy / a sötétben 
majd utánarajzolja / a  kép perspek‑
tíváit, hogy legalább képzeletben át‑
ácsolja / a hatalmas, aranyozott, neo‑
barokk keretet.” (Dédapám ágya, 124)

A  folyamatos önreflexió részben 
a  katarzis, részben az irónia része. 

„Ilyen sznob témákat, hogy opera (...) 
/ nem lehet versbe írni manapság, és 
a műveltséganyag / többet árt, mint 
használ”, írja Skarabeusz című versé‑
ben (24) – miközben a kötetben egy 
egész ciklus reflektál operákra és a ze‑
neművészetre – így lesz a költőből ga‑
najtúró bogár, „hogy csak azért is el‑
görgesse a szart”.

Csehy Zoltán nem csak ír, nem 
csak verseket költ, hanem a  művelt‑
ség és művészetek elemeiből megte‑
remti a  saját világát, saját költészeté‑
nek mitológiáját is. Enciklopédikus 
tudását szelektíven használja, egyéni 
interpretációin keresztül az európai 
kultúrát átrendezi maga körül, a ha‑
talmas kulturális örökségben kialakít‑
ja a saját narratíváját. A rengeteg zene‑

szerzőn és operán túl a versekben fel‑
lépnek az antik mitológia szereplői is, 
megjelennek festők, mint Caravaggio 
és El Kazovszkij, valamint költők és 
írók, Dantétól William S. Burroughsig, 
hogy csak néhányat említsek példa‑
ként. A német és európai kultúra bás‑
tyái mellett, mint Heidelberg és Karls‑
ruhe, Csehy költészetföldrajzára fel‑
kerülnek eddig rejtett helyszínek is : 
a  svábországi Krummbachstal, a gö‑
rög Patisszion Kipszéli és a szlovákiai 
Kvetoslavov/Úszor. Megteremti a  sa‑
ját világát, ahogy egy térkép labirin‑
tusában a turista is megtalálja a saját 
útvonalát, és egy sétában leképzi ma‑
gának a várost, fényképezővel belefo‑
tózza magát a táj kontextusába, ami‑
vel a képeken ezt a várost szinte ma‑
ga köré rendezi, hogy benne így ő ma‑
ga is az örökkévalóságnak megma‑

radjon. Sokan eltévednek, Csehy túl 
jól ismeri az európai civilizáció térké‑
pét, megvannak a saját sétái, útvona‑
lai. Jó kézzel, perverz fantáziával és 
józan bölcsességgel a maga képére ír‑
ja át verseiben közös kulturális örök‑
ségünket. A mienk, a versein keresz‑
tül mégis új világot fedezünk fel ma‑
gunknak. Csehy Zoltán izgalmas ide‑
genvetése jó irányba kalauzol.

A regény egy nagyon összetett, de át‑
látható kontextusba helyezett, hat, 
látszólag önálló fejezetből álló mű, 
amelynek egyenként is kibontható 
rétegei behálózzák az emberiség sze‑
mélytelenségbe rejtett konfrontáció‑
it, a korai skót történelemtől kezdve, 
egészen a  mai kor terroristáinak fe‑
nyegető jelenlétéig. A mű címe, a re‑
gény vezérmotívuma, egy Bob Dy‑
lan‑szám, amelynek szövege végig je‑
len van a  regény szövetében. Hogy 
még mélyebbre ássunk, a Hard Rain 
(Nehéz esők) egy tizenharmadik száza‑
di skót ballada dallamára és alapszi‑
tuációjára utal (Lord Randal), amely 
viszont vándormotívumként megta‑
lálható majdnem az egész európai 
folklórban is (székelyföldi változata 
a Megétetett János). Legegyszerűbb és 
legnyilvánvalóbb üzenetét a sok válto‑
zat közül talán így foglalhatnám ös‑
sze : Hol járt a hős, aki hazatérve, ar‑

S Á N T H A  J Ó Z S E F

ULYSSES,
középHALADÓKNAK

Farkas Péter
nehéz esők (hard rain)
Magvető, Budapest, 2013

ra kéri az anyját, hogy ágyazzon meg 
neki, mert közeli halálát érzi. A  le‑
gényt szeretője kérésére a  lánytestvé‑
re mérgezi meg (vagy maga a szerető‑
je). A  felbujtó azonban cserbenhagy‑
ja a lányt, mert aki ilyen cselekedetet 
képes elkövetni, annak közelében ő 
sem lehet biztonságban. E népballa‑
dák szoros tartozéka a végrendelkezés : 
mindenét eladományozza a haldokló, 
a gyilkosára azonban az átkát hagyja.

A regény kiinduló szituációja már 
irodalmi utalás, Maupassant Gömböc 
című mesteri novellájának a postako‑
csija, az ott elhelyezkedő személyisé‑
gek áthelyezése egy nagyvárosi metró‑
szerelvénybe. (Ezt még kiegészíti egy 

  

 Gerevich András (Budapest, 1976): 
költő, író, műfordító. Negyedik ver-
seskötete 2014 tavaszán jelenik meg 
a Kalligram kiadó gondozásában. Leg-
utóbbi könyvei a Kalligramál: Barátok 
(versek, 2009), Seamus Heaney: Hűlt hely 
(műfordítás, többekel, 2011). Szabadúszó, 
színházaknak és filmeknek is dolgozik, 
több egyetemen is rendszeresen tart 
kreatív írói kurzusokat.
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másik kultusz‑film, a Gömböc alapszi‑
tuációjára utaló John Ford Hatosfogat 
című műve.) Amíg azonban az eredeti 
elbeszélésben a szereplők között meg‑
teremtődik egy párbeszéd, a mai kor 

„utazó ládájában” teljes az emberek kö‑
zötti elszigeteltség, akárkivel kerülhe‑
tünk testi közelségbe, akár egy előkelő 
hölgynek öltözött kokottal, akár egy 
gyilkos támadásra készülő terroristá‑
val. Hogy a próza világa még egyete‑
mesebb legyen, a metrószerelvényben 
hamarosan megjelenik Paul Klee An‑
gelus Novusa is, Walter Benjamin rávo‑
natkozó értelmezése szerint : „Ilyen le‑
het a történelem angyala. Arcát a múlt 
felé fordítja. Ahol mi események lán‑
colatát látjuk, ő egyetlen katasztró‑
fát lát, amely szüntelen romot romra 
halmoz. (…) E vihar feltartóztatha‑
tatlanul űzi a jövő felé, amelynek há‑
tat fordít, miközben az égig nő előtte 
a romhalmaz. Ezt a vihart nevezzük 
haladásnak.” Mindezen kisegítő in‑
formációk szerepelnek a könyv lapja‑
inak sűrűn teleírt széljegyzeteiben, így 
lényegében a mű szövege mellett fo‑
lyamatosan olvashatjuk a szerző belső 
gondolatmenetét, amely pontosan tu‑
dósít arról, milyen kapcsolatban van 
a mű cselekménye egy tágabban értel‑
mezett műveltségi anyaggal, amely‑
nek a regény szövete helyenként csak 
jelölője lesz.

Az első fejezet tehát egy nagyvá‑
rosi metró szerelvényének objektív le‑
írása, ahol kilenc, ábrával is jelölt, tu‑
lajdonságok nélküli személy utazik, 
akik teljesen véletlenszerűen vannak 
itt együtt, s akikkel, azon kívül, hogy 
néhány megállót együtt utaznak, sem‑
miféle kapcsolatuk nincs. A szenvte‑
len ábrázolásmód, a figurák névként 
funkcionáló jelölése (aktatáskás, az ol‑
vasó, a telefonáló, az alagútember…), 
a szereplők teljes passzivitása egyszer‑
re ébreszti fel bennünk a sebaldi ábrá‑
zolásmód minimalista túlrészletezését, 
és esetlegesen, Mészöly Miklós Film‑
jének céltalannak tűnő objektivitását.

A második fejezet szintén túlfóku‑
szált minimalizmus, de itt már nevek‑
kel és figurákkal is találkozunk. Agota 
Kristof Nagyfüzetének sivár pusztu‑
lásrajza, a világ szélére vetett gyerme‑
ki naiv automatizmus, és a háttérben 
egyre erősödő apokalipszis teremti 
meg az egyedülállóan feszes elbeszé‑

lői hangot. A fényképek és a kiegészí‑
tő magyarázatok egy elsüllyedt világ 
akváriumába vezetik az olvasót, ahol 
a  víznek, az alaktalanságnak, a  for‑
mák tünékeny bomlásának kitünte‑
tett szerepe lesz. Az anya behívja gye‑
rekeit a házba, megsüti az éppen tö‑
mésre fogott egyetlen libáját, jóízűen 
falatoznak a  kiéhezettek, majd felte‑
reli őket a padlásra. A  fejezet végén 
szinte a  lejátszódó, komiszan szűk‑
re szabott történés magyarázataként 
megtudjuk, hogy a  kelet‑német ha‑
társzéli falu, Wildenhagen lakossága 
1945‑ben, az orosz csapatok közeledté‑
re kollektív öngyilkosságot követett el.

A harmadik fejezet már a magyar‑
országi illegális kommunista párt bel‑
ső világáról szól. Az idő újra csak 
a második világháború vége, egy bib‑
liai névvel jelzett személy, Izsák Éva 
önként vállalt meggyilkolásáról szól. 
A hiteles dokumentumokkal dolgozó 
író itt egy, a mozgalom legdeformál‑
tabb, kommunista eszme által hitele‑
sített erkölcsi abszolutizmusát tárja föl. 
A Lakatos Imre vezette csoport veszé‑
lyesnek találja a közéjük sodródó fiatal 
lány figuráját, ezért egy pártértekezlet 
keretében halálra ítélik. Az áldozat el‑
fogadja az új eszme diktálta abszurd 
ítéletet, és a debreceni Nagyerdőben 
hajtja végre a kijelölt pártfunkcioná‑
rius az öngyilkosságnak leplezett gyil‑
kosságot. Ábrahám és Izsák története, 
mint az újabb kori filozófia kedvenc 
motívuma, itt is az irracionális mene‑
külés homályával zárul. Először talál‑
kozhatunk a műben egy spontán mó‑
don megnyilvánuló szubjektív vallo‑
mással, amikor a hosszúra nyúló pro‑
cedúra végén : „A lány csak azt érezte, 
hogy valaki fél benne, ehhez a  vala‑
kihez azonban már nincs köze.” (65.)

Mindeddig egy hibátlanul és he‑
gyes tűvel felrajzolt állóképszerű, de 
a  stílus visszafogottságában is bra‑
vúros epika kiteljesedését érezhettük, 
egyre növekvő feszültséget, amelynek 
a jelen és a közelmúlt tragikus, a nagy 
történelemre utaló, ám annak miti‑
kus és egyszerre mikroszkopikus pil‑
lanatait nagyította ki a szerző. A ne‑
gyedik részben jelentkeznek az anya‑
gon először gyanús hajszálrepedések. 
Újra a  metrókocsiba vagyunk bezár‑
va, de most a  figyelőkamerák képer‑
nyőjén keresztül ismétlődik az első 

jelenet. A gyanús fiatalember, akinek 
lénye, személye, indítéka teljesen ho‑
mályba vész, terrorista, aki a  szerel‑
vényt elhagyva hamarosan meghal 
egy tűzpárbajban. A  képernyőt ta‑
lán túlzottan is egyre inkább betölti 
Klee Walter Benjamin által szuggerált, 
az időben hátra felé figyelő Angyala, 
amelynek azonban ebben a nagyon is 
objektív és tárgyias világban kétes sze‑
rep jut. Valamit értelmezni akar, jelöl‑
ni kíván, a lejátszódó jelenetek spon‑
tán kuszaságát akarja talán felmutatni. 
Amely dolog egy esztétikai leírásban 
mint idea fenntartható, az egy konk‑
rét műben roppant veszélyes és túldi‑
menzionált sejtelemmé válik, amely 
elterelheti az olvasó figyelmét a  mű 
mélyebb rétegeiről. Egy olyan átha‑
tolhatatlan homályt képez, amelyen 
keresztül nem birkózik meg az olva‑
só szeme a realitással, így a szöveg mé‑
lyebb rétegei felé már nem tör, állan‑
dóan a lebegő Angyal‑figurát kutatja.

Ez a  rossz sejtelem erősödik meg 
a mű ötödik részében. Pedig ez is szin‑
te önálló novellaként nyűgözi le az ol‑
vasót. A helyzet annyira egyszerű és 
mégis paranoid, hogy akár egy testes 
regény anyagául is szolgálhatna. Egy 
autójával hazafelé tartó férfi emléke‑
zetéből egyszer elfolyik a saját történe‑
te. Szétfolyik az énje, eltűnik az egyé‑
nisége, ott marad a középső sávban. 
Amnézia, mondhatnánk, a  pillana‑
tok végzetes kiszakadása a tartamként 
felfogható időből. Azok számára, akik 
mélyen ismerik Joyce Ulyssesét vagy az 
Odüsszeiát, valamint van némi fogal‑
muk a  fentebb már felsorolt, a  szer‑
ző számára fontos dalokról, filmek‑
ről, azoknak semmi különösebb dol‑
got, felismerést nem jelent, ha a szer‑
ző összemásolja e művek fontosnak 
tűnő pillanatait, Bloom úr ebédjét 
a  kocsmában, ahol antiszemita pro‑
vokációnak van kitéve, vagy a  Step‑
hennel töltött éjszaka egyes részleteit, 
nem beszélve a görög eposz hosszan 
idézett sorairól. Mindezen bő részle‑
tek semmiféle mélyebb összefüggés‑
ben nem állhatnak az általunk alig is‑
mert személlyel, ha nem az ő jellemén 
vagy sorsán van átszűrve mindez. Az 
Ulyssest az is önfeledten olvashatja, aki 
semmit nem tud a görög mitológiáról, 
akinek csak homályos emlékei vannak 
a hős tíz évig tartó kalandjairól. Mert 
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Joyce egy teljes emberi sorsot, egy rop‑
pant mély hátteret, egy egész várost, 
és egy kibontott történelmi korszakot 
ábrázol, és ha ez még meg is van fejel‑
ve a mitológiával, az már csak az iro‑
dalmárokat érdekelheti, a regény érzé‑
ki síkján át alig élhető. Itt azonban ép‑
pen fordítva van, Farkas Péter azt sze‑
retné velünk elhitetni, hogy mindez 
a mitikus háttér a nélkül is működik, 
hogy az előtérben, a színpadon is ér‑
vényes dolgok játszódnának le. Hogy 

a  történelem kis utalásokkal is való‑
ságossá és átélhetővé tehető, elég csak 
néhány hívó szó, és a huszadik század 
pokla máris megnyílik. Mert valami‑
féle anonimitásról, személytelenségről 
van szó rejtetten ebben a regényben, 
olyan párhuzamok húzódnak meg az 
egyes elszigetelt terek között, amelyek 
esetlegesen valódi történések nélkül is 
érvényesek. A mítosz meghaladja, túl‑
szárnyalja a valóságot, amelyre nincs 
is szüksége többé. Mint egy matema‑
tikai képlet igazságaként lebeg előt‑
tünk a regény ettől kezdve, ahol a vas‑
kos, kitapintható, minimalista reali‑
tásnak sincs már többé súlya. Lassan 
átcsorog a regény anyaga egy elidege‑
nedett, mégiscsak meseinek is értel‑
mezhető realitásba, ahol már a figu‑
rák mögött csupán szimbolikus jelen‑
tés húzódik meg, ahol nem érvényesek 
többé a világ törvényei. A fejezet töké‑
letes atmoszférateremtő kezdete egy‑
re inkább beleszürkül egy mitológiai 
kirándulásba, ahol a pszichiáter a ho‑
méroszi alvilág Teiresziászaként jósol, 

néha Dublin utcáin, terein követhet‑
jük Bloom nyomait, Joyce mondata‑
it, megismerhetjük Kirké varázsita‑
lát, a kérőkkel való leszámolást, ám 
amint valóságosan a nagy hazatérés 
misztikus eszméje beteljesedne, a fér‑
fi átadja a lakása kulcsait egy idegen‑
nek, nem akar valóságosan felmenni 
a harmadik emeleti lakásába.

A hatodik, de már nem számozott 
fejezet végleg kivezeti az olvasót a re‑
gényből. Egy hullahalász a  folyó ka‑
nyarulatában kivetődő hullákat gyűj‑
ti össze és raktározza, amíg esetlege‑
sen meg nem érkeznek a közeli város‑
ból a hozzátartozók, hogy a szerette‑
ik tetemét megvásárolják. Itt már az 
elbeszélői hang, a  környezet is miti‑
kus, semmiképpen nem képzelünk 
megfeleléseket a  valósággal, elfogad‑
juk a mesét, de még kevésbé vagyunk 
képesek az egész mű értelmének a kö‑
zelébe jutni. A halottak egy része a re‑
gény korábbi figuráinak folyó áztatta 
hordaléka, ide gyűlnek a regény végé‑
re, hogy a hullahalász begyűjtse azo‑
kat. A regény kezdetének bátor mini‑
malizmusa itt kissé szürrealisztikus‑
sá, és bármilyen furcsa is, szépelgés‑
sé válik. Egy metró utazóterét sokkal 
szívesebben értelmezzük mitológiánk 
részének, mint egy mitológiai üzenet‑
tel felfestett mesterséges alvilági tájat. 
Az Ulysses emberi kapcsolatainak gaz‑
dasága, a város társadalmának széles 
panorámája, az emberi csalások és ár‑
mányok, az ír kérdés mindent átható 
jelenléte sokkal gazdagabban és hite‑
lesebben mutat rá az örök emberi mi‑
tológiának az állandóságára, a homé‑
roszi konfliktusok mélységére, mint 
egy kívülről ráhúzott, a szereplők ki‑
teljesedését megbénító mitologikus lá‑
tásmód, ahol a jelenkor történései kö‑
zé besétálnak ezek az alakok, anélkül, 
hogy az olvasóban mélyebb nyomo‑
kat hagynának.

Egy elképzelésében nagyszerű írói 
gondolat reked meg egy bizonyos tör‑
ténelmi tabló szintjén, ahol az ala‑
kok ugyan önmaguknál mindig töb‑
bet jelentenek, de önmagukban nem 
jelentenek semmit. Különösen fá‑
jó mindez annak a  tudatában, hogy 
a wildenhageni dráma, a kommunis‑
ta ítélőszék, de még a múltjából kieső 
anonim hős is részleteiben megjele‑
nít valamilyen elementárisan fonto‑

sat és esendőt az emberből, és a tévu‑
takat a történelem antihumánus esz‑
telenségeiről. Szinte a huszadik század 
egyik kulcsregényeként is jellemezhet‑
nénk, ha a mű gondolati ívét követjük, 
és teljességgel kibontanánk a  benne 
embrionálisan rejtekezőt. Nagysze‑
rű pillanata ennek a résznek, amikor 
éppen Foster Falling Down című film‑
jéből idéz. A  náci bazáros odasúgja 
a hősnek : „Veled vagyok. Mi egyfor‑
mák vagyunk, te meg én.” „Nem va‑
gyunk egyformák, én csak haza sze‑
retnék jutni.” (119.) – válaszolja a fér‑
fi, és a kezében lévő szivarral kiégeti 
az árus‑küklopsz szemét, mintegy le‑
hetetlenné téve maga számára, Odüs‑
szeuszként a reményteli, közeli haza‑
jutás esélyét.

A  mű a  teljességre való törekvés 
jegyében írja és idézi túl magát, az 
anyag gazdagsága miatt lesz valami‑
ként felületes, a  gondolati egész szi‑
porkázó okossága révén válik túl sok‑
értelművé, százkarú polippá, ahol 
minden részlet előhívhat száz másik 
utalást, azonban, végső soron, a hul‑
lahalász meséjében lesz árulkodóan hi‑
teltelenné. Farkas Péter írói ambíciói 
egyáltalán nem mondanak ellent az 
ábrázoló művészete állandóan meg‑
mutatkozó nagyszerűségének. Leg‑
egyszerűbben kifejezve, úgy jár, mint 
az a sivatagba rekedt vándor, aki végső 
akaratával megfogadta, hogy az utol‑
só két deci vizet nem issza ki a kula‑
csából, mert az a halála időpontját is 
óra szerinti pontossággal megjelöl‑
né. Amikor a még a ki nem hűlt tete‑
mére az arra haladó karaván véletle‑
nül ráakad, értetlenül szemléli a hul‑
lát, hiszen a kulacsában még ott ma‑
radt két decinyi iható élet. És éppen 
ez hiányzik a  kritikus által esetlege‑
sen megértett, vagy talán félremagya‑
rázott műből.   

 Sántha József: 1954-ben születtem 
Karcagon, az ELTE BTK-n végeztem. Je-
lenleg Mogyoródon élek. Kritikus vagyok.
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Kötter Tamás Rablóhalak című no‑
velláskötete kapcsán nem lehet nem 
beszélni arról, hogy ez a könyv mint‑
egy húsz évvel Bret Easton Ellis Ame‑
rikai psychója, és csaknem két évtized‑
del Houellebecq Elemi részecskékje 
után látott napvilágot. Kötter no‑
vellafüzére ugyanis nem egyszerű‑
en csak felidézi az X‑generációs író‑
kat, hanem egészen az ő előképeikre, 
Hemingway‑re, Fitzgeraldra, Faulk‑
nerre, Sartre‑ra is visszanyúlóan be‑
lehelyezkedik a  huszadik század vé‑
gi, nyugati parti, minimalista novel‑
laírás világszerte elhíresült, kopogós, 
tárgyilagosnak ható, hideg beszédé‑
be. Sőt, mivel a novellafüzérben fel‑
bukkanó olvasmányélmény‑elemek‑
kel, illetve a  mottókból felrakódó 
kulturális horizonttal is egyértelmű‑
en az Ellis és Houellebecq által leraj‑
zolt, illetve az annak az örökségében 
élő világra utal – nyugodtan mond‑
hatjuk, hogy Kötter novelláskötetét 
olvasva az értékelés egyik fő kérdése 
is éppen az ellisi, houellebecqi világ‑
gal tartott viszony.

Mondjuk így : az első olvasatra mi‑
nimum erős hatásról beszélhetünk 
(a másodikra is), ám éppen a novella‑
füzér szerkesztettsége, a beszédhelyze‑
tek egymás utánisága, egymásra hatá‑
sa, összerakódása, és akármit is jelent‑
sen ez : a magyarsága erősíti meg az 
előképekhez képest Kötter kötetében 
a  legfontosabb újdonságot : az általa 
ábrázolt világra, s vele együtt az Ellis‑
re és Houellebecq‑re, s a minimalista 
prózára egyaránt rezonáló iróniát. 
Bármilyen furcsa ugyanis, ellentét‑
ben az elődökkel, Kötter novellafüzé‑
rének rendkívül lényeges eleme a hol 
bújtatottabb, iróniába hajlóbb, hol 
harsányabb, szinte szemtelen, blőd 
humor ; nem is annyira a nyelvhaszná‑
lat, a szituációk, mint inkább maga az 
ábrázolt tárgy okán. Miért ? Mert úgy 
veszi roppant komolyan magát, hogy 
az ne kérdőjelezze meg a beszédhely‑
zet korlátozottságát, s úgy, hogy ép‑

K Ő R Ö S I  Z O L T Á N

Twin Towers Twin Towers

Kötter Tamás :
Rablóhalak
Kalligram. Pozsony, 2013

pen ezért az egyre gyanúsabbá, egyre 
gúnyosabbá váljon.

Ki ne emlékezne arra a  nyolcva‑
nas évek elejéről, amikor egy autóver‑
sennyel izgalmassá tett mozi után fel‑
bőgtek a Ladák, Wartburgok és Tra‑
bantok a  pesti éjszakában ? Csiko‑
rogtak a  csehszlovák gumik. Efféle 
történik Kötter novelláiban is, csak 
éppen már az ezredforduló után já‑
runk, a filmvetítés sem a Szikra mo‑
ziban zajlik, hanem a  füstüveg iro‑
dai ablak belső oldalán vagy a lapto‑
pon, és a Ladákat is sikerült lecserél‑
ni Opel‑Audi‑Porschékra.

Attól még a kérdés ugyanaz.
Lehet‑e ugyanúgy kibámulni az 

Árpád híd lábánál a  Milleneum To‑
wers egyikéből a  délutáni forgalom‑
ra és a  Dunában úszó fadarabokra, 
mintha Los Angelesben bámulnánk 
a  huszonötödik emeletről a  Golden 
Gate felhőfoszlányokba vesző vörös 
pilléreit ?

A válasz : igen.
Hát persze, hogy lehet.
Pontosabban : lehet azt gondolni és 

azt érezni, hogy a válasz : igen ; de attól 
a különbség csak kiáltóbb lesz.

Lehet‑e hős egy félgyarmati világ 
névtelen katonája ?

Az érzés őszinteségét a  minőség 
nem kérdőjelezi meg.

A flow akkor is flow, ha a borotvál‑
kozó tükör előtt énekelünk, nem pe‑
dig az x‑faktor színpadán, és akkor is 
magával ragad, ha a fürdőszoba csem‑
péje közt a fúga némileg már beszür‑
kült a kosztól.

Kötter történetei Ellis, Carver és 
Houellebecq történetei után, azok‑
hoz képest születtek meg, és – te‑
gyük hozzá – nem csak a novellákat 
író Kötter laptopjában, de az ezeket 

megélő magyarországi yuppie‑k és 
pszeudo‑yuppie‑k életében is.

Vagyis hogy az itteni Milleneum 
Towers (a kaszásdűlői lakótelep mel‑
lett) akárhogy is, de a Los Angeles‑i, 
New York‑i, párizsi tornyokhoz képest 
épült fel, és a benne működő mecha‑
nizmusok, vállalati játszmák és tár‑
sadalmi közlekedések is azoknak az 
előképeknek a függvényei. Ez az evi‑
dens tudás persze így, kimondva so‑
ha nem fogalmazódik meg Kötter no‑
velláiban. Szerencsére. Éppen ez a tu‑
datosan előidézett hiány, az, ahogy 
a  monológokat egymás után elsoro‑
ló novellák összeadódnak, és egyikük 
sem tesz még csak utalást sem ezekre 
a külső vonatkoztatásokra, ez a zárt‑
ság az egyik legerősebb humorforrása 
Kötter novellisztikájának.

Hiszen csak az lehet humoros, 
aki‑ami roppant komolyan veszi ön‑
magát.

Lehet ugyanúgy elsorolni a  pesti 
romkocsmákat, klubokat, éttermeket 
és bárokat, mint a felkapott Los An‑
geles‑i, New York‑i, párizsi helyeket ?

Hát persze, hogy lehet.
Legfeljebb közben röhög is az ol‑

vasó.
Budapest Kelet‑Európa Párizsa.
Ráadásul ezen erős és jótékony pi‑

maszság mellett a nagyfokú tudatos‑
ság és a  precíz szerkesztettség is ko‑
moly erénye Kötter könyvének.

Az egyes szövegek – novellák, ame‑
lyek lényegében monológok – kü‑
lön‑külön nézőpontokat rögzítenek, 
csaknem mindig jelen időben. Világos 
az üzenet : itt nincsen visszaidézendő 
múlt, nincsen különösebben tervezen‑
dő jövő, a jelen az, ami létezik. A mo‑
nologizálók, miközben tovább‑tovább 
tolják a  „történetet”, vagyis a  saját 
szemszögükből elmondott értelmezé‑
si töredékekkel mesélnek a világukról, 
ugyanazon a  nyelven beszélnek. Be‑
szélnek, mintha haladnának, a moz‑
gás látszata a cél képzetét kelti – mi‑
közben körbefordul a  szcéna. Ezek‑
nek a beszélőknek nincsen saját nyel‑
vük, mint ahogy lényegében nincse‑
nek saját történeteik sem. Azt hiszem, 
nem egyszerűen arról van szó, hogy 
Kötter ebben a  novellafüzérben egy 
és ugyanazon mikrovilág történeteit 
írja. A beszédhelyzetnek ez a vándor‑
lása kifejezetten okos szerkezetet je‑



100

lent : a visszatérő elemek egyszerre je‑
lentenek a nézőpontok szerinti finom 
elcsúszást és ismerősséget, ahogy vis‑
szaköszönnek, persze mindig némileg 
megváltozott jelentéssel.

Mondjuk így : egy magát roppant 
komolyan vevő beszédmód ironikus 
megmutatására és kigúnyolására iga‑
zán alkalmas ez az eljárás, még akkor 
is, ha időnként erősen felveti az una‑
lom és érdektelenség ábrázolhatósá‑
gának nem egyszerű kérdéseit. Nem 
kétséges : ugyanaz a  kád és a  benne 
úszkáló, magabízó karácsonyi ponty 
bukkan fel itt, mint amit Bojtár End‑
re emlegetett egykoron a híres esszé‑
jében az Európához viszonyított kö‑
zép‑európai létezés dimenzióiról ír‑
va – csak most esetleg nem rozsdás 
a zománc, és a ponty bizonyos fény‑
törésben akár afrikai törpeharcsának 
is tűnhet.

(Megjegyzendő, hogy ebben az ér‑
telemben egyébként Kötter sokkal in‑
kább kötődik Houellebecq szkepticiz‑
musához, semmint Ellis robotszerű 
hőseihez, és érdekes összehasonlítást 
lehetne végezni Hazai Attila Carvert 
idéző novellanyelve és Kötter beszé‑
de között, vagy Patrik Ouředník ra‑
fináltan szikár felsorolásai és mond‑
juk a Mars című novella módszere ös‑
szevetésével.)

Persze tudhatjuk : nem valószínű, 
hogy minden egyes közép‑kelet‑eu‑
rópai nemzetközi cégnél dolgozó jo‑
gász unatkozó idióta, végtelenül üres 
hivatali óráiban legfeljebb netes vide‑
ókat néző marha, és a  Csillagok há‑
borúját idézgető közepes elmebeteg 
volna. Aki úgy véli, hogy Kötter no‑
vellafüzére szociografikus pontossá‑
gú, az semmiképpen ne forduljon ta‑

nácsadásért ezekhez a multicégekhez 
és főleg ne annak felső kategóriás al‑
kalmazottaikhoz.

Kötter novelláiban, ne tévedjünk, 
nem az úgynevezett valóság jelenik 
meg, szégyelljék magukat a tények.

Kötter elsődleges célja a torzulások, 
s azon belül is elsődlegesen az amora‑
litás kíméletlen ábrázolása, legyen szó 
a gyarmatosító cégről vagy a félgyar‑
mati helyzetben a magát éppen a csú‑
cson érző alkalmazottról – és ehhez 
a  szándékhoz nem habozik lényegé‑
ben szellemileg igénytelen, és erköl‑
csileg eltompult, egyéniség nélküli al‑
kalmazottak gyülekezetének ábrázol‑
ni a teljes közeget. Azt nem állítanám, 
hogy ami a dugás‑ivás‑nyaralás‑autób
irtoklás mágikus Rubik‑kockáját illeti, 
olyan nagyot kellene lódítania, de per‑
sze az se kétséges, hogy ezzel együtt is 
erősen torz tükröt tart a „hősei” elé.

A  célja éppen az, hogy az ismert 
houellebecq‑i tézis : a  mindent átfo‑
gó társadalmi hazugság taglalása he‑
lyett, illetve a kérdés feltevése helyett, 
hogy van‑e a nagy társadalmi hazug‑
ság mögött valahol is igazság, bármi 
is legyen az, ami ezzel a névvel illet‑
hető… szóval Kötter célja, azt hiszem, 
éppen az, hogy érzékeltesse : nincsen 
kérdés és nincsen válasz.

Nem az a  kérdés, hogy van‑e ha‑
zugság, hiszen ha senkit nem zavar, 
akkor miért neveznénk hazugságnak ?

Nem az a  kérdés, hogy van‑e vá‑
lasz, hiszen ha nem hangzik el kérdés, 
akkor mire születhetnének válaszok.

Kötter novellafüzére magáról a ke‑
serűségről, erről az amoralitásról be‑
szél, igencsak kegyetlen iróniával.

A szenvedés, ha megjelenik is a tör‑
ténetekben, nem minősít, nem nevez 

néven hazugságokat, és főként nem 
adhat magyarázatot. És éppen ez a jó, 
az erős benne : a  meg nem nevezés, 
ami arra mutat, hogy ami minden‑
hol ott van, ami eltolhatatlanul léte‑
zik, arról nem szokásunk a hétközna‑
pokban beszélni.

Ugyanakkor talán az se véletlen, 
hogy éppen az a  két novella tűnik 
a füzérben a legerősebbnek, ahol a be‑
szélő személy mégiscsak rétegezettebb, 
és a monológhoz tartott viszony is át‑
szűrődik a szövegen, illetve ahol ma‑
ga az elbeszélő mégiscsak kísérletet 
tesz az elbeszélhetetlen (a lúzerség el‑
mondása a  lúzerséget el nem ismerő 
közegben) elmondására (Isten halott, 
Rablóhalak).

Ez a két szöveg talán mutatja azt is, 
hogy merre vezethet ebből a kötetből, 
s még inkább ebből a beszédhelyzet‑
ből Kötter novellaírói útja – és ennek 
a  folytatásnak alighanem a  legfőbb 
kérdése, hogy képes lesz‑e izgalma‑
sabbá és sokrétűbbé tenni a nyelvhez 
mint nyersanyaghoz fűződő viszonyát. 
Számomra az írói létezés legfontosabb 
eleme a nyelvhez fűződő viszony, és 
ebben az értelemben a  Rablóhalak 
sokkal közelebb áll egy blogirodalom 
köznyelvéhez, vagy pl. egy indexes, 
444.‑es tudósítás kimetszett részéhez, 
mint az izgalmakat jelentő alkotáshoz. 
Bizonyos szempontból természetesen 
szándék és következetesség is az, hogy 
Kötter beszéde olyan közel áll a bul‑
vártermékek nyelvi közegéhez, mond‑
juk így : lazának tűnő köznapiságához, 
ám annál feltűnőbb, hogy az ebből va‑
ló kilógások mennyire gyengítik a szö‑
vegeket. Az olyan summázó kiszólá‑
sok, mint például ez : „Nagyot sóhaj‑
tok. Kriszta, mintha mit sem hallott 
volna, tovább mesél az estéről, s  ne‑
kem határozottan az az érzésem tá‑
mad, hogy egy gépet hallgatok” (Iker‑
tornyok, 41.), vagy : „Megint ránézek 
arra a  pasasra, aki hasonlít Tamás‑
ra. Mindent elönt a valóság áradata” 
(Give me summer, 77.), és : „Néhány 
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hogy a  közösséghez tartozás egyéní‑
tett ugyanazonság mentén valósul 
meg. Az élére vasalt rablóhal józan 
magabiztossággal, illetve az asztal‑
ra kitett slusszkulccsal üzen. A világ‑
ban, ahol forgolódik, bármi behelyet‑
tesíthető, lecserélhető, ezért semmi 
sem igazán fontos. Nemigen számít 
neki sem, hogy kivel és hol ebédel, 
szeretkezik, mint ahogy a  szerveze‑
tében keringő proteinek mellékhatá‑
sai sem érdeklik túlzottan. Aki tehe‑
tős, az sármos is – nyugtázza A8‑as 
Audija visszapillantó tükrében, miu‑
tán hanyagul a kesztyűtartóba dobta 
a szoláriumbérletet.

A rablóhallét mentes a felnőttek vi‑
lágát meghatározó munkától és fele‑
lősségtől. Távol tart az élet nehézsé‑
geitől, s  a beteljesültség illúzióját kí‑
nálja. A hetvenes évek hobbifuturoló‑
gus fantasztáinak az volt az elképzelé‑
se – amit számos tudós is osztott azért 

–, hogy a közeli jövőben a Marsra te‑
lepülő embernek nem lesz más dol‑
ga, mint a  robotok munkáját irányí‑
tani, szórakozni és – hogy remek for‑
máját megőrizze – sportolni. A  há‑
borúk és a  gyermek évszázadának 
pozitivista‑pacifista reménykedése – 
leszámítva az idegen bolygóra költö‑
zést – a belvárosi rablóhalak számára, 
lám, valóra vált.

Persze – a rablóhalak életvitelének 
paradoxonja ez –, akit a gyermekkor 

„minden megvan”‑ja vesz körül, az idő‑
vel önnön szabadságának válik a rab‑
jává. A rablóhal vágyai állandóan be‑
teljesülnek, így örökké kielégítetle‑
nek maradnak. Nincs miért sóvárog‑
nia, s mert napközben éli az álmokat, 
éjszakánként tanácstalanul forgolódik 
vízágyában, de ha el is szenderül, sincs 
miről képzelegnie. Gyógyíthatatlan 

órával korábban még arról álmodoz‑
tam, hogy elutazom, és új életet kez‑
dek, de közben rájöttem, nincs kivel 
és nincs hova.” (Prága, 84.), stb., stb. 

– határozottan ellene dolgoznak a tör‑
ténetek és monológok egyébként való‑
ban összerakodó és fojtóvá váló, a ki‑
úttalanságot valóban érzékeltetni tu‑
dó közegének. Ugyanígy esetlennek 
hatnak a  lényegesen ritkábban, de 
fel‑felbukkanó líraibb, „szebb” ha‑
sonlatok is : a  Dunán úszó tárgyak‑
tól a magát vonszoló kocsisorig, vagy 
az olyan fajta lekerekítettség (A dubai 
herceg fia), ahol nem egyszerűen áb‑
rázolódik a magatartás, de ki is mon‑
dódik róla, hogy hazugság és csalás.

Nem csak a  szövegek „kulturális” 
és bulvár‑utalásaiból, de a kon cep zió‑
zus ság ból is sejthető, hogy ez a kötet 
több év szívós munkájával íródott. Ezt 
a megjegyzést, tévedés ne essék, egyál‑
talán nem iróniának szántam. Éppen 
ellenkezőleg : Kötter Tamás novella‑
füzére semmiféle „elsőkötetes” gye‑
rekbetegségi jegyet nem hordoz, sok‑
kal inkább hat egy jól megalkotott be‑
avatásnak, bevezetésnek a  közép‑ke‑
let‑európai yuppie‑világba, semmint 
egy, az íróságának mibenlétével küz‑
dő pályakezdő író megszólalásának. 
Nyilván lesznek is sokan, akik így, va‑
lamifajta tudósításként, megmutatás‑
ként fogják szeretni, ne adj isten, ezek‑
ben a szövegekben ismerik fel a saját 
életüket, vagy azt, amit a mások életé‑
nek gondolnak. Tegyék csak, miért is 
ne, legfeljebb nem hallják meg Kötter 
gúnyos torokköszörülését.

Kötter novellafüzére ugyanis – és 
ezt erős dicséretnek szánom – lénye‑
gesen több ennél. Nem szociográfia, 
és nem tudósítás ; akkor inkább már 
szerkezetrajz, az egymásra rakódó, 
semmire való hétköznapok és a ben‑
nük semmivel sem többre méltó figu‑
rák ábrája.

A legjobb pillanataiban éppen ezt 
mondja : oly mindegy, hogy most ép‑
pen egy multinál dolgoznak, ők vagy 
mi, oly mindegy, hogy most éppen 
közép‑kelet‑európai yuppie‑knek ne‑
vezzük őket.

„Ringat egy hajó az élők vizén,
Evezni sem kell talán,
Sodorjon arra, amerre jár,
Szerelem, élet, halál.”

(Quimby : Rablóhal)

„Dicsőséget és szerelmeket hajszol‑
ni.” F. Scott Fitzgerald jegyezte le 
így – twitternyinél is töményebben 
– a  sorsuk űzte drámai hősök ódon 
időkből örökölt életüzemanyagának 
összetevőit. Csakhogy tudta azt is, 
hogy e  nemzedékére bízott roman‑
tikus ideák sajátos alakot öltöttek 
a  Long Island‑i mámoros mulatsá‑
gok dzsesszben ázó kulisszái között. 
Kötter Tamás Rablóhalak című kö‑
tetének szereplői a keleti part helyett 
a  Liszt Ferenc téren szürcsölgetnek 
Long Island Iced Tea‑t. A csevejt oly‑
kor a teraszok közé tipegő bronzbar‑
na tinilány mustrálása akasztja meg, 
de a  rumnehéz fejeknek fel sem tű‑
nik, hogy a dicsőség és szerelmek fel‑
ismerhetetlenségig roncsolt ethosza 
jegyében vívják unalmas, tét nélkü‑
li harcaikat ők is. Az elegáns megol‑
dásokkal füzérré öltött novellák hig‑
gadt, szenvtelen hangon mutatják be 
a  már‑már dehumanizálódott csúcs‑
ragadozók kegyetlen világát. Kötter 
körképpé összeérő történeteiből a lég‑
kondicionált irodák fényes elszigetelt‑
ségben élő népének vigyorral leplezett, 
mosolytalan mindennapjait ismerhet‑
jük meg. Kukkantsunk is be az egyik 
nyitva feledett ablakon…

Egy átlagos délelőtt a valamireva‑
ló rablóhal grafitszürke zakóban, iro‑
dájának sötétített üvege mögül, unot‑
tan figyeli a lomha nagyváros dübör‑
gő csendjét. Felette áll és távol is tő‑
le, kívül téren és időn. Híreket olvas‑
nia felesleges, előbb értesül ugyanis 
azokról, mint ahogy megtörténnének. 
Döntéseket hoznia nem kell már, így 
aztán a  hibázástól sincs miért tarta‑
nia. Egykedvűen sodródik ezért a csil‑
logó, unalmas koktélpartyk forgata‑
gában. Csoportszociológiai axióma, 

V A S S  N O R B E R T

Halpénz SOSE VÉSZ EL ?

Kötter Tamás :
Rablóhalak
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 Kőrösi Zoltán (Budapest, 1962): író, 
forgatókönyvíró, dramaturg. Legutóbbi 
kötete: Magyarka (Kalligram, 2013).
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szenvedélye viszont az elismerésgyűj‑
tés, így – bár néhányuknak még a ne‑
vét sem tudja – ideje javát hozzá ha‑
sonló patyomkinemberek társaságá‑
ban tölti. Kénytelen‑kelletlen. Ha el‑

maradna ugyanis a találkákról, tettei 
és érdemei hamar feledésbe merülné‑
nek. Csakhogy ezt semmiképpen sem 
szeretné. Ezért ül és reprezentál. A ve‑
le egyívásúakkal eltöltött hosszú órák 
arra is emlékeztetik ráadásul, hogy 
a nagy uszonyoknál is van hatalma‑
sabb, a luxusnál is van nagyobb pom‑
pa. Irigységet ritkán érez, hiszen tud‑
ja, egy szép napon magasabbra kerül 
ő is. Nincs más dolga, mint türelme‑
sen várni. Elégedett lehet. Nem hiába 
ebédel az ügyfelekkel, alibizik az érte‑
kezleteken, villog a bankármulatókon. 
Jó irányba úszik vele az élet. S bár el‑
ső blikkre simának látszik a víztükör, 
örvények a rablóhalak tavában is elő‑
fordulnak azért.

Kisebbfajta kavarodást okozhat pél‑
dául, ha cége új munkaállomásra ren‑
deli. A rablóhal ilyenkor rezzenéstelen 
arccal dobozba gyűjti az irodában fel‑
halmozott dolgait. Számtalan névjegy‑ 
és hitelkártyát, parafadugót, beach 
partyn készült fényképet, továbbá egy 
rokkantaknak szóló parkoló kártyát. 
Ez utóbbi kínos neki kissé, de el kell is‑
mernie, olykor jó hasznát vette azért. Ír 
aztán pár sekélyes búcsúmailt, de gon‑
dolatban már az új feladatra koncent‑
rál. Pontosabban az új helyszínre. Elég 
lesz elsajátítania pár meggyőző frázist, 
hogy boldogulni tudjon. Újabb étter‑

meket és újabb nőket ismer majd meg, 
hiszen a halpénz ugyebár mindenütt 
halpénz. A  rablóhalsárm pedig kon‑
vertibilis valuta. Nem véletlen, hogy 
számos élősdi is rablóhalnak igyekszik 
láttatni magát.

Végtére is, a rablóhaljelmez nem ke‑
rül sokba. Ha egy tehetséges snecinek 
sikerül magáról elterjesztenie, hogy 
messziről érkezett, s  igazán belevaló, 
egy ideig megvezetheti azokat is, akik 
magukat a legnagyobbnak gondolják. 
(Éppen azért különben, mert a kíván‑
csiság, ugye, tőlük távol áll.) Az álruhá‑
hoz elegendő egy hiteles mese, meg né‑
hány facebook‑profilra feltöltött, eg‑
zotikus szigeten tett utazást megörö‑
kítő album. Így fest a  reprezentáció 
hivatalos része. A  reménytelen‑része‑
gen küldött, válasz nélkül maradt üze‑
netek nem tartoznak ide, mint ahogy 
az irodai gépen nézett unalompornó 
sem lehet koherens része egy rablóhal 
portfóliójának. Így a  rablóhalruhát 
öltő kisebb kaliberekének sem. Ne‑
kik nehezebb a dolguk, hiszen bárme‑
lyik pillanatban lelepleződhetnek. Aki 
rablóhalnak mutatja magát, számol‑
nia kell vele, hogy akad majd egy es‑
te, amikor nem fér már be a társaságot 
a következő partyra szállító a taxiba.

A  rablóhalak életének ugyan‑
is fontos része az etetés. Lakomától 
ivászatig tart nekik az éjszaka. Por‑
tyáik élő díszletéül – mint valami 
lynch‑i, szürreális freak show – egy‑
kori reality‑szereplők performanszai 
szolgálnak. Erről a  rablóhal‑váromá‑
nyosok éjfélig gürcölő kasztja – ért‑
hető okokból – mit sem sejt. A tény‑
leges munkát ők végzik. Telefonál‑
nak, leveleznek, tárgyalnak, döntése‑
ket hoznak. És sosem hibáznak. Ren‑
geteg pénzt keresnek, elkölteni viszont 
nincs idejük. Megfelelni vágynak és 
előléptetést remélnek. Felnéznek a fe‑
lettesükre, utasításait szolgalelkűen 
követik. Arra apellálnak, hogy egy‑
szer majd nagyhalak lesznek ők is. 
A  rablóhalak napirendjét természete‑
sen máshogy képzelik el, mint ahogy 
az valójában kinéz. Még több feladat‑
ra, még nagyobb felelősségre vágy‑
nak. Azt hiszem, ezt komolyan is gon‑
dolják. Munkaalkoholista ábrándjaik 
mindenesetre később remek alibit kí‑
nálnak majd, amikor megunt felesé‑
gük megcsalására kerül a sor.

Hisz mire nagyjából negyven 
lesz, a  sokat látott rablóhal számá‑
ra rég világos már, hogy a  tegnapi 
Elle‑címlaplány fogába rövidesen tö‑
més kerül, sőt, akárhogy foltozzák, 
megereszkedik a  melle is. Ettől még 
persze kívánja, sőt, azt az éppen elvált, 
harmincas nőt is kívánja, aki belőle 
lesz. Vagyis az érzést kívánja inkább, 
hogy ő lehet a főnök, élet és halál ura, 
aki szeretői megalázásával is magának 
igyekszik bizonyítani. Erkölcstelenül 
él, a  valóságtól távol, a  földi öröklét 
illúziójában.

Úgy ám, a  középkorú rablóhalak 
a vámpírizmus megvalósítói. Az úgy‑
nevezett kiscsajok energiájának kiszi‑
polyozásával kívánják megtartani fia‑
talságuknak legalább a  látszatát. Az 
úgynevezett kiscsajok tökéletes tes‑
tét különféle feliratú – úgymint : Re‑
al Life, Love is a Crime, Sex & Dubai, 
Life is Poison – top és falatnyi mini‑
szoknya fedi. Egy idő után a rablóha‑
lak már nem elsősorban a  kifogásta‑
lan külsejük miatt vonzódnak az úgy‑
nevezett kiscsajokhoz. A  hódítás ad‑
digra egyfajta teszt lesz számukra. An‑
nak felmérése, hogy vajon még mindig 
ők‑e a legkelendőbbek a Hajógyári‑szi‑
get környékén. A Kötter egyik szöve‑
gében használt mágus‑metafora pon‑
tosan írja le a hatást, amit egy agyafúrt 
rablóhal a húsz év körüli, úgynevezett 
kiscsajokra tehet. A  sötétített autó‑
üveg mögött az úgynevezett kiscsajok 
hermetikus tudást sejtenek. A tapasz‑
talt mágus pedig tudja, gyanújukban 
meg kell őket erősítenie. Pálca helyett 
hitelkártyát használ, de a varázslat így 
is működik.

„Soha ne felejtsd el, valójában an‑
nyi idős vagy, ahány éves a barátnőd” 
– tanítja porontyát a rablóhal‑életmó‑
dot bepótolni vágyó öreg cápiók egyi‑
ke, a szívrohamon pár évvel még innen, 
a váláson már túl. Úgy tűnik, a szép‑
séggel párosuló fiatalság az a  kincs, 
aminek a birtoklása elismerést vált ki. 
S hát, a  rablóhalaknak éppen az elis‑
meréstől hízik a mája.

Világos, hogy a  kezdetben drog‑
tom pa tekintettel unatkozó, úgyneve‑
zett kiscsajok a féltő gondoskodás kö‑
vetkeztében jólétfüggővé válnak. S ha 
némi rafinériával el tudják altatni az 
őket jól tartó férfiak éberségét, kifor‑
gathatják vagyonából a legdörzsöltebb 
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rablóhalat is. Vagyis a vámpírként ki‑
szívott vér az úgynevezett kiscsajok 
bankszámlájára ömleszttetik vissza. 
(A pénz jelentős része pedig – áttéte‑
lesen – újra a testükbe kerül.) Az örök 
fiatalságot kutató, Doxa‑órás vámpí‑
rok ilyenkor – úgy hiszem – nagyot 
sóhajtanak, mert először szembesül‑
nek az elmúlással.

Az egyik novella hőse, egy idős, köz‑
tiszteletben álló egykori bankár is effé‑
le, bukott vámpír lehet. Lányneveken 

megszólításával indul, ami arra mutat, 
hogy Barnabás valaki más számára ké‑
szítette el önvallomását. Ahogyan egy 
végzetes döntés előtt visszaemlékszik 
életére, első pillantásra ismerős (kis‑
sé talán túlságosan is ismerős) tere‑
pen járunk : kamaszkori barátok, ba‑
rátnők, később munkatársak és pél‑
daképek sorjáznak elénk egy kiégett, 
saját magát sem találó bölcsész szem‑
üvegén keresztül. Ahogyan azonban az 
elbeszélő egyre mélyebben fordul befe‑
lé – először egy eldugott balatoni nya‑
ralóba, később saját egójába menekül‑
ve –, úgy válik a történet is egyre kü‑
lönösebbé. Barnabás visszatérő névte‑
len barátja‑ellensége, aki élete fordu‑
lópontjain avatkozik közbe végzetesen, 
jól elkülöníthető személyként indul, 
alakja azonban egyre inkább elmosó‑
dik, azonosíthatatlanná válik. A szür‑
reális álombetétek (mint a  balatoni 
villában folyó háború), a  valóság és 
az egyre brutálisabb hallucinációk fo‑
kozatosan szétválaszthatatlanná váló 
egyvelege Bret Easton Ellis Amerikai 
psychóját juttathatja eszünkbe – külö‑
nösen a  regény csúcspontja, a prosti‑

tuált meggyilkolása, amelynek során 
a  narrátor és barátjának alakja telje‑
sen eggyé olvad.

„Látom, hogyan csúszik el önma‑
gán a  múltam” – vallja be írás köz‑
ben Barnabás. Narrátorunk folyama‑
tos ön‑ és múltértelmezése saját ma‑
gára is ránehezedik, míg végül képte‑
len lesz megbirkózni vele. Múltépítési 
kísérlete nem jár sikerrel, és a gyilkos‑
ság után úgy dönt, a kilépést választ‑
ja. „Minden ponton hazudok magam‑
nak, de a hazugságok milyensége, for‑
mája és alakzata mégis egységes, szin‑
te visszakereshető belőle az, ami iga‑
zán volt” – hangzik el a  regényben. 
Kérdés, hogy mi volt igazán. Barnabás 
vallomása talán épp azáltal éri el cél‑
ját, hogy nem őszinte : ezáltal hoz lét‑
re egy mások számára is értelmezhe‑
tő történetet. Ahogyan azt saját maga 
is megfogalmazza, a helyzet nem an‑
nyira „így volt, és megírtam”, hanem 
inkább „így volt, mert megírtam”. Az, 
amit le akart írni, és az, ami végül a pa‑
pírra került, nem választható szét. Ha 
a  szöveget mint a  pszeudo‑szerző és 
az olvasó közti interakció közegét te‑
kintjük, a  szöveg maga az életesemé‑
nyek nyomására jött létre, de csak az 
előbbin keresztül férhetünk hozzá az 
utóbbihoz. Ahogy a  leírt szöveget ol‑
vassuk, úgy hamisítjuk meg a múltat – 
úgy válik egy senki számára hozzá nem 
férhető igaz történet mindenki számá‑
ra hozzáférhető fikcióvá.

Az emlékezet folyamatos újraírá‑
sa képezi tehát a  regény egyik szálá‑
nak központi problémáját. A  másik 
szál ugyanezt a szerkesztésmódot imi‑
tálja, csupán a jelenben. Ennek a szál‑
nak az elbeszélője, mint kiderül, fizi‑
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szólítja kertje virágait, de a vérre nem 
vágyik már. Visszavonult, nem mene‑
kül többé az élet elől. Belátta, hogy 
a napjai meg vannak számlálva. A lég‑
kondicionált irodaház helyett a fülledt 
üvegházban érzi jól magát. Ahelyett, 
hogy Fitzgeraldot idézné, locsolgatás 
közben egy Junkies‑refrént dúdolgat 
lemondóan. „Minden nőnél van jobb 
nő / minden bajnok legyőzhető.” Hát 
így. Egy hűvös délután nekiindul az‑
tán a  városnak mégis, hogy az egyik 

kirakatból egy Anna nevű, úgyneve‑
zett kiscsaj Rablóhalak című fotósoro‑
zata vicsorogjon rá. Úgy dönt, jegyet 
vált a tárlatra.

„Egy mizantróp feljegyzései” alcímmel 
indul Gerőcs Péter legújabb műve, 
A betegség háza. Noha Gerőcs prózáját 
(Tárgyak) nem kell bemutatni a közön‑
ségnek, első regénye mégis mutat né‑
hány figyelemreméltó új vonást – nem 
utolsósorban formai tekintetben. Átla‑
gos indulás után – amelyről hamar ki‑
derül : alkalmasint csapda volt – A be‑
tegség háza az utóbbi évek egyik legér‑
dekesebb kötetévé bomlik, amely nem 
csupán remekül egyensúlyoz dulce és 
utile határán, de az irodalom mint ön‑
értelmezés hagyományát is megkísérli 
újrainterpretálni.

A feljegyzéseket készítő mizantróp 
legnyilvánvalóbb formájában Doszto‑
jevszkij egerének leszármazottja, aki az 
(egyébként igazán ötletes) címlapon 
látható lyukon kémlel kifelé – vagy 
éppen befelé, saját emlékeinek szobá‑
jába. De ugyanez az egér fölbukkan 
mint Algernon társa is, némileg eltérő 
szituációban. A regény ugyanis két, jól 
elkülöníthető szálra bomlik, amelyek 
elbeszélője más, mégis azonos : egyi‑
kük a múltat, másikuk a jelent próbál‑
ja összerakni, hogy erőfeszítésük végül 
egyaránt kudarcba fulladjon.

A  szóban forgó mizantróp Barna‑
bás, az újságíró, aki saját bevallása sze‑
rint embergyűlöletével takarja el hatal‑
mas terhet jelentő szeretetét és együtt‑
érzését. A regény rögtön az olvasó(k) 
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kailag azonos ugyan Barnabással, nar‑
ratív szempontból azonban nem is kü‑
lönbözhetnének jobban. Első pillan‑
tásra rejtélyesnek tűnő figura, akiről 
fokozatosan derül ki, hogy azonos az 
újságíróval. A gyilkosság után ugyan‑
is Barnabás olyan gyógyszerhez folya‑
modik, amelytől kitörlődnek az emlé‑
kei (ezzel zárul az első szál). Ahogyan 
azonban a másik szövegben elhangzik, 

„én, kérem szépen, az emlékezetem va‑
gyok, hitem szerint” – azaz, ha az em‑
lékek elvesznek, hova tűnik a személyi‑
ség ? A két elbeszélő egybeesése így attól 
függ, mit tekintünk azonosságnak. És 
éppen ez az a kérdés, amelyet a regény 
nekiszegez az olvasónak : mikor va‑
gyok azonos önmagammal ? És mit te‑
gyek, ha nem támaszkodhatok a múlt‑
ra ? A második Barnabás a gyógyszerek 
hatására nem csupán korábbi életének 
emlékeit veszíti el (néhány kora gyer‑
mekkori esemény kivételével), hanem 
anterográd amnéziában is szenved, az‑
az képtelen új emlékeket formálni, sa‑
ját családtagjait sem ismeri meg. A je‑
len megragadásának vágyától hajtva 
folyamatosan leír mindent, ami csak 
történik vele, akkor, amikor éppen 
történik. Ez a lejegyzési kényszer bár‑
ki számára ismerős lehet, aki valaha is 
foglalkozott írással : a pillanat rögzíté‑
se, időtlenné formálása hajtja Barna‑
bást akkor is, amikor tulajdonképpen 
elvesztette saját magát.

A  jelen elmorzsálódik és semmi‑
be vész, ha nem ragadjuk meg ; de ha 
nem ismerjük a múltat, a jelent is kép‑
telenek vagyunk megérteni. Sziszifuszi 
munkája során Barnabás hiába jegyze‑

tel megszállottan : számára nem létezik 
se múlt, se jövő – a megragadott jelen 
halott betűvé kövesedik, amely vissza‑
olvasva már semmit nem jelent számá‑
ra. Egyetlen gyerekkori emlékét, amely 
megmaradt, nem saját szövege, hanem 
közvetett módon bátyja neki írt levele 
idézi vissza. Itt kénytelen szembesülni 
azzal is, hogy előző életében alighanem 
olyasmit követett el, amiért bocsána‑
tot kellene kérnie. Fölmerülő emléke 
azonban szögesen ellentétes érzelmeket 
hoz napvilágra – a nemtörődöm báty 
viselkedése miatti önsajnálatot. Mind‑
két beszélő, a báty is, Barnabás is, ma‑
gát tekinti áldozatnak, és mindkette‑
jüknek igaza van, ha másért nem, hát 
azért, mert az igazság kideríthetetlen, 
mihelyt a múlt részévé válik.

Éppen ezért, noha a fülszöveg bru‑
tális őszinteséget említ, lehetséges egy 
másik olvasat is. A regény valójában az 
őszinte beszéd lehetetlenségének doku‑
mentuma. De még ez is leegyszerűsítés : 
a kétféle narráció közötti különbségek 
az emlékezet önértelmezésre gyakorolt 
hatását példázzák, ezen keresztül pedig 
az önértelmezés és az önmagunkkal és 
másokkal szembeni őszinteség illuzó‑
rikus természetét. Jól illusztrálja ezt 
a  „közreadó” Lohász Péter (az újság‑
író‑Barnabás fiatalkori bálványának) 
zárószava, amely szinte nevetséges ha‑
tást kelt közhelyesen sajnálkozó fordu‑
lataival, valamint Barnabás bátyjának 
levele, amelyben látszólag saját szem‑
szögéből írja le a két testvér kapcsolatát, 
de érezhetően lelkiismeret‑furdalást 
akar ébreszteni potenciális olvasójában.

„Ez a kézirat tehát a test preparátu‑
ma” – jelenti ki a regény végén Lohász, 
és az értelmezés pontos és helytálló : 
a két, egymást átszövő történetet egyet‑
len közös test kapcsolja össze. A test az, 
amely megőrizte azokat az emlékfosz‑
lányokat, amelyek a  második Barna‑
básban föl‑fölbukkannak. A tudat test‑
be zártsága, az embodiment különös 
csavart kap A betegség házában : az új‑
ságíró‑Barnabás állítása szerint gyak‑
ran több személyiség, azaz emlékezet‑
struktúra létezhet egyazon személyen, 
azaz testen belül, amelyek a  szöveg 
tanúsága szerint azonos eszközökkel, 
mégis máshogy észlelik és modellezik 
a külvilágot. A kézirat így valóban egy 
test preparátuma, amely két személy‑
nek ad otthont.

Múlt, emlékezet, személyiség és írás 
komplex (és néhol talán szükségtele‑
nül komplikált) analízisének közepet‑
te könnyen figyelmen kívül hagyhat‑
nánk A betegség házának egyik legna‑
gyobb erényét : magával ragadó, len‑
dületes prózával van dolgunk, amely 
olvastatja magát. Időnként ugyan – 
elsősorban az újságíró‑Barnabás be‑
szédében – fölbukkannak túlbonyolí‑
tott szerkezetek, amelyekkel már ko‑
rábban is találkozhattunk a szerző ke‑
vésbé szerencsés modorosságai között, 
és amelyek hajlamosak elnehezíteni 
a szöveget. Úgy tűnik, a bölcsészeket 
szerepeltető próza furcsa sajátossága ez, 
és annál is kellemetlenebb hatást kelt, 
mivel az olvasó úgy érezheti, a szöveg 
mintegy előértelmezi, előemészti ma‑
gát, további gondolkodásnak helye 
nincs. Szerencsére bőven van min gon‑
dolkodni, és a regény nem tesz kísér‑
letet arra, hogy helyettünk oldja meg 
az általa fölvetett problémákat. Men‑
ti a szöveget az is, hogy Gerőcs látha‑
tóan tisztában van vele, hogyan keltse 
föl és tartsa fönn az olvasó figyelmét. 
A második Barnabás prózája, rövid, is‑
métlődő mondataival, különösen in‑
tenzív. Az állandó újrakezdés szövegei 
ezek, amelyekben a beszélő markában 
széttöredezik, elmorzsálódik az idő. 
Figyelmet érdemelnek Gerőcs sűrű és 
plasztikus képei : „az édes és súlyos ön‑
sajnálat”, amely „teljes széltében” elter‑
peszkedik Barnabásban, „nyújtózkod‑
va, hasmánt”, vagy a  halott prostitu‑
áltra tett megjegyzés : „mint az érettsé‑
gi tételt, úgy felejtik el”.

Magával ragadó, karakteres mű lett 
A betegség háza, Dragomán György sza‑
vaival, „érzékeny és kellően eszelős uta‑
zás”. A történet, időnkénti modorossá‑
gai ellenére, mindkét szinten működik. 
Útitársaink, a  két Barnabás, Lohász 
és a  báty mindannyian jól megkom‑
ponált figurák, saját, egyéni hanggal. 
A vetélkedő perspektívák, az állandó‑
an újraírt emlékezet játékai teszik a re‑
gényt igazán emlékezetes olvasmánnyá.
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