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Meghökkentő (de tudatosan az !) Pé‑
terfy Gergely új regénye. A  regény 
központjában ugyanis végső soron 
egy emberi preparátum elkészítése áll, 
s ez az a titok, amely a cselekményt 
szervezi, az elmondott élettörténetek 
(Angelo Solimané és Kazinczy Feren‑
cé) végig ezt készítik elő. A végső meg‑
oldás sokkoló hatását, persze, nagy‑
mértékben lerontja, hogy mind a re‑
gény címe, mind fülszövege elárul‑
ja azt, aminek meglepetésként kéne 
megmaradni, nem is beszélve az utób‑
bi időben egyre szaporodó szerzői in‑
terjúkról, amelyekben az író készsé‑
gesen elmagyarázza azt, aminek vá‑
ratlannak kéne maradnia. Ám ter‑
mészetesen egy alaposan kidolgozott 
és átgondoltan felépített műről lé‑
vén szó, nem ez az egyetlen meghök‑
kentő hatáselem. S  itt érdemes meg‑
állni egy pillanatra. Péterfy regénye 
ugyanis egy olyan korszakot használ 
fel hátterül, amelyről a köztudatban 
inkább csak sémák és közhelyek él‑
nek (a 18–19. századi magyarországi 
és bécsi, mondhatni, birodalmi törté‑
nelem időszakáról van itt szó), s a sejt‑
hető olvasói reakciók nagyobbik része 
az ezen alapuló regényvízió ismeret‑
lenségére és újdonságára csodálkozhat 
rá, beleértve Angelo Soliman alakját 
is, azét a színes bőrű bécsiét, aki rab‑
szolgából a bécsi arisztokraták körei‑
ben forgó, ismert személyiséggé emel‑
kedett, s akit halála után kitömött ál‑
lapotában a  bécsi Naturhistorisches 
Museumban állítottak ki mint a  fe‑
kete rassz képviselőjét – hogy aztán 
a belőle készült preparátum 1848‑ban, 
a  bécsi forradalom alatt keletkezett 
tűzben megsemmisüljön. Ez az att‑
raktív és látványos témaválasztás egy 
jól dokumentált korszak egykorú szö‑
veganyagára támaszkodik (különösen, 
hogy Soliman alakját Péterfy Kazin‑
czy Ferenc hatalmas életműve tükré‑

ben is képes szemlélni), s ha valaki va‑
lamelyest ismeri a  sejthetőleg forrá‑
sul felhasznált szövegeket, akkor már 
nem a  soha nem hallott történet iz‑
galma foghatja meg, hanem azok az 
artisztikus és markáns szövegalakítá‑
si módok, ahogyan a szerző saját kon‑
cepciójához igazítja a  korábbi szöve‑
gekből ismerős mozzanatokat. S  ha 
ebből az irányból nézzük a regényt – 
mi tagadás, számomra nem nagyon 
imitálható hitelesen más nézőpont –, 
akkor annak tematikus újdonsága is 
kissé megfakulni látszik. Tudhatjuk 
a  könyv fülszövegéből, hogy Péter‑
fy évtizedes munkával írta meg a re‑
gényt – s  úgy tűnik, ez alatt a  hos‑
szú idő alatt némileg el is vesztette 
a vállalkozás átütő s akár nemzetkö‑
zi érdeklődésre is számot tartó kez‑
deményező erejét. Angelo Soliman 
alakjának fölfedezése ugyanis immár 
nem Péterfy érdemének látszik (ter‑
mészetesen nemzetközi viszonylatban, 
mert a magyar irodalom kontextusá‑
ban elvitathatatlan az újdonsága) : az 
1990‑es évektől Bécsben több művé‑
szeti ág (színház, balett, képzőművé‑
szet) is fölfedezte magának a rassziz‑
mus és az idegenség lokális történetét 
emblematikusan magába sűrítő ala‑
kot, s  a  történeti faktumként is sok‑
oldalúan elemzett figura kapcsán ezt 
az érdeklődést tetőzte be a  bécsi vá‑
rosi múzeum (Wien Museum) ren‑
dezte nagy kiállítás 2011–2012‑ben, 
amelyhez egy monográfia értékű, ki‑
váló és informatív katalógus is társult 
(Philipp Blom – Wolfgang Kos [ki‑
ad.] : Angelo Soliman. Ein Afrikaner 
in Wien. Wien Museum, Christian 

Branstätter Verlag, 2011). Ha lesz né‑
met fordítása a könyvnek (amelyet fel‑
tétlenül üdvözölnék), akkor egy eset‑
leges osztrák recepció már csak ezen 
folyamatok következményének érzé‑
kelheti a regényt, s nem kezdeménye‑
zőjének. Persze, ez sem kevés.

Azt viszont érdemes hozzátenni 
mindehhez, hogy Péterfy miben tér 
el jelentősen a Soliman körüli diskur‑
zus eddigi termékeitől. Péterfy számá‑
ra Soliman bőrszíne a saját testre adott 
reflexió legfőbb okaként határoztatik 
meg, s a külső miatti magány és az eb‑
ből fakadó előítéletek test és lélek dis‑
szonanciájává válnak. Soliman egész 
élete, mi több, a halál utáni sorsa is 
annak példázata, hogy bármiként is 
képes beépülni személyiségként a kör‑
nyezetébe kulturálisan, intellektuáli‑
san és morálisan, ez az azonosulás so‑
ha nem tud teljesen elszakadni testé‑
nek meghatározottságaitól – s  ezzel 
Soliman mélyebben és elementárisab‑
ban lehet egy olyan emberi tapasztalat 
hordozója, amely mindenki számára 
érvényes alapélmény marad. Péterfy 
Solimanja voltaképpen az emberi mi‑
volt kritériumainak a személyes átélé‑
séről beszél : egy olyan jellegzetesen 18. 
századi diszkurzusról, amely a terem‑
tettség és a normalitás állapotának ha‑
tárait akarja megragadni – vagyis a re‑
gény olyan, itt nem ábrázolt, de ide‑
rendelhető kontextusok mellé helye‑
zendő, mint az ember és az állat ha‑
tárainak a  problémáiba beleütköző 
gondolkodás, amely az emberszabá‑
sú majom és az afrikai őslakosok el‑
határolásának kérdéseibe bonyolódik 
bele (erről Hárs Endre írt igen kiváló 
könyvet : Hárs Endre : Herder tudomá‑
nya. Az elgondolhatóság határain a 18. 
században. Kalligram, Pozsony, 2012). 
A regény ilyenformán csak a felületén 
foglalkozik a  rasszizmus kérdésével : 
a dilemma itt az emberi létezésre irá‑
nyul, s a Soliman képviselte magány 
ezen léthelyzet kontemplatív megér‑
tésének az alaphelyzete. S éppen ezen 
a  ponton válik a  mű valóban más‑
sá, mint az Angelo Soliman helyzeté‑
re adott eddigi művészi válaszok. Pé‑
terfy ugyanis Kazinczy Ferenc alakjá‑
nak a bevonásával képes kiterjeszteni 
Soliman egzotizmusát nembeli státu‑
szúvá. A Kazinczy leveleiben és egyéb 

S Z I L Á G Y I  M Á R T O N

EGY PREPARÁTUM
TITKOS ÉLETE

Péterfy Gergely :
Kitömött barbár
Kalligram, Budapest, 2014



98

feljegyzéseiben is nyomot hagyó – bár 
a regény intencióival ellentétben vég‑
képp nem centrális problémának tűnő 
– Soliman‑élmény, a vele való találko‑
zásokra vonatkozó leírások valóban 
alapot adnak egy, a két sors egymás‑
ra hatásából kiinduló regényszerke‑
zetnek. A  fekete Soliman és a  ma‑
gyar Kazinczy Bécsben az idegenség 
két móduszának a képviselőjévé válik, 
s a bőrszíne miatt állandóan és felold‑
hatatlanul stigmatizáltnak számító 
Angelo éppen ezért válhat a mindenki 
számára átélhető kirekesztettség emb‑
lematikus figurájává. Voltaképp az ál‑
tala képviselt rezignáció a regénybeli 
Kazinczy reflexiója révén lesz egy ál‑
talános kulturális modell hordozójává. 
A regény centrumának ebből a szem‑
pontból egy Kazinczy leveleiből is‑
merős (csak, persze, ott másként po‑
entírozott) szituáció tekinthető. Az 
1791‑ben a bécsi Grabenen együtt sé‑
táló két férfi közül Angelo az, aki a re‑
gény szerint így reagál az őket megbá‑
mulókra : „Mit gondolsz, Ferenc, kér‑
dezte nevetve Angelo, melyikünket 
néznek barbárabbnak ?” (354.)

Már ennyiből is látszik a  könyv 
egyik fontos újdonsága : felfogható 
ugyanis egy markáns Kazinczy‑újra‑
értelmezésnek is (engedtessék meg ne‑
kem, hogy éppen ezt a vonatkozását 
emeljem ki a  regénynek). Az újraraj‑
zolt Kazinczy‑kép – aligha véletlenül 

– olyan pillanatban jelenik meg egy 
kortárs író tollán, amikor a 2009‑es 
Kazinczy‑bicentenárium után elin‑
dult szövegfeltáró munka következ‑
tében a  debreceni egyetem szerve‑
zésében, irányításával az eddigi el‑
ső kritikai kiadásnak immár nyolc 
kötete jelent meg, s  ezzel nagymér‑
tékben nőtt a még kiaknázásra váró 
Kazinczy‑szövegegyüttes mennyisé‑
ge. Ennek az anyagnak a  tanulságai 
megjelennek Péterfy interpretációjá‑
ban is – legalábbis abban, hogy Ka‑
zinczy itt hangsúlyozottan hétközna‑
pi viszonyai szorításában jelenik meg, 
s  nem nagyhatalmú irodalmi vezér‑
ként. Az, hogy Péterfy teljes mérték‑
ben eltekint a Németh Lászlótól ere‑
dő igaztalan és rendkívül pontatlan 
hagyománytól, amely Kazinczyban 
a magyar irodalom megrontóját tud‑
ja csak felfedezni, bizonyosan nagy je‑

lentőségű hangsúlyáthelyezés. Bár az 
ábrázolás köré épített vízió, amely Ka‑
zinczyban a barbár és elmaradott ma‑
gyar világban az életmód és a kultúra 
nyugati formáinak heroikus, de siker‑
telen megvalósítóját láttatja, s amely 
kép Péterfynek a regényt övező – s ter‑
mészetesen inkább a személyes PR‑t 
szolgáló – nyilatkozataiban már‑már 
ideologikusan megjelenik, nem sok‑
kal tűnik meggyőzőbbnek, mint a ha‑
tástalanítani kívánt közhely. A korára 
hatni képtelen, illetve a romantikától 
elfedett és félreértelmezett, kudarcos 
Kazinczy tézise, ha nem írói vízióként 
fogjuk fel, igencsak kétséges kiindulás, 
tekintve, hogy számos ponton inkább 
kazinczyáner irodalomfelfogás mutat‑
kozik meg a Kazinczyt követő nemze‑
dék teljesítményében, hiába követett 
más irodalmi ízlést a  Kisfaludy Ká‑
rollyal kezdődő generáció.

A hétköznapi élet szorításában ver‑
gődő Kazinczy ábrázolásához Péter‑
fynek egy olyan szöveganyagot kellett 
forrásként felhasználni, amely éppen 
az utóbbi időszak szövegkiadói tel‑
jesítményeiben mutatkozott nagyon 
fontosnak : nemcsak a  Kazinczy‑le‑
velezés régóta ismert, de azóta ismét 
bővülő anyagát, hanem a naplók, fel‑
jegyzések hatalmas korpuszát is. Pé‑
terfy ezen a ponton kitűnő érzékkel 
nyúl Kazinczy életének azon pont‑
jaihoz, amelyekhez ebből az anyag‑
ból nem lehet egyértelmű támponto‑
kat kapni, s ilyenformán kiváló anya‑
got kínálnak a szépirodalmi fikciónak. 
Ilyen kérdés Kazinczy egykorú, loká‑
lis megítélése, például az, hogy va‑
lóban a  hétköznapokban is ható bé‑
lyeg volt‑e börtönviselt múltja ? Ne‑
kem irodalomtörténészként ugyan az 
a  benyomásom – a  Martinovics‑ös‑
szeesküvés alkalmával letartóztatott 
többi személyiség párhuzamos sorsát 
is figyelembe véve –, hogy ilyenféle 
stigmatizáció nem feltétlenül befolyá‑
solta az egykori elítéltek sorsát, de két‑
ségkívül hatásos és figyelemre méltó 
Péterfynek az ábrázolás minden szint‑
jén megjelenő, másféle felfogása. Más 
pontokon Péterfy viszont nem a hiá‑
nyok kreatív kitöltésére koncentrál, 
hanem fölhasználja a Kazinczy naplói‑
ból jól ismert eseteket : a Kazinczy há‑
zassága előtti, állítólagos szerelmi vi‑

szonyban, az ún. Nagy Maris‑ügyben 
a rendelkezésre álló, Kazinczytól szár‑
mazó feljegyzések fölhasználása mu‑
tatkozik meg. S igen érdekes összeha‑
sonlítást tesz lehetővé, hogy az esemé‑
nyeknek létezik egy újabb, irodalom‑
történeti rekonstrukciója is (Orbán 
László : A Maris históriája. In : Debrec‑
zeni Attila – Gönczy Monika [szerk.] : 
Ragyogni és munkálni. Kultúratudomá‑
nyi tanulmányok Kazinczy Ferencről. 
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debre‑
cen, 2010, 451–464.), amely hangsú‑
lyaiban és értelmezésében sok ponton 
eltér Péterfy írói verziójától. Mond‑
hatni, természetes módon.

Ha Péterfy regényének Kazin‑
czy‑ábrázolását az eddigi szépirodal‑
mi feldolgozásokhoz mérjük – gondol‑
junk csak olyan előzményekre, mint 
Babits Mihály drámája, Weöres Sán‑
dor Psychéje vagy éppen Borbély Szi‑
lárd színműve –, akkor újszerű, szá‑
mos ponton és részletben az utóbbi 
időben megalapozott Kazinczy‑kép 
elemeiből kiinduló személyiségrajzot 
fedezhetünk föl. Mindez azonban tö‑
redékes eredményre vezet a regényben, 
éppen a  nyelviség megoldatlansága 
miatt. Az a megoldás, hogy a mű Ka‑
zinczy legfontosabb, halála előtt fele‑
ségének elmondott, de már meg nem 
írt apokrif történeteként tételeződik, 
s  így a  szóbeli vallomás kereteit lát‑
szik kitölteni, óhatatlanul egybemos‑
sa Kazinczy és Török Sophie szólamát. 
Ez nyilván történetileg sem indokolt 
(bár ez a kisebbik gond) : hiszen Ka‑
zinczy emlékező írásainak bősége biz‑
tos támpontot ad saját szólama megte‑
remtéséhez, míg Török Sophie eseté‑
ben nincsen ilyen bázis. Ez éppen meg 
is teremtheti, persze, a felhatalmazást 
egy soha nem volt hang megalkotásá‑
hoz. Ám az a baj, hogy az, ami Török 
Sophie történeteként kellene, hogy 
megmutatkozzon, nem egy női logi‑
kát mutató visszaemlékezés, ami kü‑
lönösen látványos, ha az újabb magyar 
irodalomban egyre erősebb női hang 
irodalmi lenyomataival szembesítjük 
(gondoljunk például Rakovszky Zsu‑
zsa regényeire).

S ez még csak az egyik pont, ahol 
megoldatlan marad a narráció. A nar‑
rátor szerepével felruházott feleség, 
Török Sophie tudata már csak nyel‑
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vi okokból sem nagyon látszik hite‑
lesen elbírni a vallomás műfaját. Tö‑
rök Sophie bizalmas levélbeli megnyi‑
latkozásai is német nyelvűek (ez nem 
is csodálható, ha meghatározó bécsi 
nevelésére gondolunk), s így nehezen 
lehet profilt adni egy olyan narráto‑
ri hangnak, amely végig magyarul 
nyilatkozik meg, de egyáltalán nem 
beszél identitásának olyan elemeiről, 
mint a  nyelvi otthonossága, katoli‑
cizmusa vagy éppen nyolc megszült 
gyermekéhez való személyes viszonya. 
(Csak közbevetőleg : utalások még egy 
egységesen magyar nyelvű narráció‑
ban is lehetnének a  német kommu‑
nikációra, gondoljunk csak Márton 
László Minerva búvóhelye című regé‑
nyének magyarul megfogalmazott, de 
hangsúlyozottan német nyelvi tudatot 
tükröző környezetének finoman iro‑
nikus és elegáns bemutatására). De ez 
még a kisebbik gond, s nem ezért vá‑
lik narrációs szempontból egy omni‑
potens elbeszélő elleplezésének eszkö‑
zévé Török Sophie tudata. Jelentősebb 
megoldatlanságnak érzem, amikor eb‑
be beleszövődik az a közvetítettségé‑
ben létező szólam, amely Kazinczy 
Ferencnek a felesége számára elmon‑
dott monológját teszi megismerhető‑
vé. A hatalmas terjedelmű, s minden 
eddiginél részletesebben föltáruló Ka‑
zinczy‑szövegkorpusz ugyanis jól lát‑
hatóvá teszi az emlékezés struktúrá‑
inak jelenlétét és ritmusát – hiszen 
a  visszaemlékezések fragmentált és 
számos módon egymáshoz kapcsoló‑
dó anyaga mind az emlékezés műve‑
leteit viszi színre, éppúgy, ahogy a re‑
gény fikciója szerint Angelo Soliman 
titkos, soha el nem mondott történe‑
te is ilyennek tételeződik Kazinczy 
számára. Kazinczy emlékező prózája 

– amely mai nézetből életműve legiz‑
galmasabb részének látszik – viszont 
nem azt a mindentudó elbeszélőt imi‑
tálja, amely Péterfy regényében meg‑
figyelhető : sokkal erőteljesebb benne 
a szubjektum jelenléte, a poentírozás 
apróbb szövegalkotó mechanizmusa‑
inak az imitálása, az etikum és a  ta‑
nulság állandó, finom megfogalmazá‑
sa. Péterfy ettől az eszköztől eltekint 

– gyanúm szerint azért, hogy minél 
előbb eljuthasson a bravúrosan kiépí‑
tett szerkezet kikerekítéshez, illetve 

talán azért is, mert mindezt kizáró‑
lag a  nyelvi archaizálás versus nyel‑
vi modernizálás dilemmájaként fog‑
ta föl. Pedig nem erről van szó : ha Pé‑
terfy az archaizálás mellőzése mellett 
döntött, azt jól tette ; de az már nem 
vált a könyv előnyére, hogy nem vett 
tudomást Kazinczy önéletrajzi szöve‑
geinek a belső retorikai struktúrájáról 
és gondolkodásának a ritmusáról. Az‑
zal ugyanis, hogy az író ezektől az esz‑
közöktől eltekint, komoly belső ellent‑

mondások épülnek ki a regény narrá‑
ciójában. Hiányoznak mindazok az 
írói eszközök, amelyek például Ka‑
zinczy arcképteremtő erejét vagy ép‑
pen az anekdota műfajának jellemte‑
remtő elveit mutatják ; ezért mosódik 
össze – megítélésem szerint – indokol‑
hatatlanul Kazinczy és Török Sophie 
szólama, ezért lesz az emlékezésnek 
része olyan elemek tüzetesen pontos 
felidézése, amelyet a  narrátor a  jele‑
net logikája szerint egykorúan nem is 
értett, így emlékként sem maradha‑
tott meg benne így és ilyen részlete‑
sen. Gondoljunk csak azokra a jelene‑
tekre, amikor Török Sophie a kislány‑
ként az apjától hallott, de akkor beval‑
lottan nem értett alkimista tartalma‑
kat idézi fel, vagy amikor ugyanennek 
a gyermekkori tudatnak a szemtanú‑
ként megtapasztalt szexuális élménye‑
ket (apja onániáját vagy testvéreinek 
vérfertőző közösülését) kell felidéznie, 
s ez a közlés pontosan az egykorúan 
nem érthetett szituációban, kétely nél‑

kül helyezi el a látványt. Ez nemcsak 
a regény narrációjának lélektani hite‑
lét nem erősíti, de szemben áll a meg‑
teremtett elbeszélő figurájával is : egy, 
a  szalézi apácáknál nevelkedett, 18. 
századi lánytól a szexualitás ilyen ko‑
rai ismerete teljesen képtelen feltétele‑
zés. Egyetlen dolog magyarázza ugyan 
ezt a megoldást, de ettől még nem vá‑
lik szervessé : a  narrátori közlés ilye‑
tén felépítése csak álca – egy más tí‑
pusú és eredetű történetmondás elfe‑
désére szolgál. Egy olyanéra, amelyet 
viszont a regény nem akar felvállalni : 
egy auktoriális szerzői közlésre építő 
megoldásra.

Péterfy könyvének igazi írói ere‑
je valahol máshol keresendő. A  szer‑
ző nagyon jól érzi a szerkezet lendü‑
letét, s  remekül poentírozza a  kiépí‑
tett szerkezetet : az egyes egységek is‑
métlődően azonos bevezető formulái 
éppen a  körkörösséget hangsúlyoz‑
zák, míg a  lezárás a  váratlanság ha‑
táselemére épít, s  így válik a  regény 
utolsó mondata valóban súlyos ta‑
nulsággá : az Angelo Soliman prepa‑
rátumát néző Török Sophie megérti 
azt, hogy saját magával néz szembe. 
Ennek a  szerkezetnek az egyik leg‑
fontosabb kérdése persze az, mikép‑
pen lehet összekapcsolni Kazinczy és 
Angelo Soliman életpályáját, hiszen 
az a  néhány, Kazinczytól fönnma‑
radt feljegyzés, amely erről szól, sem‑
miképpen nem mutat erős és szoros 
kapcsolatot, belesimul Kazinczy kuri‑
ózumok iránti, empatikus érdeklődé‑
sébe. Ezért választja Péterfy azt a meg‑
oldást, hogy Angelo, amikor tudomást 
szerez arról, hogy halála után egyértel‑
mű az udvar szándéka az ő kitömésé‑
re, végrendeletileg Kazinczyra hagy‑
ja a bőrét – s ezzel a saját történetét is. 
A történeti kutatás, persze, semmiféle 
végrendeletről nem tud – ám ez nem 
akadálya a  történeti adatok hézagai‑
ban kiépülő történet belső logikájá‑
nak. Az írói gondot inkább az jelen‑
ti, hogy Angelo halálakor (1796) Ka‑
zinczy éppen brünni államfogoly, így 
csak akkor lehet jelen a kitömés érzék‑
letesen leírt, borzalmas aktusánál, ha 
külön magyarázata van a Bécsbe kerü‑
lésének. Péterfy ezt ismét apokrif tör‑
ténetként oldja meg : egy Obrovicba 
érkező katonatiszt viszi el a  foglyot 
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Bécsbe. Ennek a megoldásnak a bel‑
ső hitele kevésbé meggyőző, mintsem 
hatásossága. Hiszen még ha elfogad‑
juk is az írói ötletet, a korszak ügyke‑
zelésének és adminisztratív gyakor‑
latának ismeretében teljesen abszurd, 
hogy egy effajta örökség átengedésé‑
nek az engedélyezéséhez miért kellene 
az örökös személyes jelenléte, a meg‑
hitelesített, aláírt dokumentum he‑
lyett. (Persze, tudjuk : ha Péterfy nem 
így tesz, nem lehet jelen a  regény‑
ben a  preparátum elkészítésénél Ka‑
zinczy, s akkor kénytelen az író elte‑
kinteni a folyamat leírásától is.) Sok‑
kal feltűnőbb megoldatlanság marad 
a regény tisztázatlan viszonya a Fogsá‑
gom naplójához, amely éppen Kazin‑
czy életének ezt a periódusát dolgozza 
fel, s ahonnan ez a fiktív történet, ter‑
mészetesen, hiányzik. S nincs reflexió 
a könyvben sem a hiányra, sem a kéz‑
iratos, kifejezetten az utódok okulásá‑
ra szánt Fogságom naplójának az iro‑
dalmi és retorikai stratégiájára. Fél‑
reértés ne legyen : nem a  regény fik‑
tív elemeinek a  meglétével van gon‑
dom. Ami hiányzik, az kifejezetten 
a felhasználható, s jelzésszerűen oda 
is tartozó irodalmi hagyományra va‑
ló szépírói reflexió elmaradása – ame‑
lyet más nem indokol, mint egy erő‑
teljes (s tán az is mondható : erősza‑
kos) regénykoncepció maradéktalan 
érvényesítése.

Mert azzal úgy általában semmi 
gond nincsen, hogy az író számos 
ponton eltekint a történeti tényektől, 
ha éppen erre van szüksége. Ilyen je‑
lenség például a Kazinczy‑család bel‑
ső viszonyainak radikális leegyszerű‑
sítése is. Ez a leginkább Dienes (aki, 
persze, már 1824‑ben meghalt, s nem 
a koleralázadás idején, és nem is erő‑
szakos halállal) negatívvá festésében 
mutatkozik meg. De a  könyv a  ha‑
tás érdekében eltekint Kazinczy le‑
ánytestvéreinek lététől is, vagy éppen 
a legfiatalabb fiútestvér, Miklós szere‑
peltetésétől, akit ugyancsak letartóz‑
tattak a Martinovics‑összeesküvés fel‑
göngyölítésekor, csak éppen nem ítél‑
tek el, s említés nélkül kimarad Ferenc 
katonatiszt testvére, László, aki pedig 
bizonyíthatóan elítélte a felségsértési 
ügybe keveredett bátyját. A  fogság‑
ból szabaduló Kazinczyért sem Di‑

enes ment Munkácsra, hanem uno‑
katestvére, István, s  a  testvére, Jó‑
zsef. Tudjuk, hogy Kazinczy Feren‑
cet a gyermekei közül Eugenia (ahogy 
a családban emlegették : Zseni) halá‑
láig ápolta, s így Kazinczy halálának 
a  teljesen magányos mivolta is csu‑
pán Péterfy koncepciójából követke‑
zik. Angelo Soliman kapcsán is fontos 
és koncepcionális szerepe van annak, 
hogy ő ismételten mint Bécs egyetlen 
feketéje jelenik meg – noha tény, hogy 
számos afrikai élt a 17–18. században 
itt, s a név szerint azonosíthatóakról 
rendelkezésünkre áll egy hosszú lis‑
ta is (Philipp Blom – Wolfgang Kos 
[szerk.] : i. m. 94–95.). Hosszan lehet‑
ne még sorolni Péterfynek a regényvi‑
lág egysége érdekében hozott döntése‑
it, amelyekkel eltért a dokumentálha‑

tó tényektől. Ám ez önmagában nem 
érdekes, hiszen teljesen legitim írói 
eszközről van szó – jelentősége abban 
van, hogy láthatóvá teszi a regény szö‑
vegét szervező koncepciót. S ha vala‑
mivel gondja lehet az olvasónak, akkor 
az inkább ennek az egyébként megra‑
gadó és erőteljes koncepciónak a  ki‑
dolgozása. Péterfy – számomra egyéb‑
ként nagyon rokonszenves – vállalko‑
zása ugyanis éppen a felemás írói akrí‑
bia miatt válik problematikussá. Gyö‑
nyörű részletei ellenére is.

Péterfy Gergely régi ismerősének tud‑
hatja Angelo Solimant. Kazinczy ba‑
rátja, a  kisgyerekként Európába hur‑
colt és a felvilágosodás szellemében ne‑
velt fekete szabadkőműves már az író 
Kazinczy és az angyal című esszéköte‑
tében is szerepelt, a  témából készült 
színdarabját, a Preparált angyalt pedig 
2005‑ben mutatták be a  Gödörben. 
Idén kutatásainak csúcsteljesítményét, 
a trilógiának szánt műegyüttes utolsó 
darabját, a több mint tizenöt évig író‑
dott Kitömött barbár című regényt ve‑
hettük kézbe a Könyvhéten.

Péterfy kiindulópontja az a  Ka‑
zinczynál olvasható bejegyzés volt, 
amely szerint „szegény barát[ját] ki‑
tömték”. Ez a barát nem más, mint 
maga Soliman, akivel rögtön az el‑
ső oldalon mint egzotikus kiállítá‑
si tárggyal találkozunk a  bécsi Ter‑
mészettudományi Múzeum raktárá‑
ban. Szemlélője, egyben a  regény el‑
sődleges narrátora a frissen megözve‑
gyült Török Sophie, akinek Ferenc 
csak közvetlenül a halála előtt meséli 

el Soliman történetét. Sophie számá‑
ra ez arra is alkalmat ad, hogy végig‑
gondolja közös életüket, és elhelyez‑
ze hármójukat a felvilágosodás kora‑
beli Ausztria szövevényes világnézeti 
és társadalmi rendszerében. A másik 
cselekményszál elbeszélője maga Fe‑
renc, aki Sophie visszaemlékezéseiben 
Soliman gyermek‑ és ifjúkorát kísérli 
meg rekonstruálni barátja elmondá‑
sa alapján. Noha a  két történet csu‑
pán a vége felé fonódik egymásba, az 
igazi csattanóra pedig csak az utol‑
só oldalakon kerül sor, a két sors kö‑
zött párhuzamok sokaságát fedezhet‑
jük föl, amelyek egyetlen alapproblé‑
mára futnak ki : az idegenség, a más‑
ság, a barbárság mibenlétére.

Preparált angyal, kitömött barbár : 
mi bennük a közös ? A borítón szereplő 

  Szilágyi Márton (Gyula, 1965): iro‑
dalomtörténész, az ELTE BTK 18–19. Szá‑
zadi Magyar Irodalomtörténeti Tanszé‑
kén tanít.

E V E L L E I  K A T A

BŐRBE ÍRT TÖRTÉNELEM
Péterfy Gergely :
Kitömött barbár
Kalligram, Budapest, 2014
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rovartani könyv látszólag ellentétben 
áll a  hátsó fedőlapon szereplő met‑
szettel, amelyen Soliman turbánban 
pózol. Ennek a két képnek a küzdel‑
me uralja Angelo egész életét : hol ál‑
latként, hol angyalként kezelik őt, il‑
letve ő saját magát – mígnem rádöb‑
ben, hogy a  kettő valójában ugyan‑
annak az éremnek a két oldala. Péter‑
fy ezúttal egy egész életen keresztül, 
a  bennfentes szemszögéből mutatja 
be, hogy a  test mint szociális repre‑
zentáció meghatározó szerepet kap az 
alsóbbrendűnek tartott csoportok ér‑
telmezésében, és szolgál elnyomásuk 
eszközéül. A testtudományok alapvető 
fölismerése, hogy a kisebbségi csopor‑
tok testi sajátosságokkal való jellem‑
zése a domináns közösség fölényének 
megerősítését szolgálja, egyben pedig 
kijelöli azt a Másikat, amellyel szem‑
ben a társadalom egésze meghatároz‑
hatja magát. „Angelo a bőre történe‑
te volt” – mondja ki Ferenc. Külön‑
bözősége teszi jelentőssé, mivel az őt 
körülvevő közösség (néhány kivétellel) 
mindössze ennyit lát belőle : a fekete 

„az ellenség, az állat, az idegen”, olyas‑
valaki, aki kívül áll a megszokott ér‑
telmezési kereten, így szabadságot ad 
az interpretátornak. Soliman gazdái, 
barátai, ellenségei a  Sophie által an‑
nyit emlegetett „fekete testet” tömik 
ki azzal, ami éppen megfelel az értel‑
mezésüknek. Megtapogatják, szexu‑
álisan birtokba veszik, megpróbálják 
fehérre pucolni ; halála után pedig 
közszemlére teszik. Az egyenlőséget 
hirdető szabadkőművesek is ugyan‑
úgy bánnak vele : körükben Angelo 
ikonná válik, olyan jellé, amely az ész 
és a testvériség győzelmét hirdeti. Tes‑
tének kisajátításával végül teljessé vá‑
lik a xenofób erőszak diadala.

De a „barbár” bélyegét nem csupán 
Angelo kénytelen hordozni. Éppolyan 
megfoghatatlan és sokrétű inzultus 
ez, mint a legújabb korban a „zsidó” : 
másokra erőszakolt identitás, amely‑
nek lényege az idegenség, a különbö‑
zőség, az ellenpont. Ez az idegenség 
fűzi össze Solimant és Kazinczyt : az 
Európán kívüliség, és az ebből szüle‑
tett kétségbeesett beilleszkedési vágy, 
amelyen csupán életük végén képe‑
sek fölülemelkedni. A regény két, egy‑
mással szembenálló csúcspont kö‑

zött feszül ; mindkettő az önmegha‑
tározás sikerét, illetve kudarcát mu‑
tatja be. Az első Angelo és Ferenc 
bécsi találkozása, amelyen Angelo ri‑
kító pszeudo‑afrikai öltözékben, Fe‑
renc pedig díszmagyarban jelenik meg 
azon a téren, ahol annak idején Ferenc, 
apján keresztül, először élte át mássá‑
gát. A másik Angelo fölboncolása és 
kitömése, amelyet felsőbb utasításra 
saját barátai hajtanak végre, és amely 
ellen Ferenc meg sem próbál tiltakoz‑
ni, hiszen rádöbben : Angelo a testével 
akar utoljára üzenni neki. „Amibe ő 
avatott bele, az volt a valódi beavatás 
és a valóban titkos társaság. Amikor 
a barbárt beavatta a sorsába az idegen.” 
Ferenc így ismeri föl, hogy az egyet‑
len lehetőség : ha elmondja, mi történt 
Angelóval – különben minden hiába 
volt. Az egyik barbár történetét a má‑
sik barbár mondja el : az elbeszélő kü‑
lönbözőségében is egyezik elbeszélé‑
se tárgyával.

A  kétpólusú világfölfogás, az Én 
és a Másik elkülönítése azonban nem 
csak az európai–idegen vonalon tör‑
ténik. Péterfynek nem áll szándéká‑
ban bűnbakokat kijelölni, bármen‑
nyire is ezt sugallná Sophie minden‑
kit hibáztató szemlélete (amely néhol, 
aligha véletlenül, olyan szélsőségek‑
be csap át, hogy az olvasó képtelen 
szimpátiát érezni iránta). Ferenc és 
Sophie kapcsolatának mélyen elteme‑
tett alapja az a nemzeti szégyenérzet, 
amelyet sem más kultúrák elsajátítá‑
sával, sem a saját kultúrába való bezár‑
kózással nem sikerül föloldani. Feren‑
cet gyerekkorától fogva áthatja „a ret‑
tegés attól, hogy valóban kisebbrendű 

azoknál, akik lenézik, s hogy lényegé‑
nél fogva, születetten megvetésre mél‑
tó, s magára sem tekinthet másképp, 
mint megvetéssel”. A szégyenérzet el‑
lenpontozásaként Ferenc éppúgy egy 
hamis identitást próbál saját magá‑
ra és Sophie‑ra erőltetni, mikor nagy 
nyugati költők feleségeinek és szere‑
tőinek a szerepébe kényszeríti bele öl‑
tözködésével, napi rutinjával, a  vizs‑
gáztatásra emlékeztető beszélgetések‑
kel. Sophie világosan látja az olvasmá‑
nyai és a nyugati neveltetése nyomán 
kialakult illúziók és a hazai rögvalóság 
közti szakadékot, amelynek esszenci‑
ális jelképe a  rosszul megépített, dü‑
ledező széphalmi kúria, csúcsjelenete 
pedig a  sáros úton való séta, amely‑
nek során a szél letépi Sophie fejéről 
a „dülledt szemű Schillerné” kalapját. 
A folyamatos szerepjátszásból fakadó 
tudathasadás idővel Ferencet is ös‑
szeroppantja : amikor Charlotte von 
Lengefeld képe leesik a  szalon repe‑
dezett faláról, és agyoncsap egy óri‑
ási pókot, hisztérikus nevetésben tör‑
nek ki Sophie‑val, amely után „mint‑
ha lement volna a  függöny” : az elő‑
adásnak vége.

Ugyanennek a  feszültségnek ad 
szélesebb keretet a  történet hátteré‑
ben végig ott lappangó kolerajárvány, 
amelyben a felvilágosodás idealizmu‑
sa csap össze a hétköznapok nyers tes‑
tiségével. Péterfy nem takarékosko‑
dott a naturalisztikus leírásokkal : vér, 
hús, hányás, ürülék és a mindent át‑
ható fékevesztett, értelmetlen agres‑
szió uralják az oldalakat. Ahogy egy‑
re mélyebbre haladunk a  tudatlan‑
ság és a  félelem bugyraiban, úgy va‑
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gyunk kénytelenek rádöbbenni : Fe‑
rencnek és Sophie‑nak nincs esélye, 
talán soha nem is volt, arra, hogy 
saját maguk válasszák meg a  sorsu‑
kat. A későbbiek fényében a fiatal Fe‑
renc bizakodó hozzáállása kifejezet‑
ten tragikus : „Biztos voltam benne, 
hogy minden szó és gondolat igazsá‑
gát, amit leírok, mindenki azonnal 
készséggel belátja, a  zsarnokok elej‑
tik a fegyvereket, a nemesek felszaba‑
dítják a parasztot és átadják a földjei‑
ket, a szerzetesek eldobálják a csuhá‑
jukat és boldogan szerető után néz‑
nek, az egyházfők pedig nyilvánosan 
bevallják, hogy eddig zagyvaságokat 
hablatyoltak, amit maguk sem értet‑
tek.” Mire a történet végére érünk, vi‑
lágossá válik, hogy a világ inkább Tö‑
rök Lajos elképzelése felé hajlik : egy 
ügyetlen és gonosz demiurgosz műve, 
amelyben a „távoli, ismeretlen isten ál‑
tal küldött lélek hasztalan próbál ki‑
szabadulni a fénybe”. Szellem és test 
(ha Karinthyval akarunk élni : tudat 
és ösztön) küzdelmében elvész az au‑
tentikus személyiség – ha volt egyál‑
talán valaha ilyen.

Hogy a regény kortárs problémák‑
ról szól (egyben kvázi‑helyzetjelen‑
tés a magyar ugarról), aligha kell ma‑
gyarázni – a  meglepetést inkább az 
okozhatja, mennyire nyíltan fölvál‑
lalja maiságát. Nem nehéz fölfedezni 
benne a hazai értelmiség sorsa iránti 
aggódást, egyben azt a kisebbrendű‑
ségi érzést, amellyel annyi évszázada 
hiába küzd. A  regény kísérletet sem 
tesz a korabeli nyelvezet imitálására ; 
Kazinczy saját szócsinálmányai szinte 
mindig kiemelve, kurzívval jelennek 
meg, olykor nevetség, olykor szána‑
lom, olykor megvető elutasítás tárgya‑
ként. Sophie és Ferenc hangja jósze‑
rével egyáltalán nem különül el, ami 
nem annyira magától értetődő döntés, 
és hangsúlyozza a narrátorok értelme‑
ző szerepét : Angelo történetét Ferenc 
történetén, az övét pedig Sophie‑én 
keresztül látjuk. Ez a  többszörös ré‑
tegzettség homogén stílusú szöveget 
teremt, amely azonban nem mindig 
következetes. Sophie mintha saját ma‑
gának mondaná monológját, olykor 
azonban olyasmiket fejt ki, amelyek‑
kel ő maga tisztában kellene, hogy 
legyen (pl. Pepi kilétét). Hallgatósá‑

ga mibenléte így homályban marad ; 
lehet akár a Ferenc által megcímzett 
utókor is, amelynek reakciója azon‑
ban már nem éri el elbeszélőjét. Ezt 
erősítheti az olykor kissé didaktikus‑
nak ható szókimondás is, amely sze‑
rencsére nem cél nélkül való : Sophie 
visszaemlékezéseinek természetes fej‑
leménye így mikrotörténetekbe ágya‑
zódik, amelyek a maguk mozaikossá‑
gában adják ki végül a nagy egészet. 
A meanderező, néhol szinte anekdoti‑
kusba hajló szerkesztésmód sodró ere‑
jű szöveget eredményez, amely – ha 
nem is mindig egyformán feszes, ld. 
Török Lajos alkimista tevékenységé‑
nek leírását – szinte minden pillana‑
tában szórakoztató, hogy aztán ma‑
gától értetődően bomoljék ki belőle 
egy borúlátó, a  jóban csak remény‑
kedő világkép.

A  hosszú érlelődés ellenére a  szö‑
veg néhol furcsán csiszolatlannak hat : 

gyakoriak a zavaró szóismétlések, az 
egyeztetési hibák és más apróbb pon‑
gyolaságok, amelyek, ha nem is von‑
nak le a  szöveg értékéből, de bos‑
szantóan döcögőssé teszik az olvasást. 
A  regény ennek ellenére elég nagylé‑
legzetű ahhoz, hogy ezek az apróságok 
belesimuljanak a háttérbe, és az olva‑
só az általa nyújtott történelmi és fi‑
lozófiai panorámára emlékezzen, ami‑
kor becsukja a könyvet. Ambiciózus, 
lenyűgöző vállalkozás a Kitömött bar‑
bár, amely egészében véve nem okoz 
csalódást közönségének – méltó lezá‑
rása Péterfy trilógiájának.

Brenner József 1897 és 1911 között ki‑
sebb megszakításokkal vezetett napló‑
it először Szabadkán adták ki 2005 és 
2007 között, Ifj. Brenner József (Csáth 
Géza) névmegjelöléssel, Napló cím‑
mel, négy kötetben. 2013‑ban a Mag‑
vető Kiadónál a gyermek‑ és ifjúkori 
feljegyzések – az 1904‑es évig – ismét 
megjelentek, az új kiadást az eredeti 
kézirat alapján Molnár Eszter Edina 
és Szajbély Mihály rendezte sajtó alá. 
Az igényes, lábjegyzetekkel és névmu‑
tatóval kiegészített munka egyik legna‑
gyobb erénye, hogy a leírtakat rendsze‑
resen illusztráló gyermek rajzait is lát‑
tatni engedi. Kosztolányi meg is emlé‑
kezik nekrológjában unokatestvérének 
grafikus megjelenítés iránti szenvedé‑
lyéről : „Diákos szokásai, melyeket tíz‑
éves korából ismerek, tüntetően vissza‑
tértek. Leveleit kék, zöld, piros tintá‑

val színezte ki, minden mondatát apró 
rajzokkal kísérte. Egy‑egy szót gyász‑
kerettel vett körül.”1 Az új kiadás ab‑
ban is eltér a szabadkaitól, hogy a nap‑
ló szerzőjeként immár Csáth Gézát je‑
löli meg. A szerkesztői döntés, amely 
az ekkor 10‑17 éves Brenner József ne‑
vét az először csupán 1905‑ben, A bu‑
dapesti választások című írása végén 
használt Csáth Géza írói álnévre cseré‑
li, az irodalomban kevéssé jártas olva‑
sók számára egyértelművé teszi a szer‑
ző kilétét. Egyszersmind új kontextus‑
ba helyezi a naplót : utólag beleilleszti 
a Csáth Géza néven publikált szépiro‑
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dalmi művek sorába. Ezt az intenciót 
mutatja a kötet borítója is, amelynek 
ötlete (a fehér alapon keretbe fog‑
lalt Csáth‑rajzzal) megegyezik a  töb‑
bi, Magvetőnél megjelent szépirodal‑
mi, esszé‑ és kritikagyűjteményével.2 
Ez az implicit állásfoglalás a szerkesz‑
tők részéről a  periférián levő naplót 
egy szintre helyezi Csáth szépirodal‑
mi műveivel, ugyanolyan rangot ad‑
va bármely, a szerzőtől származó meg‑
nyilatkozásnak.

Ez a  hozzáállás nem egyedülálló : 
„A Csáth‑oeuvre befogadástörténetén 
végigtekintve jól látszik, hogy az értel‑
mezésekben mennyire összeforr a szer‑
ző élete és műve. Mintha Csáth élet‑
művéről nem is lehetne másképp be‑
szélni, mint legendává, mitikussá nö‑
vesztett életét megidézve”3 − írja Z. 
Varga Zoltán. Miközben a  gyermek‑
kori naplót a kezünkbe véve azokat az 
okokat kutatjuk, amelyek a morfium‑
függőséghez és a tragikus végkimene‑
telű élethez vezettek, Csáth felől olvas‑
suk Brennert. De elvárásainkban csa‑
lódnunk kell. A naplóból megismert 
fiatalember nyitott, művelt, a történe‑
lem és a politika iránt érdeklődő. Átla‑
gos tanuló, és – ahogy az szinte elvárt 
egy tizenévestől – plátói szerelemmel 
rajong a színésznőkért. Ha valamiben 
különbözik kortársaitól, az a művésze‑
tek iránti nyitottsága, a vágya az önki‑
fejezésre. Annak ellenére, hogy Csáth 
életének későbbi szakaszában részben 
nevelőanyját, Budanovits Ilonát teszi 
felelőssé elzüllött életéért, morfiniz‑
musáért,4 az ellenséges viszonynak – 
amelyről Kosztolányi Csáth kérésére 
( !) meg akarta írni A mostoha című re‑
gényét – nyomát sem találjuk a gyer‑
mekkori naplóban. A hétköznapi, ap‑
ró‑cseprő dolgokon való összezördülé‑
seik nem tűnnek többnek kamasz–fel‑
nőtt, illetve nevelt gyermek–mostoha‑
anya közötti alkalmi ellentéteknél. Az 
1899. augusztus 3‑i bejegyzésben pél‑
dául így fogalmaz : „Azóta nem vol‑
tam biciklizni, fogadok, hogy anyika 
beszélte rá apuskát arra, hogy ne vi‑
gyen el többé.” Ugyanennek az évnek 
a  szeptember 16‑i bejegyzésében ezt 
olvashatjuk : „Anyika ma este megszi‑
dott (…)”. 1900. március 5‑én ezt írja : 

„Ma, mikor jön haza apuska, pakol ki 
16 finom festéket és négy pemzlit, azaz 

ötöt, és két rajztollat, nagyon megörül‑
tem, s  így gondolkodám, mégiscsak 
szeret engem az én jó apám. Anyika 
azt mondta, »nem bánom én, ha az 
egész Székely‑boltot össsze is vásárol‑
játok«, s ebéd közben többször tett cél‑
zást arra, hogy én nem érdemlem meg.” 
Ezzel együtt kapcsolatuk „anyikával” 
meghittnek és szeretetteljesnek tűnik. 
Az 1900. december 31‑én kelt A csa‑
lád krónikája című betoldásban a kö‑
vetkező olvasható : „[Édesapám] meg‑
kérte mostani anyikámat, Budanovits 
Ilonkát (…) Igen jó az új anyánk.” Fel‑
merül a (költői) kérdés : ha Csáth va‑
lóban erős ellenérzésekkel viseltetett 
nevelőanyja iránt, miért hallgat erről 
Brenner az intimitás műfajaként szá‑
mon tartott naplóban ? Talán (attól fél‑
ve, hogy illetéktelen kezekbe kerül) ta‑
buként kezelte a témát és öncenzúrát 
gyakorolt ? Vagy később, felnőtt fejjel 
bűnbakot keresve átértékelte, árnyal‑
ta a nevelőanyjáról kialakult képét ?

Nemcsak „anyika” alakja mentén 
olvashatjuk a  naplót, természetesen. 
A  családi ünnepek, társas összejöve‑
telek, kulturális események aprólé‑
kos leírásából kirajzolódik a  század‑
forduló Szabadkájának polgári mili‑
ője, értékrendje. A  tizenéves szemén 
keresztül bepillantást nyerünk a Bren‑
ner‑ és a  Kosztolányi‑család hétköz‑
napjaiba, Józsi viszonyába az ekkor 
még kamasz‑fiatal felnőtt unokabát‑
tyal, példaképpel és jóbaráttal, Kosz‑
tolányi Dezső „Didével”. A naplóban 
sokáig a mikrovilág, a családi és isko‑
lai élet eseményei a  meghatározóak. 
Az idő előrehaladtával a  dokumenta‑
tív bejegyzések mellett egyre több iro‑
dalmi‑elmélkedő rész kap helyet a szö‑
vegben. A repetitív, tárgyszerű leírást, 
a napi rutinról és az időjárásról való 
rendszeres jelentést egyre gyakrabban 
egészítik ki a  történelmi és aktuál‑
politikai eseményekhez fűzött kom‑
mentárok, műelemzések, hosszú em‑
lékezések, narratív betoldások, ame‑
lyek már‑már feszegetik a napló műfaji 
korlátait. Benedek Szabolcs véleménye 
szerint Józsi féltestvérének, Ilonká‑
nak a  halála a  fordulópont a  szöveg‑
ben : „A  hangsúly a  naplóban innen‑
től fogva a belső történésekre helyező‑
dik át : a vázat továbbra is a napi ese‑
mények adják, ám Ilonka álomképben 

kísértő alakja, a Budanovits lányok ter‑
mészetrajza, vagy éppen az apa nya‑
kán keletkezett mérges pattanás kap‑
csán felgyülemlő létkérdések már az 
eljövendő Csáth Gézát idézik elénk.”5 
Valóban, Ilonkával való viszontlátá‑
suknak álomszerű víziója a  Találkoz‑
tam anyámmal című novellával mu‑

tat rokonságot. A  halálélmény hatá‑
sára 1903 után írt bejegyzések olyan 
kérdéseket vetnek fel, amelyek az író 
későbbi világszemléletével is össze‑
függésbe hozhatóak. A  halál gondo‑
lata mind fizikai („Nem‑e halok meg 
éjszaka”, „Mintha a halál reám lehellt 
volna”, „Június 6‑át nem érem meg”, 
„Íme, tán az utolsó tavaszom”), mind 
metafizikai értelemben („A halál és az 
álom testvérek”) egyre erőteljesebben 
foglalkoztatja. A  „Jólesik visszaemlé‑
kezni az elmúlt időkre” (III., V. és VI. 
füzet), illetve „Jólesik visszaemlékezni 
a régmúlt dolgokra” (IV. füzet) mottó‑
it egy 1904‑ben készített rajzhoz fűzött 
kommentárban felülírja : „jól esik em‑
lékezni ? – A fene, aki eszi.” Az 1903. 
május 12‑től vezetett VIII. füzet mot‑
tója pedig már így hangzik : „Hagyjá‑
tok nyugodni a holtakat”.

Ha többé nem esik jól emlékez‑
ni, mi a  funkciója ennek a  szöveg‑
nek ? Bár egy (leendő) író esetében 
felmerülhet, hogy a  naplót a  nyilvá‑
nosságnak szánta, e szöveg néhány so‑
rából (pl. „Aki kívülem elolvassa, az 
nem becsületes ember”) világossá vá‑
lik, hogy jelen esetben nem erről van 
szó. Az utolsó bejegyzésben Brenner 
azért szakít a naplóval, hogy a továb‑
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biakban „életének minden nevezetes 
mozzanatát nyomtatásra adja”. Követ‑
kezésképpen ezt nem kiadásra szánta. 
A kérdésre maga ad választ 1904. ja‑
nuár 6‑án kelt elmélkedésében : „Már 
alig jut ennek a könyvnek a papírjára 
más, mint ilyen emlékpapírok. Han‑
gulatot, bánatot minek följegyezni ? 
Jön – megy, s  a  szív öregszik. Emlé‑
kek ! ez is csak keserű könnyet hoz az 
embernek ! Mégis, milyen sok gon‑
dolatot, hangulatot idéznek föl ezek 
az emlékek…” Funkciója tehát első‑
sorban a  Tarján Tamás könyvismer‑
tetőjében szereplő ön‑emlékkönyv le‑
het.6 Ezt a kategóriát az általa említet‑
teken kívül (beragasztások, cikk‑kivá‑
gatok, keresztutalások) az is legitimálja, 
hogy megjelenik a  szubjektum adott 
pillanatban történő rögzítésének, il‑
letve egy későbbi újraolvasás során az 
azzal való szembesülésnek az igénye : 

„De elég, bezárom már naplómat er‑
re a füzetre nézve. Sok rossz, sok ideá‑
lis, sok eltévesztett, ábrándos és hara‑
gos irkafirka van benne. Mindegy, így 
hagyom. Nem törlök semmit. Ez a fü‑
zet tanúja első szerelmemnek, a humo‑
ros és komikus kamaszkornak. Tanúja 
egy csomó lelki küzdelemnek, mulat‑
ságnak. Megörökítője kedves, ifjúko‑
ri emlékeknek.” Máshol pedig : „Most 
veszem észre, mennyi szamárságot fir‑
káltam én ide össze, de nem törülöm 
ki, hogy lássam meg mindig ezt a szép 
kort teljes tisztaságában.” 1904. má‑
jus 9‑én egy iskolai szereplés részle‑
tező leírását így kommentálja : „En‑
gem alig érdekel ez, de sejtem, hogy 
valamikor kíváncsi lesz erre egy isme‑
retlen szívű, lelkű, arcú és szerencsé‑
jű idősebb ember, aki ezt évek múl‑
va – talán éppen könnyes szemekkel – 
olvasandja.” A kis Brenner időről idő‑
re eltűnődik azon, hogy vajon idősebb 
énjének mi lesz a véleménye a jelenko‑
riról : „Kíváncsi vagyok, hogy ha ezt 
elolvasom ezután vagy 10‑20‑30 év‑
vel (ugyan melyik időközben fogok 
meghalni : 17‑27‑37) nevetni fogok‑e.” 
Az író nem csupán arra apellál, hogy 
a sorokat később újraolvassa, de arra 
is, hogy a leírtak későbbi énjére hatást 
gyakorolnak majd : „Sok gondolat vil‑
lant át agyamon, mikor ezeket írom. 
S leírom, hogy ha majd pályát válasz‑
tok egy életre‑halálra, elolvassam s át‑

gondoljam még egyszer.” 1904. június 
3‑án a nősülésről elmélkedvén Brenner 
a  következőt üzeni a majdani Csáth‑
nak : „az ember mindig gondolja meg, 
szeretem‑e annyira a  jövendő felesé‑
gemet, mint magamat, s  a  szabadsá‑
gomat. (…) − Gondolkozz így maj‑
dan, bölcs, görög − cilinderkalapú és 
köcsögfejű fiatalember !”

Sőt, a szöveg érdekessége, hogy az 
újraolvasás már a szövegben megvaló‑
sul. Idősebb énje újraolvasás közben 
párbeszédet létesít a  korábban írtak‑
kal, szerkeszti, kommentálja, jegyze‑
tekkel, későbbi történésekkel kiegészí‑
ti, felülbírálja az eredetileg a naplóban 
foglaltakat. Ezt olvassuk 1902. novem‑
ber 29‑én kelt bejegyzésében : „De jövő 
esztendőre képet csinálok, és ha élek, 
az 1903. dec. 2‑i naplóban benne ékes‑
kedik majd.” Saját lábjegyzete 1903. 
decemberéből : „Nem csinálhattam.” 
Máshol pedig : „ohó, ezt nem szabad 
kitörülni”. Gyakran vitatkozik korábbi 
önmagával, például „Irént szerettem.” 
Utólagos bejegyzése : „A  fenét ! ? ! ? ! ?”, 
vagy másutt : „Dide kezd nekem nem 
tetszeni. Elvtelen, önző, s nagy tudás‑
ban is ostoba ! !… (Így van)”. Későb‑
bi lábjegyzete : „Egészen másképp van. 
Elvei, melyeket még akkor sem értet‑
tem meg, nem tetszettek nekem.”

Az egyre nagyobb kihagyásokkal 
vezetett napló utolsó bejegyzéseiben 
az olvasó‑író egyenesen elhatárolódik 
a  gyermekkori napló írójától. „Vis‑
szaérkeztem gyerekes örömmel a régi 
otthonomba 15‑én, s most itthon va‑
gyok. Semmi se bánt, de érzem, hogy 
a régi énem már nincs sehol, és követ‑
kezik valami kisebb igényű, kevesebbet 
remélő 18 éves úriember helyette (…).” 

„(…) úgy kell lenni, hogy szakítsak 
eddigi életemmel, feledjem a múltat, 
melyhez semmi közöm, nem az enyém 
többé, hanem e lapoké (…) S most, 
hogy menni akarok, föltétlenül menni, 
szakítani akarok ezekkel a lapokkal. Az 
életemet egy más könyvbe írom ezen‑
túl.” Ez az elhatárolódás az egyes szám 
harmadik személy használatával nyelvi 
síkon is megjelenik : „Az olvasó − aki 
író is egyszemélyben, e följegyzéseket 
immár nagyon hiányosnak találja. At‑
tól tart, hogy szakítania kell e könyvvel, 
s arra szorítkoznia, hogy életének min‑
den nevezetes mozzanatát nyomtatásra 

adja. Ezzel lebecsüli ugyan az ide írot‑
takat, de nem a saját eddig nagyra tar‑
tott egyéni életét.” Mintha szabadul‑
ni szeretne tőle, egy adieau‑vel útjára 
bocsájtja a naplóba zárt gyermekkort.

A szöveg az irodalom és a történe‑
lem iránt érdeklődők számára az író‑
vá, művésszé, felnőtté válás mániákus 
precizitással megörökített folyamata‑
ként, illetve kordokumentumként ol‑
vasva egyaránt izgalmas, Csáth, Kosz‑
tolányi, vagy a korabeli Vajdaság ku‑
tatói számára pedig igazi kincsesbánya.
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