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T HOM K A BE ÁTA

ELőSZó

Thienemann Tivadar – a Zeitung mintájára – idő-sajtónak nevezi „a könyv 
fiatalabb testvérét”, ami az írói és olvasói együttműködés által bővíti az iro-
dalmi funkciók sorát. A folyóírás „folyton alakulva kerül az olvasó kezébe, 
az olvasó napi igényeihez alkalmazkodhatik, az olvasó maga is cselekvően 
befolyhat kialakításába, az íróval tovább és mindig tovább szövi a megkez-
dett fonalat és végül úgy érzi, hogy az idősajtó az az irodalmi forma, ame-
lyet maga teremtett, mely az ő gondolatait fejezi ki és az ő vágyait tolmácsol-
ja a nagy világban. Az idősajtó olyan befejezetlen könyv, amely ugyanazzal a 
névvel és címmel, mindig újabb és újabb szöveggel jelenik meg.”1 

A Befejezetlen könyv címében kiemelt fogalom metaforikus összefogla-
lása a vizsgálódásoknak, melyek elsődlegesen a rövidpróza két fő vonulata, 
az irodalmi elbeszélés és a publicisztikai történetmondás, illetve a novella és 
a sajtóbeli tárca változataira irányulnak. A munka során azonban kibonta-
kozott és megerősödött a belátás, hogy a nagy hagyományú közlésformák-
hoz újabbak csatlakoznak. Az internet, a film, a televízió lehetőségei bizo-
nyos szempontból még közvetlenebb igazolásai az idézett gondolatnak, hisz 
a média közegében fölerősítik a folyamatosság és folyamatszerűség érzetét. 
A kötet tanulmányai ennek megfelelően a novella, a sajtóbeli rövidpróza, az 
internet folyóiratkultúrája és alternatív alakzatai, valamint az elbeszélő te-
levízió kérdéseinek szentelnek figyelmet.

Az irodalom és a sajtó, a fikciós és a dokumentáris műfajok forma- és 
művelődéstörténeti vonatkozásban tágabb kontextusok részei. Vizsgálatuk 
nem rekedhet meg a szövegek határainál, mert bizonyos átfogóbb kategó-
riák szempontjából e határsávok jelentősége viszonylagos. Jelenségeik átte-
kintése a kultúra összefüggéseit illetően is tanulságos. Példaként a prózai el-
beszélés és a film párhuzamos tendenciáira, vagy a fikció és tényszerűség vi-

1.  Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak, Pécs, 1931, 182. 
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szonyának alakulásaira utalhatunk. A társadalomkritikai fogékonyság egy 
időben némul el vagy éppen radikalizálódik a prózában és tárcában, továb-
bá a társadalmi dokumentálás igényével a filmnyelvben, vagy éppen egy-
szerre engedi át a helyet a fikciós kifejezésmódoknak. A szociográfiai kuta-
tások hatása a hetvenes évek elbeszéléseire az olyan életművekben közvetle-
nül is megnyilvánult, mint amilyen a Tar Sándoré vagy a Hajnóczy Péteré.

A tárca és a tárcaelbeszélés, valamint a bennük kifejeződő társadalom- 
és korkritikai magatartás iránti érdeklődés több tényező együtthatásának 
következménye. Hátterében, ahogyan a kötet tanulmányai, interpretációi, 
kritikái is tanúsítják, az a különleges szerep áll, amelyet az irodalmi publi-
cisztika a modern magyar kultúra történetében biztosított a maga számára. 
A másik belátás azzal függ össze, hogy a 20. század klasszikusainak művé-
ben ingatag a novella és a tárcaelbeszélés közötti pontos határvonal kijelö-
lése. A mai elméleti megfontolások hasonlóképpen sokkal közvetlenebb-
nek tekintik a fabuláris és a tényszerű történetmondás, a fikció és a közna-
pok egyszerű történetei kapcsolatát, mint a régebbiek. A valóságelbeszélések 
(Wirklichkeitsgeschichten) változatosságának, társadalmi és kulturális funk-
cióinak figyelemre méltó narratológiai kutatásokat szentelnek. Erről tanús-
kodnak az újabb francia, német kiadványok is, melyekben az irodalmi rö-
vidformák tárgyalása a sajtóműfajok áttekintésével egészül ki. A valós tör-
ténetek és a velük rokon életrajzi közlésformák közül soknak sem a sajtó, 
sem az irodalom nem terepe. Jerome Bruner Life as Narrative (1987) című 
könyvében narratív pszichológiai szempontból foglalkozott a köznapi élet-
elbeszélésekkel mint az azonosságtudat, a személyes és narratív identitás 
szempontjából értékes forrásokkal. Az események, élettörténések közvetlen 
közlésének pedig egyes nyelvészeti és történettudományi elemzések doku-
mentáris értékük miatt szentelnek figyelmet. 

Ebben az összefüggésben a sajtóműfajok változatosságának különleges 
jelentősége van, minthogy a publicisták igyekezete az emberi történések mi-
nél közvetlenebb narratív előadására és/vagy kritikai kommentálására irá-
nyul. Ha kivételes írói adottsággal rendelkező szerző műveli az újságmű-
fajt vagy a tárca valamelyik válfaját, nem véletlenül figyelünk fel szövegei-
nek poétikai értékeire, irodalmi és nyelvi jellemzőire, hisz ezek egy másik 
összefüggésben, az irodaloméban is értékelhetővé teszik sajtóbeli megnyi-
latkozásait. Alkotók sora szerzett a múltban és a jelenkorban is nagy szak-
mai tapasztalatot az újságírás gyakorlata révén, aminek eredménye irodal-
mi értékké minősült át. A dokumentarizmust a sajtón és az irodalmon kívül 
a média és a film is gazdagítja, miközben a filmművészet műfaji tekintetben 
párhuzamosságot mutat az irodalmi fogékonyságokkal és elköteleződések-
kel. Ilyesmire figyel fel a négy évtizeddel ezelőtti korszak kutatója.
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„A hetvenes évek magyar filmművészetében felerősödő, több műfajt 
és stílust átható dokumentarista szemléletmód két forrásból táplálkozik: 
egyrészt a társadalmi jelenségek közvetlen leírásának igényéből (szem-
ben a hatvanas évek szubjektív-lírai, illetve analitikus-parabolikus atti-
tűdjével), másrészt a korszak művészetében felerősödő tárgyias szemlé-
letmódból (amelyet a cinéma vérité és a cinéma direct módszer képvisel a 
modern filmben). A konvencionális formákat is átható, sőt reprezentatív 
„iskolát” (Budapesti Iskola) életre hívó szociológiai érdeklődés így egy-
befonódik a filmi kifejezésmód alapjait megkérdőjelező elméleti kuta-
tásokkal, amelyek elsősorban nem módszeres tanulmányokban, hanem 
filmnyelvi kísérletekben jelennek meg. Mészöly Miklós tevékenysége az 
utóbbi törekvéshez köthető, vagyis a »valóságkutatásnak« nem szocioló-
giai, hanem művészetelméleti aspektusához.”2

gelencsér gábor a magyar filmben észleli azt az ingázást, ami a narratív 
jelleg átmeneti megkérdőjelezése, majd e magatartás háttérbe szorulása kö-
zött folyt a prózában.

„Az utóbbi években egyre hangsúlyosabban van jelen a magyar do-
kumentumfilmekben egy nem kevésbé provokatív alkotói attitűd, amely 
a pragmatikus oknyomozói–tényfeltárói objektivizmust látványosan fel-
adva határozott, legtöbbször markáns stílusjegyekben tetten érhető szub-
jektivitással közelít tárgyához. A már-már a műfaj határait sértő filmek 
kétségtelenül nem járnak bizonyos társadalmi jelenségek végére, nem 
valamifajta szigorú ügyrendi logika mentén készülnek; szerkezetüket jó-
val inkább a groteszk vagy lírai látásmód határozza meg.”3

Másutt gelencsér arról ír, hogy a narrációt elvető törekvések után Ma-
gyarországon a klasszikus elbeszélésmód felé fordultak a rendezők. A het-
venes évek dokumentáló irányát követően kifejezettebb a fikcióhoz kötődő 
narráció, sőt a dokumentarizmuson belül is meghatározó lett a fikciós, stili-
zációs mozzanat, a dokumentumfilm pedig visszatért „a hagyományos, szi-
tuációs vagy riportfilmes formához.”

Hasonló ingázás a hagyományos novella poétikai szerkezetét illetően is 
megfigyelhető, minthogy természetszerű változásokon ment és megy át. 
Ennek következtében gyakran kapcsolatát is megszünteti az eredeti model-
lel és alternatív formákat alakít ki. A hosszú folyamat során felváltva érint-
kezett a metaforikus narrációval, a parabolával, a reduktív rövidtörténettel, 

2.  gelencsér gábor: Mészöly Miklós realizmuselmélete és a hetvenes évek avantgárd 
dokumentarizmusa (http://apertura.hu/2009/tavasz/gelencser) (Letöltés: 2012. 03. 22.)

3.  gelencsér gábor: A dokumentarista módszer. Költött valóság (http://www.filmvi-
lag.hu/xista_frame.php?cikk_id=3267) (Letöltés: 2012. 03. 22.)
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az esszével és a tárcával is. A jelenkori tapasztalat is az utóbbiról tanúskodik, 
továbbá arról, hogy a film és a tévé is létrehozta saját novellaszerű formáit. 
Dél-Amerikában, különösen Brazíliában a kutatók nem véletlenül igyekez-
nek elemezni, értelmezni a novellaszerű televíziós formákat, hisz arrafelé jó 
ideje jellemzővé, elterjedtté, népszerűvé, tehát igen hatásossá váltak a tévé-
novella különféle változatai (novelas, novelinhas, novelões).

Anélkül, hogy eltúloznánk az esztétikai minőség értékét abban az igen 
gazdag, változatos és értékes szövegkorpuszban, amelynek vizsgálatát cé-
lul tűzte ki a jelen kötet, mind határozottabb a meggyőződés, hogy igen sok 
megkerülhetetlenül fontos emberi, antropológiai és társadalmi kérdés szó-
vá tevője időnként nem az irodalmi, hanem a sajtóbeli megnyilatkozás, vagy 
azok a megszólalásmódok, melyeknek nincs hagyományos poétikai rele-
vanciája. Mindez véletlenül sem szorítja háttérbe a megformálás többleté-
nek jelentőségét, amelyre a publicisztikának és a szépirodalomnak is esélye 
van. A jelenkori tapasztalat világszerte és mifelénk is arról tanúskodik, hogy 
gyakran nem a prózaírók, hanem az újságírók között vannak a közösség lé-
nyegi problémáit érzékelő és azokra figyelmet érdemlő módon reagáló, mi 
több, írásművészetüket is kiemelkedő szinten művelő alkotók.

Ady és Móricz, Petelei és Kosztolányi szellemi hagyatékában tárcaelbe-
szélés, riport, glossza, portré, karcolat és megannyi más kisműfaj is jelen 
van. A tény, hogy e formák kiemelkedő írói életművek alkotórészét képe-
zik, a szövegeket a sajtótörténet elsődleges összefüggéséből áthelyezi a má-
sik rendszerbe, az irodalom és a műfajok történetének kontextusába: mind-
kettőnek alakítói tehát. Ha nem csupán az említett nagy jelentőségű írók 
tevékenységére gondolunk, hanem arra, hogy éppen a lapok tudnak a leg-
szélesebb olvasói rétegekhez eljutni, akkor beláthatóvá válik az irodalmi és 
kritikai rovatok, valamint a tényszerű, dokumentáló műfajok, beszámolók 
értékközvetítő társadalom-, illetve művelődéskritikai szerepe is. Az újság-
írás és a sajtóműfajok a mindennapi kultúra történelmének dokumentumai-
ként kultúrtörténetet is írnak. 

A közösség életében jelentőséggel bíró történések artikulálása, továbbá 
a történetmondás kulturális és kommunikációs funkcióinak bonyolultsága 
hozzájárult a módszertani és szemléletbővülésről tanúskodó kutatásokhoz, 
melyek közül csupán kettőt említenék: T. Szabó Levente Mikszáth prózáját 
a történelmi és társadalmi reprezentációk szemszögéből, Török Zsuzsa pedig 
Petelei István munkásságát az irodalom sajtóközege szempontjából kutatta 
média- és társadalomtörténeti elemzés keretében.4 Időszerűnek tűnne, kü-

4.  T. Szabó Levente: Mikszáth, a kételkedő modern. Történelmi és társadalmi 
reprezentációk Mikszáth Kálmán prózapoétikájában, L’Harmattan – Magyar 
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lönösen a szocioliterális minőségek alapján, a jelenkori novella, az irodalmi 
publicisztika, a tárcairodalom antropológiai, valamint szociológiai vizsgá-
lata is. A szociális fogékonyság és a narratív etikai tartalmak megnyilvánu-
lásaira a jelen kötetben Szilasi László Tömörkény-elemzése reflektál. A be-
szédnemek klasszikus retorikai fogalomrendszerének segítségével különös 
ívet vázol fel, ami a magatartásmintákra és a morális döntések szociálpszi-
chologiájára figyelve olvasható ki a magyar rövidpróza történetéből.

„Amikor (…) Móricz Zsigmond Barbárok című, 1931-es elbeszélésének 
harmadik részével és címadó, utolsó mondatával az alsóbb néprétegekről 
szóló szövegek helyét a genus iudicialéban (…) jelöli ki, akkor nagy erővel, 
és szinte kizárólagos érvénnyel húzza alá, és vágja bele a társadalom arcába 
a ki a tettes? kérdését. Ki a hibás az alsóbb néprétegek felülről nézve kifeje-
zetten szörnyűséges körülményeiért? Móricz legendásan szűkszavú (bár új-
raolvasva tulajdonképpen meglepően hosszú, zavarba ejtően didaktikus és 
kifejezetten hatásvadász) elbeszélése tartóssá, irodalomtörténeti szempont-
ból aggasztóan tartóssá tette ezt az alapvető kérdést. Ez a tartósság azért ag-
gasztó, mert Illyés gyulától és a népi íróktól kezdve, a szocializmus társa-
dalomkutató szövegein keresztül egészen Bodor Ádámig vagy Tar Sándorig 
szinte kizárólagossá tette a társadalmi értelemben vett tetteskeresés és bűn-
bakképzés – eredetét tekintve elitista és papi, hangütését tekintve pedig po-
litikai, jogi és rendvédelmi jellegű, abszurd – diskurzusát. Ezenközben pe-
dig úgyszólván teljesen háttérbe szorult és feledésbe merült a nem-leereszke-
dő részvétnek és az emancipáló iróniának az a (genus demonstrativumból, a 
bemutató beszédnemből eredő) tradíciója, amely pedig Tömörkénynél még 
nagyon is megvolt, amelynek segítségével képest volt csöppet sem vidékies, 
mert a tájba tényleg egyáltalán nem illő (prózáját többszörösen strukturá-
ló, a narrativitást hálózatosságban és körkörösségben egyaránt feloldó) poé-
tikai döntéseit meghozni, s amelyek nélkül alighanem tényleg csak annyira 
vagyunk képesek szeretni felebarátainkat, amennyire magunkat, vagy talán 
egy kicsit kevésbé – és amelyek nélkül jóval nehezebb észrevennünk, hogy 
embertársaink, ha idegenek, különösek, elesettek, nyomorultak vagy alja-
sak, akkor is (vagy talán: leginkább akkor) pontosan ugyanolyanok, mint 
mi.” (Szilasi László: Tömörkénynél még megvolt…)

A köznapok irodalmi fikciója figyelmünket a félmúlt és a jelenkor jel-
lemző magatartásmintái, tematikus és tárgyi orientációja felé fordítja. Mi 
az, amiben a kisműfajok saját poétikai és zsurnalisztikai tradíciójukhoz kö-

Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 2007; Török Zsuzsa: Petelei István és az 
irodalom sajtóközege. Média- és társadalomtörténeti elemzés, Ráció, Budapest, 
2011. 
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tődnek, s mi az, amiben eltávolodnak tőle? Vajon kifejezett-e bennük a tár-
sadalom- és korkritikai vonás? Az igenlő választ kötetünk tervével, a benne 
érvényesülő műhelymunkával és együttgondolkodással elképzelésünk sze-
rint lényegében meg is adtuk. Az egyes alkotói opusok részletesebb elemzé-
se vagy vázlatosabb, kritikai felvillantása egyaránt az értékes összkép kiala-
kítása felé tett lépés.

Esterházy Péter „újságírása”, „kis színesei”, alkalmi megszólalásai, ve-
gyes műfajú írásai a ’90-es évek elején olyan hangnemmel, szemlélet- és lá-
tásmóddal léptek fel, amelyre a magyar sajtóban a két háború közötti idő-
szak óta nem volt példa. Nem véletlenül utalt és idézett gyakran a gondol-
kodás fékezése ellen háborgó íróelődjeitől, akiknek tradíciója egy hosszú 
korszakon át a megszólalás szabadságával együtt a süllyesztőbe került. Szlo-
véniában így beszélt ’88-ban saját koráról a Kelet-Európa mint seb, homály, 
hiba, esély és reménytelenség címmel: 

„Országaink változóban. Azt hittük – én legalábbis azt hittem –, hogy so-
ha, míg világ a világ, nem fog megváltozni a hazugságnak ez a módja, ame-
lyet megismertem, mindig ez a konszolidált tili-toli lesz, aminél van ugyan 
rosszabb, de ő maga mindenestül romlott. Lám, megváltozott mégis, ezt lát-
hatjuk Moszkvától idáig. Ahogy az új vicc mondja: őrült rendszer, de van 
benne beszéd. Hogy ez mit jelent, mennyire valóságos és mire vezet, az egy 
másik kérdés – nem érintem most.

Az efféle izgatott helyzet nem kedvez az irodalomnak. gyorsnak és prak-
tikusnak kell lennie ilyenkor a gondolkodásnak. A politikai lektűr ideje ez, 
azt hiszem. Ami persze nagyon fontos műfaj egy ország életében, tisztáz, 
fölszabadít, leleplez, küzd. Az irodalom is szabadságharc, de azért az nem 
ilyen, lassúbb, tutyimutyibb, mélább, nevetségesebb.” (A halacska csodála-
tos élete, 1991)

Pontos helyzetfölmérései az átmeneti időszaktól kezdődően nem változ-
tak, s ezzel Esterházy a magyar publicisztika társadalomkritikai hagyomá-
nyának folytatójává vált. Ezért észleli és becsüli ezen adottságot a tárcamű-
faj fiatalabb művelőinél is:

„Amivel a műfajról is majdnem állítottam valamit. Azt, hogy ez próza. 
Hogy mi a szépirodalom, azt természetszerűleg nem tudom. Ez az. De K. 
szerkesztő úr, kritikus, irodalmár, akinek eddig tudtuk, nem az eldugdosott 
irodalmi ambícióinak adott utat – nincs itt kompenzálás semmi: a van van. 
Egy hang nagyon el van kapva. Szemérem és kitárulkozás, személyesség és 
– mi is a másik? Van nyelv és személyiség, és van nézőpont.

és kemény, kíméletlen humor – hulljon a férgese, ha mi magunk va-
gyunk is az! Vereség és méltóság, brutalitás és törékenység, buldózer és nád-
szál: Keresztury.
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Noha látszik, ahogy szerző beletalál, beletanul, beletanítja magát a sa-
ját műfajába, a kötet egységes, ez nem alkalmi írások gyűjteménye. Ez 
könyv. Megyek benn előre, érdeklődve és vágyakozva, izgatottan.” (Es-
terházy Péter Keresztury Tibor Reményfutam című könyvéről)

Lehet, hogy nem azonosulnék az elnevezéssel, a gazdag korpusz megha-
tározásával, amelyre Esterházy politikai lektűr néven utal, ám egyértelmű, 
hogy egyazon artikulációs közeg jelentősége és gazdagsága mellett érvelünk 
mindketten. Közvetlenség, gyorsaság szempontjából természetszerű a saj-
tóbeli, illetve az internetes reakciók felmérhetetlen előnye az irodalmiakkal 
szemben, ami rendeltetésükből és megjelenési lehetőségeikből, illetve tech-
nikai adottságaikból következik. Ahhoz sem fér azonban kétség, hogy az 
írott és az elektronikus sajtó elbeszélő és kritikai kommentáló anyagának, 
alakzatainak csupán töredéke válik irodalmi perspektívából értékelendővé. 
Mintha éppen e határsáv, érintkezés, átszövődés és a potenciális értékek lét-
rejöttének kérdése jelentene a kutatók, kritikusai számára is kihívást.

Bodor Ádám nyolcvanas évekbeli, kolozsvári irodalmi hetilapokban kö-
zölt tárcanovellái, rövidtörténetei – újraközlésüknek köszönve -- értékes 
korpusszal gazdagították életművét. A történeti tapasztalatnak megfelelő-
en a sorrend rendszerint az újság- vagy folyóiratpublikáció, majd a kötet-
be szerkesztés. Bodor Ádám hasonló belátás alapján juthatott régi szövegei 
újraközlésének gondolatára. A mesterség arca című írása erőteljes művészi 
hatásával arról tanúskodik, hogy a kiemelkedő alkotók művében a sajtóbe-
li tárca vagy rövidtörténet a műgond tekintetében igen gyakran nem kü-
lönbözik a novellától. E rövidtörténet a tömörítő művészi felépítés emléke-
zetes példája. A szöveg metaforikus címe első pillantásra ars poeticát sej-
tet. A késdobáló és partnere, az áldozat történetét olvasva azonban a gazdag 
jelentésű cím értelemirányai visszafordulnak eredeti összefüggéseikhez. 
Noha nem válnak érvénytelenné a metaforikus konnotációk sem, a játék a 
többféle értelmezhetőséggel egyfelől a konkrét vonatkozásokat, másfelől az 
ironikus jelentést is felerősíti. A két megfáradt cirkuszi mutatványos életko-
ra, a palánkhoz kiálló asszony, „a szánalomra méltó öreg cseléd (…) ráncos 
és remegő pulykatoka-arca” szinte önmagában jele és letéteményese a bekö-
vetkező tragédiának. 

„Az irodalomszociológia egyik sarkalatos igazsága, hogy a társadalmi 
osztályok akkor találják meg irodalmi kifejeződésüket, amikor hanyatlásuk 
megindul.” A mai tárcaírói világ s különösen annak irodalmi értékű vonu-
lata nem véletlenül idézi fel Szerb Antal gondolatát. A négyszerzős Expan-
der (2010) című válogatott kötet keresztmetszete mintha éppen ezt a meg-
figyelést erősítené. A Népszabadság tárcaírói együttese (Dragomán györgy, 
Háy János, Parti Nagy Lajos, Tóth Krisztina) viszonylag pontosan kirajzolja 
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a hangnemek, tárgyak és a tényszerű fikció jellegzetes mai vonásait. A tár-
caírók névsora a jelen kötet tanulmányaiban még néhány alkotóéval bővül 
(Darvasi László, Keresztury Tibor, Podmaniczky Szilárd), s így válik némi-
vel teljesebbé a jellemző beállítottságok és műfajváltozatok időszerű kérdé-
seinek áttekintése. 

Ha a hangvétel és beszédmód sajátosságait két végpont közé illesztjük, 
a reduktív szerkezetektől és a szociolektusok által nyomatékosított kritikai 
hangsúlyok felől haladunk a stilizáló nyelvig. A rétegnyelvek és a köznyel-
vi normák deformációja, mint viszonylag gyakori minta és modell, paradox 
módon időnként hermetikussá teszi a prózát. A kitalált, nem létező nyelv 
erőltetetté válhat, s a humoros hatásnak alárendelt grammatikai konstruk-
ciók akár el is fedhetik a szerzők szociális fogékonyságát. 

A tényleges és képzelt dolgok rendszerint az előtérben álló első személy 
közvetítésével és látószögének alárendelve történnek. Ez a változatlan be-
szédmód és tónus egyben az alakoké is, kiknek ezáltal sem saját hangjuk, 
sem önálló modoruk nincs. Szerepük másodlagossá válik, noha a tudósí-
tás róluk szólna, a látószög állandósága azonban akadályozza a változatos-
ságot, ami az egyéni nyelvhasználatnak a természetes és a fikciós közegben 
is eredendő sajátossága. 

A tárcaírói gyakorlat másik „végpontján” árnyaltabb a kép, noha itt is 
pontosan felismerhetőek az elbeszélői magatartások, fogékonyságok és a te-
matikus jellemzők sajátosságai. A jellemző vonások egyike a gyermeksze-
replő, melyet Dragomán öt novellája első személyben szólaltat meg, Háy 
történetei pedig harmadik személyben beszélnek róluk. A gyermekperspek-
tívából bemutatott mikrovilágok állandó szereplői az anya, apa, helyenként 
a nagyapa, Dragománnál a nagyanyi, továbbá a szűkebb falusi, vidéki kö-
zösség egy-egy alakja (lángossütő, tanító). Tóth Krisztina visszatérő alak-
jai az elvált szülők és a gyermek, illetve a rendszerint esélytelen társas kap-
csolatok alanyai (asszony, nő, szerető, partner). Személynevek helyett vala-
mennyit közös főnevek szerint nevezi meg az elbeszélő.

Háy János írásai a tárcarovatok tényszerű, fabuláris hagyományát idézik. 
Elbeszéléseiben is állandósul a gyermek látószöge, nézőpontja. Történetei-
nek világa jórészt rögzített: a gyerek, apa, anya a mai magyar vidék kiszol-
gáltatott, szegényes rétegének körülményei közepette mozognak. A gyerme-
ki nézőpont a világirodalmi tapasztalat alapján mindenkoron az ártatlan-
ság jelentéstöbbletét hordozza. Háy jól szerkesztett tárcái és rövidtörténetei 
rendszerint kis eseménysor és egy-egy jól kijelölt köznapi vagy fura helyzet 
köré rendeződnek. A szociális fogékonyság spontánul érvényesül a gyermek 
személyes elbeszélése által, ám a harmadik személyű közlésekben is rend-
re az elbeszélt világon belüli tanú, az alakjaival azonosuló, a történésekben 
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résztvevő szólal meg. A művészi egyensúly és hatás a tényszerű közléssorok-
ban a bensővé tett nézőpont következménye. így válik lehetővé, hogy a tár-
sadalom peremén élő és gondokkal küzdő, műveletlen és kiúttalanságban, 
reménytelenségben egzisztáló alakok a legközvetlenebb módon elevenedje-
nek meg a fikcióban. Minden külső elbeszélői jelentésszuggesztió ezzel gyö-
keresen ellentétes hatású lenne. Ebben a peremlétben a tények, a megszóla-
lás, a viszonyok, a tárgyak minden áttételesség és kommentár, minden külső 
beavatkozás nélkül erősek és jelentésteljesek. Háy prózája drámáihoz ha-
sonlóan a társadalmi érzékenység kifejeződésének magas színvonalú mű-
vészi formája.

Podmaniczky Szilárd alakjainak első személyű szólamai a peremre szo-
rultak rétegnyelve által közvetlen látleletek egy olyan világról, amelyben 
beszéd és gondolkodás, viselkedés és szokások az eredetiség, különleges-
ség helyett a társadalmi átlag tömény reprezentánsai. Nincs szükség túlzá-
sokra, semmiféle beavatkozásra sem ahhoz, hogy e próza szűrője vegytisz-
ta formában szembesítsen bennünket a mindennapisággal, és a tévé vagy 
a bulvársajtó által diktált ízlésdeformációkkal. A primitív mentalitás, igé-
nyek és igénytelenség, nyelvi és anyagi szegénység, műveltséghiány, közhe-
lyekre redukált szókincs megrendítő körképpé áll össze. A nyelvhasználók 
szociolektusai, a durvaság, esetlenség, ízléstelenség, valamint a gondolko-
dásmódot reprezentáló logika azáltal humoros hatású és egyben reflexió-
ra késztető, mert jól ismertnek, sokat hallottnak, elterjedtnek érezzük. Az 
elbeszélőtől sem a tényszerűség, sem az eredeti látásmód nem vitatható el. 
E két tényező együtteséből kettős effektus következik: a dokumentum fikci-
óssá válik, a fikciós történet társadalmi elkötelezettsége pedig radikalizáló-
dik. A körkép így elgondolkodtató kórképpé minősül át. A művészi hatást a 
tény és fikció belső transzformációi erősítik. 

Keresztury Tibor szövegei más eszközökkel érvénytelenítik a hírlapírás/
prózaírás, a tény és fikció megkülönböztetéseket. Nyelvi invenciója, szelle-
messége, gondolkodásának kritikai éle és bátorsága abban az érzékelhető 
hatásban mutatkozik meg, melyet irodalmi publicisztikája a kortárs magyar 
tárcanyelvre gyakorolt. Szemléleti radikalizmusa sem hatástalan. A figye-
lemre méltó lapok és rovatok munkatársainak fiatalabb nemzedéke tudva 
vagy tudatlanul ahhoz a hangvételhez igazítja az ironikus hangütést, hu-
morérzéket, a szellemes nyelvet, groteszk látásmódot, amelyet Keresztu-
ry éles társadalomkritikai beszédmódja a Magyar Narancs Egotrip rovatá-
ban annak idején megalapozott. „Az a nyelvi univerzum, amelyet Keresztu-
ry prózája létrehoz, egy közhelyszótár anyagát mozgósítja, amelyben együtt 
van a jelenkori régiós, városi, falusi, tévés, köznyelvi szókincsréteg, a mű-
veletlen, »szellemileg alultáplált lumpen«, a hivatalos »repidumcsi«, »proto-
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kollrizsa«, a reklám, a médiák nyelve, a »lufikönnyű blöffretorika«, az önál-
ló televíziós műfajjá emelt üres duma, fecsegés, a tét nélküli odamondoga-
tás, a köznapok hanghordozásának és beszédmódjának minden árnyalata. 
A feliratok, elnevezések, alakok, személynevek is a mikrovilág részei, elide-
geníthetetlen elemei.” 5 Keresztury rétegnyelvek iránti fogékonysága a társa-
dalom nyelvi romlásának pontos szeizmográfja. Ezáltal hajlandóságot ta-
núsít arra, hogy átvállalja a szociográfia egyes feladatait. Hangneme és sti-
láris gazdagsága az újságírás rutinba merevedett nyelvével szemben olyan 
árnyalt minőséget teremtett, ami elsődlegesen a változatos, gazdag fikciós 
elbeszélés sajátja. 

A rövidtörténet és az irodalmi publicisztika történeti és jelenkori műfa-
ji változatossága, nyelvi leleményessége, a fabuláris, fikciós és kritikai elem 
szüntelenül megújuló társításaival kivételes szerepet tölt be a kulturális 
kommunikációban. A tárcaelbeszélés a közösségi jelentőségű aktualitások-
ra történetszerű formában reagál, a nem elbeszélő tárca célkitűzése pedig 
értékelő, kritikai állásfoglalást tartalmazó válasz ugyanezen társadalmi je-
lenségekre, eseményekre, folyamatokra. A nagy tapasztalatú elbeszélőknél e 
jegyek alternatív kombinációja is lehetőségek sorát tartalmazza. Móricz ri-
portjaiban például elválaszthatatlanul együtt volt a jó szemű megfigyelő, a 
fordulatos elbeszélő, a társadalmi igazságtalanságokat felperlő, a tényekre és 
a személyes válaszokra egyaránt súlyt helyező magatartásmód. 

A dokumentáló, a kommentáló és a fikcióteremtő beszédmódok különál-
ló műfaji változatokat hoznak létre, ám egyéni kombinációik is lehetségesek, 
ahogyan erre a múltban és a jelenkorban is kiváló példák akadnak. Az in-
tegráló tehetséget e lehetőségek „mozdítják ki abba az irányba, amelyben je-
lentéktelenek a megélt, a kitalált, a képzelt és a tapasztalt határmezsgyéi, il-
letve a publicista valamennyit együtt mozgósítja saját szemléleti beállított-
ságával, értékelő nyomatékaival, s ezzel erősíti a megszólaló feltétel nélküli 
jelenlétét a dolgokban. Az esemény és annak rekonstruálható társadalmi 
szövedéke, a helyzet, pillanat vagy a politikai állapot, a közérzet, a közhan-
gulat mindhárom műfajváltozatban másként vetül ki. Az irodalmiság igé-
nye és az irodalomként való értelmezés lehetősége kétségtelenül a harma-
diknál a legkifejezettebb: van olyan jelenkori közössége, amely saját történe-
teire ismer bennük.” 6 Minthogy a tárca tematikai és nyelvi döntéseiben egy 
ideje kifejezetten határozottabbá vált a társadalomkritikai elem, értelmezé-
se és értékelésmódja sem lehet érzéketlen e magatartás iránt. Nem véletlenül 

5.  Thomka Beáta: A hírlapírás poétikája [Keresztury Tibor: Reményfutam, A vad-
disznó rokona], Jelenkor, 2002/ 11, 1209.

6.  uo.
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vált időszerűvé Szerb Antal régi megfigyelése, minthogy a jelenkori magyar 
társadalom megrendítő emberi kérdései mellett immár sem író, sem publi-
cista nem megy és nem mehet el érzéketlenül. 

A Befejezetlen könyv értekezései és kritikai írásai a novella 20. századi 
műlyeinek vizsgálatát a tárca és a sajtóbeli rövidformák, illetve az internet 
folyóiratkultúrája, alternatív elbeszélő alakzatai, valamint a narratív televí-
zió jelenségeinek kérdéseivel bővítik, s ezáltal az áttekintést nyitottá teszik a 
további szemlélődés számára.
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DéRcZ Y PéTER 

KORTÁ R S VÁ LTOZ ATOK K ISPRóZ Á R A – 

M Á R H A VOLNA ILY EN

A novella esete a mesével és a történettel

K I S  T Ö R T é N E T I  B E V E Z E T ő

Irodalomtörténeti közhely, hogy a magyar irodalom vezető műneme, leg-
alábbis igen sokáig, a líra volt. Az sem újdonság, hogy a 19. és 20. század 
fordulójától kezdve erősödik meg a magyar próza, annak is a kisepikai vál-
tozatai izmosodnak, sőt, inkább úgy fogalmazhatnék, hogy ekkor alakul-
nak ki egyáltalán a modern magyar epika alapjai. Történeti és pragmatikus 
okai is vannak annak, hogy ezen epikai modernitás vezető műfaja a korban 
a novella lesz, s ettől kezdve hosszú évtizedeken át, lényegében az 1980-as 
évek végéig, vagy talán valamivel tovább is, ezt a kiemelkedő szerepét meg 
is őrzi. A novella tündöklésekor, tehát a huszadik század első évtizedeiben 
a magyar regény, ha lehet ezt így fogalmazni, másodhegedűsi posztot tölt 
be, noha Krúdy vagy Kosztolányi művei esetében igen jelentős alkotásokkal 
szembesülhetünk, ám ezek jelentőségét inkább csak az utóbbi két évtized-
ben ismerte föl az irodalomtörténet és az irodalomelmélet. Azon az amúgy 
elgondolkodtató jelenségen, hogy ugyanis a magyar epikában a korszakban 
alig találunk jelentékeny regényirodalmat, sokat kesergett Lukács györgy, 
de ő akkor még nem szembesülhetett azzal a másik jelenséggel, amit ma 
posztmodern szemléletnek nevezünk, s amelyből elég világosan kitetszik, 
hogy a kisebb formák, a töredékesség látszatát keltő vagy magát a töredé-
kességet sugalló és megjelenítő rövid próza, novella mint szerkesztési, el-
beszélés-technikai, de ezen túlmenően mint beszédmódbeli, nézőpontbeli 
narratív forma, a regény számára is meglehetősen termékeny lesz majd egy-
szer. Sőt, már az is volt, például, Krúdy esetében, csak éppen Krúdy életmű-
ve sok más egyéb ok mellett ideológiai okokból is perifériára szorult (mint-
egy titkos imádók társaságának kultuszfigurájává vált), s így kevéssé lehe-
tett inspiráló tényező a huszadik század második felének végén kialakuló 
posztmodern elbeszélésben. 

Visszatekintve egészen érdekesnek tűnik, hogy a Nyugat induló, első szá-
mában Szini gyula A mese „alkonya” című esszéjében a novellaforma hó-
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dításairól értekezik, ugyanakkor, mint írása címe is utal rá, úgy érzi, hogy 
védelmébe kell vennie a „mesét”, amin itt a történetet kell értenünk. Két, 
ráadásul ellentétes irányú irodalmi mozgást rögzít Szini akkor, amikor egy-
felől azt írja: „Az újságok, folyóiratok az elmúlt évtizedek alatt a kiváló író-
tehetségek feltűnően nagy és díszes sorát hódították meg a többé-kevésbé 
rövid lélegzetű elbeszélés, a novella számára.”, majd azt is hozzáteszi: „Nem 
lehet eléggé jelentősen feltűntetni, hogy a novella – a nagy művészeknek 
mintegy kötélhágcsója, légyottja a feledékenyebb, hálátlanabb és talán ezért 
ingerlőbb olvasóval – épp a mi korunkban milyen tetőfokra jutott és a töme-
gek ízlésének nevelésében milyen epochális szerepet vitt.” és végül még egy 
igen tanulságos hosszabb idézet az esszéből, mely már nem pusztán a kis-
próza forma uralkodásáról szól, hanem mintegy műfajelméleti fejtegetésbe 
is fog a kisforma és a történet viszonyával kapcsolatban: „épp a mi napja-
inkban, a novella dúsan pompázó korában – amikor nagy mesterek nyom-
dokaiban egy egész generáció halad előre és új látásait, új érzéseit viszi a no-
vella kicsiny keretébe, amikor a novella igazán a ’médaillon’, az érem finom-
ságaira emlékeztet, hogy parányi helyen egész mozgalmak, egész világok 
nyüzsögnek benne – válik egyre fenyegetőbbé a demagóg-kiáltás: ’Nincs 
mese! Meghalt a mese!’ és lehet, hogy hovatovább elvesztik a mesélők is a 
kedvüket és félreállnak a hajsza elől.”

A „mesére”, azaz a történet problémájára majd még röviden visszaté-
rek, most lényegesebb azt rögzíteni, hogy a Szini gyula által fölrajzolt iro-
dalomtörténeti, hermeneutikai szituáció mintegy megismétlődik az 1960-
70-es években, amikor egész nemzedékek indultak el a rövidtörténet, a no-
vella formáin alakítva elbeszélésmódjaikat Lengyel Pétertől Nádas Péteren 
át csaplár Vilmosig, Kornis Mihályig. Kétségtelen, s a 70-es évek végétől 
ez már jól érzékelhető, hogy az induló nemzedékek tagjaiból sokan csak 
mintegy az irodalomba szóló belépőként „használták” e formákat, de az is 
tény, hogy idővel s később nagy életművek is születtek e műfajban, mint Bo-
dor Ádámé vagy Tar Sándoré, s én mindenképpen idesorolom Ferdinandy 
györgy munkásságát is, annál is inkább, mert a kortárs magyar prózában 
szinte egyedülálló módon egész életműve a novellaformára alapozódik, na-
gyobb lélegzetű művei is gyakorlatilag legfeljebb novellafüzéreknek nevez-
hetők, regénnyel nem próbálkozott. 

A korszak, tehát elsősorban a hetvenes évek és a nyolcvanas évek első fe-
le kritikai recepciójában minduntalan felmerülő, szinte követelő igény, hogy 
hiányzik a kortárs magyar epika palettájáról a regény, a nagy, átfogó for-
ma, s már ekkor – bár én magam ezt csak utólag ismertem föl – érzékelhe-
tő, hogy a korabeli irodalomtörténet és kritika a műfajok között látens ér-
tékhierarchiát tételez föl: „a nagyobb szebb” alapon. A részben mestersége-



21

sen felkeltett igény lassan „meg is termelte” az eredményeket, s a nyolcvanas 
évektől kezdve a regényforma egyre nagyobb teret hódított meg az epikán 
belül; emblematikus, hogy a fordulatot e tekintetben Esterházy és Nádas két 
nagy műve vezeti be, s az 1990-es évek prózáját már sokkal inkább a regé-
nyek befolyásolják és uralják. Ezt azonban folyamatként képzeljük el, még-
hozzá lassú változásként, mert a kilencvenes évek első feléről például Takáts 
József még így ír a rövid formák felől tekintve az irodalomtörténeti helyzet-
re: „én úgy látom, a kritikusi figyelmet egy műfaj és e műfajra jellemző for-
málási módok nyűgözik le, e műfaj a rövidtörténet, mely uralkodó prózai 
formának számít a mai 30-37 éves prózaírók gyakorlatában.” Azt gondo-
lom azonban, hogy ez csak részben igaz; valóban fellép egy viszonylag ve-
gyes korosztály a rövidtörténeteivel a kortárs próza „színpadára” Németh 
gábortól, Podmaniczkyn át garacziig, Darvasitól, Láng Zsolttól Háy Jáno-
sig, valamivel később pedig, az évtized végétől, már cserna-Szabó András, 
grecsó Krisztián novellái is megjelennek. A tendencia viszont mégiscsak 
az, hogy a regény fokozatosan egyre nagyobb területeket hódít meg, az ez-
redfordulóra, illetve az azt követő évekre átrendezve a kortárs epika térké-
pét. Mindez együttesen azt is jelentette, hogy a kisebb formák, s különösen 
a novella, ha el nem tűnt is epikánkból, de erősen háttérbe szorult a jelen-
ben, a korábbiakhoz képest veszített jelentőségéből. (csak zárójelben jegy-
zem meg, hogy mostanra odáig fajult a helyzet, hogy a kiadók nem szíve-
sen vállalkoznak novelláskötetek kiadására, s inkább regényírásra sarkall-
ják szerzőiket, mondván, egy regény még mindig jobban eladható, mint egy 
novellagyűjtemény.) Jellemző, hogy még az olyan kiemelkedő és par excel-
lence novellistaként számon tartott alkotók is kísérleteztek sajátos regény-
formákkal, mint Tar Sándor vagy Bodor Ádám, holott Esterházy l988-ban 
még joggal állapíthatta meg róluk: „Magyarországon ma Bodor Ádám után 
a legjobban novellát írni Tar Sándor tud.” Legnagyobb sikereiket azonban 
ők is olyan műveikkel érték el, amelyek az egyszerű novella kisformájától tá-
volodnak. Hasonló utat jár be Parti Nagy Lajos is, aki a megújított tárcano-
vella és novella formától jut el 2000-re a regényhez, s azóta csak elvétve nyúl 
kisprózai formákhoz. ugyanezt láthatjuk garaczinál is, csak az ő esete az 
epikával még pikánsabb, mert hiszen pályája hosszan elnyúló elején kifeje-
zetten a posztmodern kisformákkal kísérletezett, a rövidtörténet megújítá-
sa állt írásai középpontjában az 1980-as években és az 1990-es évek elején, 
s innét fordult a regény felé, ráadásul rövidtörténetei posztmodern „mese” 
dekonstrukcióival szemben regényeiben egy meglehetősen más epikai nyel-
vet és szemléletet érvényesít. Az így vagy hasonló módon alakuló életműve-
ket még hosszan sorolhatnám (például az a jelenség is megérne egy rövidebb 
elemzést, hogy a váltás a kisformáról a nagyformára nemcsak az epikán be-
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lül található meg a kortárs magyar irodalomban, hanem egyre gyakrabban 
tapasztalhatjuk a műnemi átváltást is, vagy legalábbis a párhuzamosságot: 
azaz, amikor „alanyi” költők fordulnak a próza felé, s rögtön regénnyel, re-
gényekkel jelentkeznek, s aratnak azokkal jóval nagyobb sikert a közönség 
körében, mint verseikkel, ahogy ezt tapasztalhattuk Rakovszky Zsuzsa ese-
tében, de ugyanez elmondható Parti Nagy Lajosról, aki az olvasók köré-
ben lényegében Sárbogárdi Jolánjával lett közismert, s érvényes ez talán Ku-
korelly Endrére is; Tóth Krisztina a kivétel, mert ő novelláival és tárcáival 
lett sikeres és szélesebb körben is elismert.) Általánosságban is elmondha-
tó tehát, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, a mai magyar prózában szakmai 
és közönségsikert egyszerre csak regénnyel lehet elérni; fiatal, kezdő írók 
is rögtön regénnyel nyitják pályájukat. A kortárs magyar epika ezen újabb 
fejleménye a nyugat-európai nagy irodalmak, s persze részben az amerikai 
tendenciáit követi, ahol már jó ideje a regények uralják a prózát. A regény-
irodalom térhódítása az 1990-es évek magyar prózájában azért is érdekes – s 
bizonyos fokig talán váratlan – esemény, mert a kor éppenséggel elvileg nem 
kedvez a nagyformáknak, a nagy elbeszéléseknek, sőt a posztmodern szem-
lélet éppen ezekkel áll szemben, s inkább részesíti előnyben a töredékessé-
get, a nagyformák dekonstrukcióját, amire persze hozhatnék mindenki ál-
tal ismert példákat is.

E L T ű N ő  é S  Á T A L A K u L ó  K I S F O R M Á K

Lényegében tehát azt állítom, az a meggyőződésem, hogy a tündökletes 
múlttal és félmúlttal rendelkező magyar novellairodalom a 2000-es évek-
re eltűnt. Itt természetesen a „novellairodalom” kifejezésen van a hangsúly, 
amin én itt és most egy egybefüggő „hálózatot”, „rendszert” értek. Mert 
persze azt butaság volna tagadni, hogy vannak a jelenkorban is néhányan 
novellisták (csak találomra megnevezve, például: cserna-Szabó András, 
Darvasi, Ferdinandy, Berniczky éva), vagy olyan prózaírók, akik a regény-
írás mellett intenzíven foglalkoznak rövidtörténettel, novellával egyaránt 
(mint például, Podmaniczky, Háy János, Láng Zsolt) vagy költők, akik kis-
prózai formákban is jelentőset alkottak (például Szijj Ferenc, Tóth Kriszti-
na), ám ezek a példák inkább csak egymástól elszigetelt kísérleteket, egy-
mástól különálló alkotások csoportjait vagy talán pontosabb az a metafori-
kus fogalmazás: „elemi részecskéit” jelölik. Ez a fragmentáltság és hatása a 
műfajon belül is pontosan érezhető például abban, hogy nagy múltú, nagy 
tradíciókra visszatekintő formák is eltűnőben vannak, sőt, a tárcanovel-
la mint olyan szinte megsemmisült, annak ellenére is, hogy néhány sikeres 



23

változatával Darvasi vagy újabban Tóth Krisztina munkásságában talál-
kozhatunk. Sőt, a 90-es évek elején Parti Nagy Lajos a tárca műfaját „egy-
személyes vállalkozóként” radikálisan, és saját életművét illetően nagyon is 
termékeny módon értékelte és formálta át, ám természetszerűleg vállalko-
zása magányos és egyszeri maradt, annyira egyéni volt mind nyelvi szem-
lélete, mind formavilága. Talán az is megkockáztatható, hogy valamilyen 
sajátos módon törlődött a kollektív irodalmi emlékezetből a tárcanovella 
mint epikus megnyilvánulási forma, aminek, azaz az amnéziának persze 
igencsak – stílusosan szólva – prózai okai is vannak: az elmúlt évtizedek 
egyáltalán nem kedveztek a műfajnak, hiszen, hogy úgy mondjam, a tárca-
novella alapjait szüntették meg azzal, hogy a publicitás néhány újságra és 
folyóiratra szűkült. Ez persze csak az ideológiai-politikai része a dolognak, 
az újabb fejlemények, tudniillik hogy maga a nyomtatott sajtó is felbomló-
félben van, s az elektronikus közlési platform teljességgel idegen a műfajtól, 
szintén hozzájárul a tárcanovella eltűnéséhez. Pedig a legújabb általános 
epikai változások amúgy kedvezhetnének is a tárcának. S most térek akkor 
vissza Szini gyula novella és mese fogalmaihoz.

Szini nyilvánvalóan egy olyan epikusi szituációt ír körül, ami a jelenre is 
alkalmazható bizonyos megszorításokkal; Szini, az író „mesén” nyilvánva-
lóan történetet ért, amit a korabeli olvasó kér számon a korabeli novellákon, 
melyek a modernizáció következtében erősen eltérnek attól az anekdotikus 
történetformálástól, amit az olvasó addig megszokhatott (azt meg nem vette 
észre, hogy az anekdota, vagy hát a történet ugyanúgy megtalálható a mo-
dern novellában is, csak épp transzformált állapotban, s persze nem annyi-
ra az előtérbe tolva). A posztmodern hazai térhódításával hasonló folyamat 
indult el általában is a kortárs magyar epikában: Takáts József szavaival: a 
„változások mind a történetelvűség, a kauzális történetmondás megszünte-
tése vagy legalábbis deformálása felé vezetnek. A történetelvűséggel együtt 
gyakran a valószínűség logikájának is búcsút mond a rövidtörténet; helyé-
re a szöveg alogizmusa lép.” A legfontosabb ebből a történet átértékelődése, 
alkalmankénti eltüntetése, ami természetesen együtt járt a cselekmény le-
fokozásával, az alakformálás redukciójával, és az idézetben is bújtatva ott 
lévő referencialitás visszavonásával, de legalábbis nagyon erős korlátozásá-
val, és a viszonylagosság hangsúlyozásával mind a történetképzésben, mind 
az értékállításokban. A kisprózai formáknak ez a posztmodern „világálla-
pot” sem kedvezett, noha sok fiatalabb, idősebb író számára kedvenc kísér-
leti terep volt, de valójában csupán a regény felé vezető átmenet. A novella 
és a rövidtörténet között elég nehéz különbséget tenni, Thomka Beáta kö-
rülbelül úgy írja e kérdést körül, hogy a novella metszet az emberi törté-
nések folyamatából, a rövidtörténet meg ugyanannak az elemi egysége, te-
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hát egy még inkább redukciós „termék”. De akárhogy is, mindkettőre ér-
vényes, hogy valami egésznek – egy nagyobb történetnek, cselekménynek 
– a töredékét, csak egy részét, részletét jeleníti meg, s ez elvileg párhuzam-
ba vonható a posztmodern világszemlélettel is; hogy ugyanis kézenfekvő 
ezen eleve „töredékes” kisformákhoz nyúlni, hiszen mi sem jelenítheti meg 
jobban a széthullást, a töredezettséget, mint maga az elemi egység, a reflek-
tált, nyelvileg csiszolt, de történet nélküli prózamondás. garaczi, Podma-
niczky egyes művei illetve sorozatai, vagy az utóbbi években Esterházy Es-
ti Kornél-parafrázisai lehetnek itt példák, de az előbbi kettőnek, különösen 
garaczinak az elkanyarodása ettől a felfogástól arra is inti a vizsgálódót, 
hogy észrevegye a legújabb fejleményeket is, amelyek már a posztmodern 
történettagadásával szembe mennek. A posztmodern prózaképzés kétség-
telenül átalakította a „mesét”, a történetmondás reflektáltabb lett, de vissza-
tért a huszonegyedik század elejére ebben a megújult formában. S persze azt 
is hozzá kell tennem, hogy e posztmodern folyamattal párhuzamosan, al-
kalmanként attól elhomályosítva, de mindvégig megtalálható volt a novel-
laműfajban egy tradicionálisabb vonulat is, legmagasabb fokon Tar Sándor 
műveiben, és másfajta módon, de a posztmodern felfogástól szintén idegen 
prózában, Bodor Ádám novelláiban. Ha úgy tetszik, a kortárs kisprózának 
eltérő, de világképében mégis sok hasonlóságot mutató változata, sőt érték-
állóságukat tekintve, alapváltozata a Tar- illetve a Bodor-novella (függetle-
nül attól, hogy egyikük már nem él, tehát lezárult az életmű, Bodor pedig 
igen-igen ritkán publikál, s ezek nem befolyásolják a korábbi képet epikájá-
ról). Mindketten nehezen találnának követőkre sajátos történetmondásuk-
ban, különösen Tar novellaváltozata, elbeszélői hangja látszott és látszik ma 
is különállónak és magányosnak, mivel az a szociográfiai háttér, amely no-
velláinak alapja és anyaga is egyben, minden valószínűség szerint egyszeri 
megjelenésű az ő megformálásában. Akárhogy forgatnám is a szót, azt kell 
mondanom, hogy az a valóságanyag, amelyet novelláiban felhalmozott, pá-
rosítva a sokszor drámai, másszor ironikus-humoros előadásmóddal, nyil-
vánvalóan felülemeli a szokványos referenciális elbeszélésmódon, és onto-
logikus jelentőséget biztosít szövegeinek – valóban egészen egyedi módon. 
Ha követőre nem talált is, de tapasztalatainak bizonyos részét külön-külön 
egyes fiatalabb prózisták hasznosították, szerintem például Háy János. Bo-
dor abszurd-groteszk, néhol szürreális, ám Tarhoz hasonlóan „anyagszerű” 
narratívája se követhető közvetlenül, ám az ő esetében is találhatunk olyan 
ifjabb elbeszélőt, aki bizonyos elemeket beépített történeteibe, például Ber-
niczky éva. 

Az ezredfordulótól tehát bizonyos értelemben a posztmodern visszavé-
tele, talán azt is mondhatnám, „megszüntetve megőrzése” zajlik, ami egy-
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ben a történetszerűség újraalkotását jelenti, azt, hogy a történet és a mesé-
lés újra komolyabb szerephez jut a kisprózai formákban is (mert egyébként 
a regényben is megfigyelhető ez a folyamat). Mert végül is bebizonyosodott, 
hogy bármilyen redukált és átalakított formában is, de történet nélkül bár-
mely epikai forma csak nehézkesen tud hatékonyan működni. Vagy más-
képp fogalmazva: „A szolidaritás felébresztésében nem a teóriák, hanem 
a történetek játszhatnak tevékeny szerepet.”(Beck András). Sajátos módon 
egy-két írónál még külsőleg is megerősítést nyer e tézis akkor, amikor köte-
tük címoldalára emelik és hangsúlyozzák a „történet” szót, például Háy Já-
nos Közötte apának és anyának, fölötte a nagy mindenségnek című köteté-
nek kvázi alcímében az szerepel, hogy „Kilenc történet”, és hasonlóképpen 
Tóth Krisztina Vonalkód című novellagyűjteményének címoldalán ott ol-
vashatjuk: „Tizenöt történet”. 

1994-ben Takáts József még jogosan írt a rövidtörténet előretöréséről ta-
lán, de ez a szövegközpontú, nagy jelentésszóródást mutató, abszolút tör-
ténet nélküli, alkalmanként akár minimalistának is nevezhető kispróza, 
én legalábbis így látom, az elmúlt évtizedben teljesen visszaszorult. Egyet-
len, bár egyáltalán nem pontos, de mégis jelentékeny példát tudnék említe-
ni ebben a kisprózai variációban: Podmaniczky Szilárd Szép magyar szótá-
rát, mely gyakorlatilag betűrendbe szedett és többnyire apró történettöre-
dékekből áll össze „szótárrá”. Ezen a formán belül azután a fragmentumok, 
melyek erősen disszemináltak önmagukban is, s természetesen nincs átjá-
rás két töredék között, szóval a narráció mégis inkább egy hagyományos be-
szédmódot idéz meg az olvasóban. Egyébként jellemzően és hasonlóan az 
egész Podmaniczky életműhöz, melyben keveredik a szövegszerű, relativi-
zált jelentésű, csak a nyelvi megformáltságra figyelő kispróza, a hagyomá-
nyosabb, történetelvű novellával.

E furcsa minimalizmus mellett két nagy narratív változatot érzékelek a 
kisprózában, de e kettő is nagyon sokféle és egymástól eltérő összetevőből 
áll össze, tehát egyik sem alkot „folyamatot”, tendenciát. Mellékesen jegy-
zem meg, hogy a posztmodern azt is elhozta nekünk, hogy a nagy folyamat- 
és összefüggéselemzések helyett a külön álló szövegek, jelenségek elemzése 
maradt meg mindössze, lásd erről Az irodalom történetei című kiadványt. 
Az egyik alakváltozatot nagyon óvatosan a valószerű elbeszélés mintájának 
nevezném, amin elsősorban a közvetlenebbül látható történetelvűséget ér-
tem, melyet a klasszikus modern elbeszélésből is ismert naturalista és gro-
teszk elemek egészítenek ki, de némely képviselőjénél az anekdota bizonyos 
sajátságai (kedélyes előadásmód például) is felfedezhetők. Az idesorolan-
dók – Háy János, cserna-Szabó, Tóth Krisztina, Szijj Ferenc többek közt – 
igen eltérő világokat jelenítenek meg. Háy például, már említettem, a Xana-
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du után végrehajtott prózafordulatában inkább a Tar-féle valószerűség fe-
lé indult el, olykor a naturális ábrázolást sem kerülve, a referencialitásra is 
rájátszva, de Tarhoz hasonlóan ezt az olykor durván megjelenített világot 
(melynek hősei ugyanúgy nem sorolhatok konkrét szociológiai rétegekhez, 
mint Taréi) sokszor átpoétizálja, mintegy megemeli. Hatásában ezzel ellen-
tétes irányú a rontott, az élőbeszédet, köznapiságot imitáló nyelvi megfor-
máltság, s e kettő, az átpoétizáltság és a köznapiság együttléte adja ki Háy 
novelláinak az alapkarakterét. A nyelvi lefokozottság, vagy legalábbis az 
egyszerű, a köznapi beszédhez való közelítés különböző mértékben, de szin-
te mindegyik említett szerző kisprózájában tetten érhető. cserna-Szabónál 
ez kiegészül még azzal, hogy szinte folyamatosan jelen van a szövegeiben 
a humoros, (ön)ironikus beszéd is, alkalmanként trágárságokkal, vulgáris 
nyelvi klisékkel fűszerezve, idesorolhatjuk amúgy Ficskut is. Tóth Krisztina 
novellái klasszikus szervezettségűek, az átlagnál talán többet is bíz a törté-
netre, cselekményre, kifejezetten előtérbe állítja a lélektani megjelenítést, és 
nyelvileg is nagyon egyszerű és hatásos formákkal dolgozik.

A másik kispróza-változatban a mágikus, mitologikus, szimbolikus (oly-
kor erősen metaforizált) novella az uralkodó forma, példaként Darvasi no-
vellisztikáját említhetem (a tárcanovelláinak döntő része azonban nem ebbe 
a kategóriába tartozik, hanem inkább az egyszerűbb történetmesélő tárca-
tradícióba), valamint Berniczky éva egészen különös kispróza világát. Előb-
biről már sok mindent leírtak, így inkább Berniczkyről annyit, hogy az az 
olykor szürreális, abszurd világ, mely novelláiban megjelenik, egyedülál-
ló a mai kisprózában. Két okból: az egyik, hogy kevésbé történetelvű, mint 
az előző csoportban emlegetett változatok, viszont szinte Tar Sándor mér-
tékével mérhető a novelláiban felmutatott anyagmennyiség szociológiai ér-
telemben, tehát majdnem olyan hiteles szociográfiai vonatkozásban is, mint 
a nyelvi valóság megképzésében, ez pedig a mai magyar epikában kivéte-
les, még akkor is, ha, mint láttuk, pillanatnyilag a rejtett folyamatok in-
kább ebbe az irányba mutatnak. Berniczkynél kivételesnek mondható, s ez 
tényleg ritkaság, hogy novelláinak alakjai is plasztikusan megrajzolt figu-
rák. Bodorra emlékeztetően keveredik tehát írásaiban a valószerű a szür-
reálissal, groteszkkel, abszurddal, amit az is erősít, hogy a kárpátaljai kör-
nyezet, melyben novellái történetei játszódnak, önmagában is abszurdként 
tűnik fel a befogadó számára, főleg azért, mert a nyelvi keveredés (magyar, 
ukrán, orosz) eleve irreális tónust ad a novellák „beszédmódjának”.
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K I S  Ö S S Z E F O g L A L Á S

Összefoglalóan annyit jegyezhetek meg, hogy amint Szini gyula arról írt, 
hogy a mese nem halt meg, csak átalakult, a kortárs kisprózából sem tűnt el 
a történet, csak a posztmodern után magasabb, reflektáltabb, transzformált 
szinten tért vissza egyes művekbe. Ez a folyamat a regényben is lejátszódik, 
talán valamivel hamarabb is veszi kezdetét, mint a kísérletező terepnek job-
ban megfelelő kisprózában. Talán ez is az oka, hogy bár láthatunk néhány 
markáns kispróza-változatot, egyes könyvek, sőt – ritkábban – életművek a 
novellára alapozódnak, de az a tündökletes novellairodalom, mely megala-
pozta a modern magyar prózát, mégsem fejlődött, alakult újra ki. S valószí-
nűleg már nem is fog soha többé, elszigetelt, magányos kísérletek lesznek, 
bármilyen értékesek is legyenek azok. Azaz, vannak építőkockák, de nincs 
és nem lesz épület belőlük.
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SZIL ASI L ÁSZLó

TÖMÖR K éN Y N éL M ég M EgVOLT:
A R é SZ V éT é S A Z IRóN I A 

ELFELEDET T LEH ETőSégEI A SZEgEDI 
PA R ASZTÁ BR Á ZOL ÁSBA N

Tömörkény István: Megöltek egy legényt (1893)

Kiss Didák alsóvárosi ferences szerzetesnek

„Szeresd felebarátodat, mert éppen olyan, mint te.”1

„A vidékiség jellemzője annak tagadása,
hogy döntéseket hozhatunk akkor is,
ha azok nem illenek bele a tájba.”2

1 .  K A R L  K R A u S

Bár első látásra nehezen belátható, valamiféle értelmes magyarázata talán 
mégiscsak lehet annak, hogy Oskar Kokoschka, georg Trakl és Franz Wer-
fel felfedezője, a nagy és kegyetlen Karl Kraus Die Fackel (Fáklya) című lap-
jában nem csupán közölte Tömörkény István egyik korai novelláját (a Csata 
a katonával című, 1895-ös darabot), de annak szerzőjét egyértelműen, min-
den egyéb megszorítás nélkül a Monarchia legnagyobb élő írójának nevez-
te, s műveit világirodalmi szinten csehovhoz és gogolhoz mérhető jelentő-
ségűnek tartotta.3

Karl Kraus állítása egyáltalán nincs összhangban azzal a patriarkális és 
idilli, főként a kismester (kanonizációs szempontból kifejezetten aljas) fo-
galmára épülő Tömörkény-képpel, amely elsősorban talán tényleg a szegedi  
 

1.  Móz 3, 19, 18.: Áhávtá leréáchá kámohá. (Lásd még: Mk 12, 31.) Az évszázadok 
óta bevett „szeresd felebarátodat, mint magadat”-fordítás helyett javasolt új magyar 
fordítás-javaslatról lásd pl.: Schein gábor: Kereszténységről mint politikai vallásról, 
ÉS 2004. március 5.

2.  Lovas Ildikó: A kis kavics, Kalligram, Budapest, 2010, 20.
3.   Bok a L ász ló:  A tegnap v i lága ,  Várad  20 0 4/3.  = ht t p://epa .oszk .

hu/00100/00181/00013/20.htm (Letöltés: 2012. 07. 25.)
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kontextus (Móra Ferenc, Juhász gyula és Szigethy Vilmos) teljesítménye,4 s 
amelynek hangoztatása és fenntartása – végeredményben – a Tömörkénytől 
szöveget sohasem közlő Nyugat szerzőinek is érdekében állt.5 és nincs össz-
hangban az ugyan folyamatosan radikalizálódó, de a drámaian forradalmi 
radikalitásig (tehát, mondjuk: Mikszáthtól Móriczig) majd csak élete legvé-
gén, a világháború ideje alatt eljutó Tömörkény képével sem, amelyet első-
sorban az akadémiai irodalomtörténet teleológiája sugall és konzervál má-
ig.6 Nem: világirodalmi olvasmányai és közvetlen szegedi íróelődei (Békeffy 
Antal, Bitte Pál, Palotás Fausztin, Terestyéni gyula és újlaky Antal) ered-
ményeinek nyomán7 Tömörkény már nagyon korai, a 19. század végén ke-
letkezett szövegeiben is felmutatja azokat a mindvégig jelenlévő (s Móricz-
tól, egyébként, nagyon is elütő) jegyeket, amelyek igazolhatják vagy legalább 
elmélyült megfontolás tárgyává tehetik Karl Kraus első látásra, valljuk be, 
némiképp mégiscsak túlzónak tűnő kijelentését.

Ezen jegyekre én magam ez alkalommal Tömörkény István első kötete 
első elbeszélésének, az 1893-ban megjelent Szegedi parasztok és egyéb urak 
című kötet8 Megöltek egy legényt című nyitóelbeszélésének9 olvasása köz-
ben kívánok rámutatni.

2 .  M E g Ö L T E K  E g Y  L E g é N Y T

A Megöltek egy legényt című Tömörkény-elbeszélés szerint Bélteki Mihály 
és bojtárai egy téli estén (miután a számadó némiképp felbosszantja ma-
gát azon, hogy czirok István lovas-csősz csak a juhászokat nem hívta meg 
a majorbéli disznótorra) látogatást tesznek Öreg gáli János világvégi Sí-
ró-csárdájában. A kocsmában összetalálkoznak az ott magányosan boroz-
gató-tarisznyázgató Duhaj Kis Miklóssal, s a zenei preferenciák körül kiala-
kuló ittas vita végén Bab Illés bojtár, Bélteki Mihály utasítására, rövid úton 

4.  Erről lásd: Diószegi András: Tömörkény István (1866-1917). In: Sőtér István 
(szerk.): A magyar irodalom története IV., Akadémiai, Budapest, 1965, 887-901; Lásd 
még: Keresztury Dezső: Egy népies kismester, Válasz 1947/2, 168-170.

5.  A Nyugat Tömörkény-képéről lásd: Szilasi László: „Ha láthatná, se láthatná” Va-
kok Velencéje – az emléktárgy (Tömörkény István: A tengeri város), Literatura 2008/4, 
458-468.

6.  Diószegi i. m.
7.  Lásd: Nacsády József: A szegedi parasztnovella keletkezése, ActUnivSzeg 1958, 

71-110.
8.  Tömörkény István: Szegedi parasztok és egyéb urak, Bába Sándor, Szeged, 1893.
9.  uo. 3-18.



33

agyonüti a csikóst. A juhászok a holttestet szamárháton beviszik a közeli je-
genyeerdőbe, majd beletemetik egy nagyobb hókupacba. Visszatérvén Bél-
teki elrendezi számlájukat a kocsmárossal, majd hazaindulnak, de a szám-
adó visszafordul, hogy amiről eddig megfeledkezett, végezetül az áldozat 
fogyasztását is kiegyenlítse. Fizetés közben elejt néhány aprópénz-darabot. 
A pénz pengve ugrál a küszöbfán. Az elbeszélő zárószavai szerint „[s]ze-
gény Duhaj Kis Miklós temetésén ez a harangszó.”

Az elbeszélés címe egy régről közismert népdal incipitjével azonos. 
A Megöltek egy legényt kezdetű dalt 1846-ban közölte Erdélyi János, Népda-
lok és mondák című gyűjteményének 380. darabjaként, a gyűjtemény tize-
dik, Romanczok és rokon című könyvében.10 A hatvan forintjáért és nyerges 
lováért megölt, majd a Tiszába vetett legény holttestét egy hajóslegény veszi 
a hajójába. A halottat, az anyja és az apja után, a rózsája is költögeti, a vers 
zárásaként, a következő szavakkal:

[…]
Kelj fel, kelj fel, édes babám,
Borulj a nyakamba.

Borulj a nyakamba,
Hadd vigyelek haza;
Harmad napig, negyed napig
Nyugodj a házamba.

10.  Erdélyi János (szerk.): Magyar népköltési gyűjtemény. Népdalok és mondák, 
Emich, Pest,1846. – Az itt közölt szövegváltozat a következő:

Megöltek egy legényt,
Hatvan forintjáért,
A Tiszába bevetették
A nyerges lováért.

Tisza be nem vette,
Partjára vetette,
Arra ment egy hajóslegény,
Hajójába tette.

Oda ment az anyja,
Költi, de nem hallja,
Szép fekete göndör haja
Vállára van hajtva.

Oda ment az apja,
Költi, de nem hallja,
Sárga sarkantyus csizmája
Lábára van fagyva.

Oda ment rózsája,
Költi, de nem hallja:
Kelj fel, kelj fel, édes babám,
Borulj a nyakamba.

Borulj a nyakamba,
Hadd vigyelek haza;
Harmad napig, negyed napig
Nyugodj a házamba.
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A tettlegességig fajuló, gyilkosságba torkolló vita kiindulópontja pedig az, 
hogy épp amikor (a lovas-emberek viselkedésére czirok miatt eleve kihe-
gyezett) Bélteki életre kelti a dudát, Duhaj Kis Miklós is énekbe fog, 

„danolja magának a régi lovas magyar ember hallgató nótáját:
Ólmos eső esik, kis pej lovam ázik,
Gyenge kezem feje kantárszárán fázik…”

Ezt a dalt, bő évtizeddel Tömörkény elbeszélésének megjelenése után, 1906-
ban, hatalmas népköltési gyűjteményének első kötetében, a szerelmi dalok 
között, a XVII., A szerelem száz alakban című fejezetben, Az áruló kedves 
címmel közölte Vikár Béla.11 és teljes joggal: a folytatásban ugyanis a nép-
dal lírai énje a szőke Tisza habjának elfújásáért fohászkodik a szellőhöz, 
mert attól tart, hogy rózsája a légyottot követően, csónakának nyomát a ví-
zen felismervén, utána küldeti majd a vármegye zsandárját.12 

Az elbeszélés címe és a gyilkosságot kiváltó dal tehát egyaránt aláhúzza 
a történet radikális újdonságát: a Megöltek egy legényt és az Ólmos eső esik 
kezdetű dalok interpretálatlan megidézésével Tömörkény egyszerre fordul 
szembe a legénysiratók és a betyárnóták mindent elöntő, romantikus ha-
gyományával – úgyszólván majdnem mindazzal tehát, amit a 19. század vé-
gi átlagos városi polgár, mint olvasó, az ún. magyar népről tudhatott. (Ne 
felejtsük: 1893-ban Móricz még csak 14 éves, írással behatóan egyelőre nem 
foglalkozik; Mikszáth novelláskötetei, A tót atyafiak és A jó palócok alig tíz 
évvel korábbiak, ismertségük, hatásuk csekély; Jókai Sárga rózsa című regé-
nye pedig Tömörkény első kötetével azonos évben jelenik meg.) A hallga-
tó nótáját éneklő csikós nem betyár, ha hangoskodik, hozzávágnak egy bo-
roskancsót, magányos dalát elnyomja a hátravágós meg a csárdás, s amikor 
ő, bicskáját belehajítva elhallgattatja a juhászok dudáját, azok – ahogy kell 

11.  Vikár Béla (s. a. r és bev.): A magyar népköltés remekei. Első kötet: Szerelmi da-
lok, Franklin, Budapest, 1906.

12.  Az áruló kedves

Esik eső, esik,
Kis pej lovam ázik,
Ezüst kantár fékszárain
Ej haj! gyönge kezem fázik.

Rakd meg rózsám, rakd meg
Lobogós tüzedet,
Hadd melegítsem meg nála
Ej haj! gyönge kezeimet.

Fujd el szellő, fujd el
Szőke Tisza habját,
Hogy meg ne ismerje rózsám
Ej haj! csónakom járását.

Mert ha megismeri
csónakom járását:
utánam küldeti rózsám
Ej haj! vármegye zsandárját.
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– először leverik a lámpát, majd egyszerűen agyonütik. Nincs itt se szerel-
mi feltámadás, se betyárvirtus: megölni egy legényt (ugyan jól koreografált, 
mégis) hétköznapi tett, kifejezetten prózai cselekedet, romantizálása vagy 
bármiféle esztétizálása pedig közönséges hazugság.

Ám mindez, persze, nem jelenti azt, hogy az Ólmos eső esik (csókok 
utáni) árulás-tematikája, vagy a Megöltek egy legényt verszáró harmadna-
pon-utalása elhalna. éppen ellenkezőleg: az elbeszélés végén a bőrzacskóból 
előkerülő, pengve ugráló ezüstpénzek megerősítik őket, s a történet mögött 
halványan, mint Veronika kendőjén, vagy vízjel által mégiscsak kirajzoló-
dik Jézus Krisztus ábrázata. Meglátogatják a pásztorok. és aztán megölik. 
Agyonüti az egyik Illés nevű. Szamárháton viszik, a sírba. A halottat belö-
kik egy hideg üregbe. Aztán havat hánynak elébe, akár ha követ hengeríte-
nének. Majd csak tavasszal kerül elő. Ha megolvad felette a fehér halom. és 
aztán, mindezeket követően, persze, előkerülnek az ezüstpénzek is.

Ezt az értelmezői leplet természetesen nem lehetséges minden anatómi-
ailag fontos ponton ráfeszíteni az elbeszélés testére. A Tömörkény-szövegek 
legalapvetőbb, meglepően mainak ható tulajdonsága talán éppen az, hogy 
újra meg újra eltávoztatják maguktól az efféle, minduntalan felkínálkozó, 
mégis mindig eleve hamvukba holt lehetőségeket. Ez a különös, végtelenül 
finom, ködös, lebegő, mégis minden ponton éles és hegyes összhatás, azt hi-
szem, jórészt azáltal valósul meg, hogy a Tömörkény-elbeszélések mondatai 
mindig összetartanak más mondatokkal, de szinte sohasem azokkal, ame-
lyek közvetlenül előttük vagy utánuk helyezkednek el. Most csak az első be-
kezdést vizsgálom meg ebből a szempontból.

(1.) „Bélteki Mihály juhász-számadó este az üveglámpásba tett fagy-
gyúgyertya fényénél megvizsgálja az akolban a birkákat, s úgy találja, 
hogy megvan valahány.”

1893-ban olvasmányokból nem nagyon lehetett tudni, hogy a számadó 
juhászok épp üveglámpásba tett faggyúgyertya fényénél számlálják estén-
ként a birkákat az akolban, sőt, alighanem azt sem, hogy azokat esténként 
egyáltalán meg szokás számolni, a narrátor nyitómondata, sok más, szór-
tan elhelyezkedő mondathoz hasonlóan,13 azonban nyugodt, társalgási stí-
lusban közli ezt a tényt, elképesztő természetességgel tudósít a hold túlsó 
feléről, s közben egészen kifinomult iróniája (úgy találja) máris egy más, 

13.  Pl.: „Emezek meg kikeresik a legszélső asztalt, s bemennek sorjában a fal mellé 
a padra, amely intézkedésnek megvan az a haszna, hogy hátulról nem vághatnak az 
ember fejéhez semmit.” Lásd még: „Ahogy a szamár megjön, s oda áll a számadó mellé, 
Mihály is felkapaszkodik, s löttyen rajta néhányat, előbb hátra, azután előre hasmánt 
billegvén, mivel hogy a subabeli súly, ha okosan el nem osztatik, meg szokta rántogatni 
az embert.”
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számunkra esetleg jelentéktelen problémák között mozgó, de velünk még-
is egyenrangú figurát állít elénk: egyenrangú, mert ironizálható – ironizál-
ható, tehát egyenrangú.

(2.) „No, hála Istennek.”
A második mondat nem folytatja ezt a hangütést, nem is a narrátort hall-

juk, hanem a figurát, mert az elbeszélő odakölcsönözte neki a hangját, és 
kicsit talán az arcát is, s ezért az irónia ekkor már, mint sok más, távolabbi 
mondatban,14 ezt a közös arcot marja, s épp ezen közös maratottság az, ami 
színre viszi a soha ki nem mondott, tapintatos derű és jóságos humor mö-
gé rejtett részvétet.

(3.) „Kimegy a ház elé, és mérgesen sandít át a major túlsó felére, ahol 
a lovas-csősz lakása előtt nagy sürgés-forgás van, mivelhogy czirok Ist-
ván lovas-csősz sertést vágott ma, s meginvitálta tehetős ember létére az 
egész majort, kivéve a juhászokat.” 

A szociográfiai leírás és a belső hang mondata után egy olyan mondat kö-
vetkezik, amely – bizonyos értelemben (ez a fajta kegyetlen parodisztikus-
ság a Tömörkény-szövegek alapvető jegye:) A helység kalapácsa modorában, 
az Iliászt idézve meg – a harag okát magyarázza. A számadó juhász azért 
olyan szörnyű mérges, mert nem hívták meg a disznótorra. Ez a mondat is 
távolabbi mondatokkal tart elsődleges rokonságot,15 de az előző mondat kö-
zös maratottsága mégiscsak visszhangzik benne, s ezáltal megalkotódik egy 
olyan, felsőbb nézőpont, amely váratlanul azt kérdezi – valószínűleg épp rö-
högő – olvasójától, hogy miért, te mitől szoktál megharagudni? A te okaid, 
szerinted, kevésbé nevetségesek?

(4.) „Mert tudnivaló, hogy csőszféle néppel juhászfajta ember soha sin-
csen se testi, se lelki barátságban, mert hiszen az lehetetlenség volna.” 

A bekezdés zárómondata, az eddigi mondatok nyomvonalán haladva, 
sok más, az elbeszélést át meg átszövő mondathoz illően,16 immár szinte 

14.  Pl.: „Hanem csak hagy az valami keserűséget az ember szívében, hogy mikor 
mindenki mulat, akkor ő éppen birkákat olvasson az akolban, és kenesse az anyabür-
gék fájós lábára a kenőcsöt a bojtárokkal.”

15.  Pl.: „Bélteki Mihállyal incselkedni kezd a kíváncsiság, és nagyhamar egyesül 
azzal a méreggel, hogy czirókéknál mulatnak. No nézze meg az ember, hát ő egymagá-
ban üljön otthon? Deres bajuszán csavargatva indul meg befelé, s hmget, gondolkozik 
az úton.”

16.  Pl.: „csikósember, juhászemberek között nagy a folytonossághiány, mert a lo-
vas lenézi a szamarast, a juhász meg szebbnek tartja a maga mesterségét, már csak azon 
érthető okból is, hogy a bürgének nincsen passzusa.” Lásd még: „Mert olyan jó a suba, 
hogy az mindenféle házi-bútor gyanánt használatos: hol bunda, hol szék, hol ágy: ha 
kifordítják, húst lehet szárítani, meg ebédelni a bőrén, hol meg… de hát minek mond-
jam én ezt, mikor úgyis tudják.” Valamint: „Az ég elborult egészen, semmi más fény 
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nyíltan ironizál az olvasón: közismert tényként szcenírozza az olvasó szá-
mára nyilván radikális újdonságként ható pusztai foglalkozás-viszonyokat 
(csősz és juhász nem barátkoznak), a valójában tájékozatlan olvasónak szánt 
magyarázat azonban egyértelműen tautologikus („mert hiszen az lehetet-
lenség”), nesze, semmi, fogjad meg jó szorosan, legközelebb meg ne legyél 
ennyire beképzelt, hanem figyelj oda jobban.

és aztán ezekhez a típusokhoz (mondjuk: a szociografikus tényközlések-
hez, a külsővé tett belső mondatokhoz, az isteni távlatú tekintethez meg az 
olvasót is érintő finom önreflexióhoz) (5.)-ként hozzájárulnak még a párbe-
szédek mondatai. A figurák az eredeti közlésben tizenöt oldalas elbeszélés 
során összesen csupán negyvenszer szólalnak meg (és ebbe már a kilyukasz-
tott duda Ssutty-a is beleszámít), többnyire csak egyetlen szót mondanak, 
vagy annál is kevesebbet (…ten, …ten, …ten, …ten), általában egyáltalán 
nem kapnak választ, s mindösszesen háromszor szólalnak meg egy sornál 
hosszabban, mindháromszor a történet végkifejletekor, kivételes szorongat-
tatások közepette: Bab Illés magyarázkodik,17 Bélteki Mihály zavarba jön,18 
Öreg gáli János számol.19 A többi néma csend: Móricz hírhedten szűkszavú 
figurái ehhez képest meglepően bőbeszédűek.

Ebből az (ezúttal) öt, irónia által egyenjogúsító, a részvétet a prosopopoeia 
által színre vivő mondattípusból természetesen sem nem szeretnék, sem nem 
lehetséges valamiféle struktúrát, kód-együttest generálni,20 (számuk és mi-
benlétük tetszőlegesen változtatható, hálózatos összekapcsolódásuk állandó-
an újraalakul, összefüggéseik különnemű elemekre épülnek, stb.). csupán 
azt kívánom aláhúzni, hogy a Tömörkény-szövegekben a mondatok kedélyes 
egymás után következése, narrativitásuk látszata semmivel sem fontosabb, 
mint azok a folyton alakuló stiláris, motivikus és tematikai kapcsolatok, 
amelyek a mondatokat egymással a linearitáson túl kötik össze. A soros kap-
csolást felülírja a hálózatosság, de ebből, a hálózatosság többszörös rétegzett-
sége és a linearitás emlékezet-jellegű megőrződése miatt, korántsem követ-
kezik az utóbbi uralma. Azt a szövegműködést, ami viszont igenis következik 

nincs, csak kevéske hóvilág, azonban a csacsik tudják a járást jól, amivel valószínűleg 
azt árulom most el, hogy nem először teszik meg ezt az utat.”

17.  „− A fejét érte az egyik, a másik… a másik a nyakát, hogy szinte visszapat-
tant…”

18.  „− ugye János, nézd csak… izé… − szól némi zavarodottsággal − hát az mit 
ivott? Kifizetném…”

19.  „− Az? − felel közömbösen. − Hogy is csak. Négy hatos, meg két hatos… meg 
megint két hatos: kilenc hatos.”

20.  Mint azt pl. Barthes tette, lásd: Roland Barthes: S/Z (Ford.: Mahler Zoltán), Osi-
ris, Budapest, 1997. Főként: 32-34.
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mindebből, valamiféle szitáló, oszcilláló remegésként tudnám metaforizál-
ni. A Tömörkény-szöveget minden derűs részvéte és jóindulatú, ugyanakkor 
nem személyválogató iróniája ellenére sem tudom patriarkálisnak vagy idil-
linek látni. Inkább udvariasan feszültnek mondanám. Ebben a feszült udva-
riasságban berendezkedve mutatja be olvasóinak az idegent.

és aztán ez a feszültség a szöveg legvégén (ott, ahol a legtöbb kortárs szö-
vegben, Pesti gábor negyedfél évszázaddal korábbi Esopus-fordításáig visz-
szanyúló okok miatt, a szöveg ertelme, a didaktikus tanítás-összegzés szo-
kott helyet kapni) kisül – de az udvariasság itt is megmarad, s ezáltal az ed-
digi kettős (lineáris és hálózatos) struktúrára ráépül egy harmadik réteg: az 
olvasás körkörösségéé. A tetthelyre visszatérő Bélteki számadó kiegyenlíti 
az áldozat számláját.

„Mihály ahogy a csacsin ül, hátraveti a subája egyik szárnyát, hogy 
jobban belemehessen a zsebbe a kezével. Bőrzacskót húz elő, és ezüst-
pénzt önt ki a tenyerébe. Azután a gyenge világnál, ami a nyitott ajtón 
kiszűrődik, szedeget belőle a másik kezébe. 

– Ehol-e – nyújtja át aztán gálinak.
Néhány darab lehullt, s pengve ugrál a köszöbfán. Szegény Duhaj 

Kis Miklós temetésénél ez a harangszó.”

Duhaj Kis Miklós temetésén tehát nem kondul meg a harang, azt az ezüs-
tök pengése helyettesíti. Mint köztudott,21 a lassan elmúló (bizonyos érte-
lemben csak az 1962-es II. Vatikáni zsinattal berekesztődni kezdő) régiség-
ben boszorkányok, villámsújtotta emberek és öngyilkosok semmiképpen 
sem részesülhettek egyházi temetésben, s így elföldelésükkor nem szólalt 
meg a település templomának harangja. Mivel az elbeszélés címe a Megöl-
tek egy legényt kezdetű népdalnak csak a legelső sorát idézi, a kezdetektől 
fogva mindvégig kérdés marad, hogy dehát tulajdonképpen miért is. Du-
haj Kis Miklós temetésén azért nem szól-e a harang, mert Duhaj Kis Mik-
lós öngyilkos lett (vakmerő és kíméletlen közbeéneklésével, gyilkosai keze 
által, voltaképpen maga ölette meg saját magát), vagy azért, mert Isten vil-
láma (ezúttal Bélteki Mihály parancsának és Bab Illés juhászbotjának képé-
ben) lesújtott rá? A kérdés kényszerítő erejű, ugyanakkor a szöveg alapján 
megválaszolhatatlan (s jórészt épp ezért kényszerítő erejű), mindvégig az is 
marad, s épp ezáltal követeli ki az újraolvasást.

21.  Lásd pl.: Tamási Zsolt: Az elnyugvó test élete (2). A temetés hagyományai és 
teológiája, Keresztény Szó, 1999/3. = http://epa.oszk.hu/00900/00939/00005/ks990307.
htm (Letöltés: 2012. 07. 25.)
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Még akkor is, ha az azért teljesen nyilvánvaló, hogy az isteni tekintet né-
zőpontjából az ezüstök pengése tökéletesen helyettesítheti az elmaradt ha-
rangszót, s egy közönséges hókupac is lehet annyira sacralis, mint az egyház 
képviselői által intézményesen megszentelt sírhely. Hiszen hát régóta, Zrí-
nyinél jóval korábbról tudható22 az is, hogy

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Órám tisztességes, csak légyen utolsó.
Akár farkas, akár emésszen meg holló,
Mindenütt felyül ég, a’ föld lészen alsó.

Ez a megoldás azonban mégsem vezet el a végső kiengesztelődéshez, vala-
mi hibázik hozzája, hiányzik belőle, vagy éppen ellenkezőleg: romboló ere-
jű fölöslegként nagyon is jelen van. Számomra ráadásul úgy tűnik, hogy 
Tömörkény elbeszélése teljes mértékig tisztában van ezzel a problémával, 
és teljesen nyilvánvaló módon jelzi is a rejtetten felmerülő elszámolási ano-
máliákat. Lépjünk vissza néhány bekezdést: a számadó felkészül a végső fi-
zetésre.

„Bélteki Mihály a havat turkálja a botvéggel.
– ugy-e János, nézd csak… izé… – szól némi zavarodottsággal – 

hát az mit ivott? Kifizetném…
gáli feltolja a fején a sipkát, s néhányszor végigsimítja homlokát a 

kezefejével.
– Az? – felel közömbösen. – Hogy is csak. Négy hatos, meg két ha-

tos… meg megint két hatos: kilenc hatos.”

Mint mindnyájan tudjuk,23 a kiegyezés után az Ausztriában 1858 óta hasz-
nálatos ún. osztrák értékű forint lett a Monarchia hivatalos fizetőeszköze, 
amelynek váltópénze a krajcár volt, száz krajcár tett ki egy forintot, ezüst 
hatosnak pedig (különös módon) a tízkrajcárost hívták. Egészen 1892-ig, 
amikor is bevezették az aranyalapú új pénzt, az osztrák-magyar koronát, 

22.  Zrínyi Miklós közismert versének, talán kevésbé köztudott módon, egy Luca-
nus-hely a forrása: „coelo tegitur qui non habet urnam, et undique ad Superos tantun-
dem est via.” (Lucanus: Pharsalia, VII. 831.) − Duhaj Kis Miklós a szokottan kegyet-
lenül parodisztikus megközelítésben ugyan, de mégiscsak vitézi halált hal, ezért ezen 
szöveghely kontextusba idézését indokoltnak és magyarázó erejűnek tartom.

23.  Lásd pl.: Kovács györgy: Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar 
pénztörténet, Polgári Szemle, 2011. március = http://www.polgariszemle.hu/app/da-
ta/107.pdf (Letöltés: 2012. 07.25.)
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amely száz fillérre oszlott, s ettől kezdve ezüst hatosnak hívták (nem kevés-
bé különös módon) a húszfillérest is. Az új korona és fillér mellett azonban 
a régi forint és krajcár is forgalomban maradt, csak 1900. január elsejétől 
lett kötelező a koronába történő átszámítás. De József Attila még 1937 no-
vemberében is vashatosként emlegeti a háborús körülmények között termé-
szesen vasból gyártott kisezüstöt, a húszfillérest, Íme, hát megleltem hazá-
mat kezdetű versének második strófájában:

E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfillléres, a vashatos.

Valójában tehát nem lehet megállapítani, hogy ebben az 1892-es valutare-
form után egy évvel megjelent szövegben a felek forintban vagy koronában 
számolnak-e el, ám akár húszfilléresekre, akár tízkrajcárosokra gondolnak 
is, amikor hatost mondanak, az mindenképpen bizonyos, hogy 4+2+2=8, 
nem pediglen kilenc, ahogyan Öreg gáli János, ez az egykoron a ns. várme-
gyék börtöneiben senyvedő, vén csirkefogó állítja.

Végeredményben fogalmam sincs tehát, mit, mennyit és miért ejt le a 
földre Bélteki Mihály számadó juhász, miközben oly kétségbeesetten igyek-
szik kiegyenlíteni Öreg gáli János előtt a juhászok által megölt Duhaj Kis 
Miklós számláját, s ezáltal, az égi bíró előtt, nyilván a magukét is, ám az bi-
zonyos, hogy az elszámolás hibás marad, tartósan megőrződik egy aggasztó 
különbség – s talán éppen ez: a kiengesztőlődés alapvető és hosszú életű kri-
tikai normájának24 való rendszeres és beszédes meg nem felelés, pontosab-
ban: a megfelelés kérdésességének tartós megmaradása25 az egyik oka a tö-

24.  A kiengesztelődés XIX. századi kritikai normáját Dávidházi Péter több ízben, 
nyomatékosan és mindig teljes joggal állította a kritikatörténeti érdeklődés figyelmé-
nek középpontjába. Első kidolgozás: Dávidházi Péter: Arany János kritikusi világnéze-
te, ItK 1985/1, 38–63.

25.  A Tömörkény-szövegek e jellemző jelenségére most csupán egyetlen külső pél-
dát hozok: egy gyermekhalál megjelenítéséét (A házasság első éve, 1900.):

„A gyermek megszületett és élt. Mihály, mikor az ideje s az időjárás engedte, 
bevitte a tanyák központjába, ahol van pap is, anyakönyv is, ott a gyermekét 
Pálnak keresztelték, mert Klára apját is, bizonyos nevezetű Rengő Pált, mint 
neve mutatja, szintén Pálnak hívták.

A Pál gyermek egy darabig élt anyja emlőjén a barlangban, utóbb azonban 
meghalt. Ez közös sorsunk, hogy idővel közanyánk ölébe menjünk, de Pál ezt 
igen korán, mondhatni idő előtt tette meg. Elhatározása gyors volt, úgy látszik, 
örökölte apja keménységét, ki egymaga állt egy szál fejszével neki az irtatlan-
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mörkényi novellisztika nagy hagyományú, ugyanakkor kifejezetten sunyi 
alulértékelésének.

3 .  M ó R I c Z  Z S I g M O N D

Amikor közel négy évtizeddel később Móricz Zsigmond Barbárok című, 
1931-es elbeszélésének harmadik részével és címadó, utolsó mondatával 
az alsóbb néprétegekről szóló szövegek helyét a genus iudicialéban, a jogi 
beszédnemben26 jelöli ki, akkor nagy erővel, és szinte kizárólagos érvény-
nyel húzza alá, és vágja bele a társadalom arcába a ki a tettes? kérdését. Ki 
a hibás az alsóbb néprétegek felülről nézve kifejezetten szörnyűséges kö-
rülményeiért? Móricz legendásan szűkszavú (bár újraolvasva tulajdonkép-
pen meglepően hosszú, zavarba ejtően didaktikus és kifejezetten hatásva-
dász) elbeszélése tartóssá, irodalomtörténeti szempontból aggasztóan tar-
tóssá tette ezt az alapvető kérdést. Ez a tartósság azért aggasztó, mert Illyés 
gyulától és a népi íróktól kezdve, a szocializmus társadalomkutató szöve-
gein keresztül egészen Bodor Ádámig vagy Tar Sándorig szinte kizáróla-
gossá tette a társadalmi értelemben vett tetteskeresés és bűnbakképzés – 
eredetét tekintve elitista és papi, hangütését tekintve pedig politikai, jogi és 
rendvédelmi jellegű, abszurd – diskurzusát. Ezenközben pedig úgyszólván 
teljesen háttérbe szorult és feledésbe merült a nem-leereszkedő részvétnek 
és az emancipáló iróniának az a (genus demonstrativumból, a bemutató be-
szédnemből eredő) tradíciója,27 amely pedig Tömörkénynél még nagyon is 

nak. Pál este köhögött, s bár a székifű virágából hathatós meleg levet Klára 
még akkor éjjel főzött neki, köhögése nem csillapodott. E tekintetben a székifű 
virága nem használt, mert bár az jó orvosság, de a főzése meg ismét füstöt tá-
masztott a barlangban, s így, amint az életben is elég példa mutatja, a jó igye-
kezet rossz eredményeket szült, és ezek nyomában Pál reggelre a maga egész 
rövidségében kinyúlt.”

26.  A kérdés tágabb, retorikatörténeti kontextusához lásd: Kecskeméti gábor: A ge-
nus iudiciale a 16-17. századi magyarországi irodalomban és irodalomelméletben, ItK 
2001/3-4, 255-284.

27.  Egy pillanatig sem kívánom vitatni Tömörkény ábrázolásmódjának stilizált 
voltát (Sághy Miklós állítása). Ebben az értelemben kétségtelenül igaz, hogy – az ér-
telmezői jelen távlatából vizsgálódva – a Tömörkény-szövegek voltaképpen bábok 
iránt keltenek fel részvétet (Müllner András felvetése). Ha azonban a referencális vi-
szonyokat szövegek közötti, trópusok vezérelte illúziónak tekintjük, akkor – azt hi-
szem – be kell látnunk, hogy a XIX-XX. század fordulóján, majd aztán évtizedeken át, 
ezek a tömörkényi bábok igenis képesek voltak felkelteni a referencia illúzióját (lásd a 
Tömörkény-szöveg alapvetően etnográfiai jellegének hosszú életű tézisét): Tömörkény 
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megvolt, amelynek segítségével képes volt csöppet sem vidékies, mert a táj-
ba tényleg egyáltalán nem illő (prózáját többszörösen strukturáló, a narra-
tivitást hálózatosságban és körkörösségben egyaránt feloldó) poétikai dön-
téseit meghozni, s amelyek nélkül alighanem tényleg csak annyira vagyunk 
képesek szeretni felebarátainkat, amennyire magunkat, vagy talán egy ki-
csit kevésbé – és amelyek nélkül jóval nehezebb észrevennünk, hogy ember-
társaink, ha idegenek, különösek, elesettek, nyomorultak vagy aljasak, ak-
kor is (vagy talán: leginkább akkor) pontosan ugyanolyanok, mint mi.

bábjait csak jóval később cserélték le Bálint Sándor bábjai. Magyarul: mivel mindig a 
legrealistábbnak tekintett szöveget minősítjük referenciálisnak, az etikai szempontokat 
előhívni képes szövegek halmaza folyamatosan változik az időben. Állításom az, hogy a 
Tömörkény-szövegek 1900 körül (még és már) elemei voltak ennek a halmaznak.
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M EK IS D.  JÁ NOS

M ETA FIKcIó BA BITS NOV ELL Á IBA N1

A százegynéhány esztendő előtt indult magyar modernizmusnak közis-
mert sajátossága, hogy – egy viszonylag szűkös diszkurzív és intézményi 
térben – egymásra torlódnak a különböző korok, kultúrkörök és iskolák íz-
lését képviselő, olykor radikálisan eltérő poétikai elvek alapján álló áramla-
tok. éppen azért bajos gyakorta korszerűnek és korszerűtlennek akár utóla-
gos elhatárolása is, mert a műformák értékelését lehetővé tevő kontextusok 
igencsak változatosak, s különösen egymás vonatkozásában azok. Nemcsak 
a jelenkori értelmezőnek okozhat e helyzet főfájást (már amennyiben sze-
retné elkerülni a túl gyors, egyoldalú ítéleteket), de már a húszas-harmin-
cas években is problémát jelentett, hogy egyszerre voltak jelen a program-
szerű modernség változatai és az attól eltérő/eltávolodó irányok formációi. 
Olyan értésirányokat fölkínálva, melyekben „régi” és „új”, történeti és mo-
dern, kurrens és archaikus bármikor fölcserélődhetett, akár a közelmúltbe-
li, akár az éppen aktuális művészeti-kulturális jelenségek viszonylatában.

A hagyomány fölértékelődése kétségkívül fontos jelenség a két háború 
közötti korszakban. S nemcsak a lírában. A jelzett ambiguitás ugyanakkor 
a „hagyományra” is kiterjed. Az elbeszélő prózában például egy valójában 
„archaikus” stílusformáció, a realizmus aktualizálódik, „újdonságként”; a 
létrejövő művekben a tárgyiasságnak a non-fiction felől érkező képleteivel 
(pl. Kassák Lajos: Egy ember élete, Nagy Lajos: Kiskunhalom), vagy éppen 
metaforikus alakzatokkal (pl. Déry Tibor: A befejezetlen mondat, gelléri 
Andor Endre novellái) kontaminálódva. De jelen van a beszélt nyelv rétegei-
nek, szociolektusainak–dialektusainak reprezentációja is (pl. Tersánszky Jó-
zsi Jenő, Móricz Zsigmond). Virágzik a történelmi regény (pl. Móricz, Lacz-
kó géza, illetve pl. Harsányi Zsolt), mely különféle úton-módon, de a his-
toriografikus valóságillúzió megalapozásában érdekelt. (Móricz és Laczkó 

1.  Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
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a nyelvi mimézis – ti. archaizálás – révén, Harsányi egy „áttetsző” nyelv és 
poétika megteremtésének sikeres – ti. népszerű – kísérletével). S természe-
tesen a társadalmi regény mindenféle változata. A közösségi/institucionális 
igény akár egész kulturális területeket asszimilálhat a „realisztikus” értés-
irányhoz. így például az irodalom piacán külön szegmens az erdélyi litera-
túra (mely máskülönben nagyon is heterogén, és egyébként nyilvánvalóan a 
magyar nyelvű irodalom szerves része) – az ide tartozó művek persze beso-
rolhatók más csoportokba is (pl. Nyirő József történelmi regényei); minden-
esetre a legtágabb vonatkozásban a magyarországi közönség számára (is) 
speciális identifikáló s egyben „üzenetközvetítő” szerepe van pusztán an-
nak a ténynek, ha egy könyv transzszilvánként azonosítható. A „realizmus” 
kategória ez esetben csupán tág értelemben hatályos. A „valóság-igény” tár-
sadalmi és lélektani regényekben, riportokban, esszékötetekben és önélet-
írásokban, a fikciós és a nem-fikciós irodalom legkülönbözőbb területein is 
megmutatkozik. A közönség elvárása újabb és újabb ilyen jellegű textusok 
létrejöttét provokálja.

éppen a felsorolt művek változatos, több tekintetben össze sem mérhe-
tő volta figyelmeztet arra, hogy a „valóság-igény” ideológiája nem elégséges 
elv még a kor irodalmi folyamatai közül az egyik legmarkánsabbnak a meg-
ragadásához sem. Nemcsak azért, mert határozott poétikai különbségek fi-
gyelhetők meg a fölsorolt textusok között, de azért is, mert – a szövegek esz-
tétikai hatására és hatásmechanizmusára tekintettel – a történeti-poétikai 
szempont több esetben egyszerűen felülírja a tárgytörténeti-ideológiait.2

Mindez olyan helyzetet teremt, hogy igencsak nehéz rákérdezni még a 
maguk specifikus alakjában megvalósult egyes formációk történeti létmód-
jára is. Márai Sándor önéletírásának, az Egy polgár vallomásainak metafo-
rikus stílusa egyfelől, a kassáki Egy ember élete rejtett költőisége másfelől jó 
példák lehetnek arra, hogy a „realitás” nyelvi-konstitutív mozzanata meny-
nyire elemi módon beíródik a kommunikáció alapkódjába.3

Ha megkockáztatjuk azt az állítást, hogy Szentkuthy Miklós, Márai és 
Nagy Lajos (akinek Kiskunhalomját József Attila költeménynek nevezte), 
gelléri és Nyirő (a Jézusfaragó ember szerzője), a kései Krúdy és Illyés gyula 

2.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy utóbbi szempont teljességgel kiküszöbölendő/
kiküszöbölhető a vizsgálódásból.

3.  Az utóbbi példa talán magyarázatra szorul: nos, Kassák könyvének említett 
sajátsága a vasmunkás- és csavargóideológián, -retorikán túl patikamérlegen adagolt 
képeiben és szóhasználatában, szemantikai alakzataiban, búvópatakszerű nyugatos és 
avantgárd reminiszcenciáiban nyilvánul meg, ezeket egy „valóság”-„éposz” formanyel-
vébe integrálva. Az utóbbit áttetszőnek tekintve szokás olykor a könyv pusztán-mime-
tikus alapkarakterét föltételezni-regisztrálni.
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(a Puszták népe szerzője) művei a konstitúció retorikai-poétikai alapkarak-
terét tekintve azonos platformon állnak, akkor számolnunk kell ugyan a ho-
mogenizáció veszélyével, de a metaforikus alapkód szemszögéből olyan ins-
tancia birtokába jutunk, mely lehetővé teszi az elválasztás műveletét is. Azt a 
műveletet, mely – például – akár Herczeg Ferenc, akár Veres Péter, akár Pas-
suth László (hogy három egészen különböző irányt reprezentáló, s egyéb-
ként korántsem jelentéktelen szerzőt említsünk) írásmódjának helyét azért 
jelöli ki egy képzeletbeli határvonal túloldalán, mert olyan poétikai model-
leket képviselnek, melyek a jelentésképzés konstitutív alapmozzanatát egy-
aránt az uralhatóság, a denotáció stb. előfeltevései mentén vélik, implicite, 
megalapozni és fenntartani.

Tesszük mindezt nem a történeti feldolgozás igényével, hanem témánk 
speciális szempontjaitól vezérelve. Tehát korántsem egy kétosztatú modell 
alakítgatása itt a célunk. A képzeletbeli határvonal azonban operacionális 
szempontból fenntartható, még akkor is, ha gyakran nem dönthető (s nem 
is döntendő) el egyértelműen, melyik textus tartozik az egyik, s melyik a 
másik oldalára – ezt az adott kontextus ugyanis nagymértékben befolyásol-
ja. A Nyugat és környékének „esztétizmusa” mint továbbvitt, és mint újra-
olvasott-újraírt, „újrafeldolgozott” hagyomány a fenti vonatkoztatási rend-
szerben speciális helyet foglal el.

Jelen tanulmány Babits Mihály elbeszélő prózájának metafiktív alakza-
taival foglalkozik: azokkal a némiképp zavarba ejtő poétikai jelenségekkel, 
melyeknek helyével és jelentőségével a recepció rendszerint kevésbé tudott 
számot vetni. Ezek az alakzatok többek között éppen a korszerűség és kor-
szerűtlenség relativizálásával, a rögzített értékek és jelentések kimozdításá-
val „operálnak”.

Nyilván különös figyelmet érdemelnek ebben az összefüggésben Az eu-
rópai irodalom története szerzőjének, a valaha elméleti előadásokkal bemu-
tatkozó, egykori egyetemi oktatónak a narratív irodalomról formált nézetei. 
Babitsnak a harmincas évek első felében írt esszéiben, elsősorban a Könyv-
ről könyvre című, Nyugat-beli sorozata szövegeiben fölvett, némiképp pejo-
ratív zöngéjű regény-terminus éppen a kortársi fejleményekre, a széppróza 
tömegirodalmi formáira s az irodalmi termelés jelenségére utal. Szinonimá-
ja, de legalábbis határesete annak, amit az esszéfüzér másként naturalista 
regénynek, vagy egyszerűen giccsnek nevez. Speciális szóhasználat ez, hi-
szen a „naturalizmus” itt, bevett stílustörténeti értelmén túl, minden esz-
közelvűen mimetikus epika gyűjtőneveként is fungál. Olyasmire utal, mely 
nem alakítja, de kiszolgálja a közönség elvárásait. Ha tehát úgy látszik, a „re-
gény” nevezet magában is nemritkán pejoratív zöngét nyer, annak ez a ma-
gyarázata.
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Babits különösen a magyarországi viszonyokat marasztalja el. A hazai el-
beszélő prózában a „naturalizmus” már „örökölt konvenció, valami obligát 
szemléleti mód, mely az írót megtörpíti, s a műfajt elszegényíti. (…) Nem is 
az írók tehetnek erről: a műfajban van a hiba, melyből csak a műfaj széttö-
résével tudnának szabadulni.” Erre irányuló, érdemi törekvés azonban, úgy 
látja, nem mutatkozik. A poétikai klisék ugyanis az irodalmi kommuniká-
ció sikerének biztosítékai, garantálva, hogy „az alkotás tökéletesen »életsza-
gú« lesz, mert megfelel annak a konvenciónak, amely »életszag« kialakult 
és beidegződött. A konvenció mindig könnyebb és biztosabb hatást jelent, 
mint az élet friss kifejezése, melynek előbb külön szuggesztió és beidegző-
dés kell.”4

A kortárs regény problémája tehát részint a megrögzült formák s az ezek-
kel társuló ideologémák (pl. „szexuális merészségek és politikai baloldali-
ság”, „modernség és forradalmiság”) kiüresedésében, jelentés-vesztő ismét-
lésében ragadható meg. Van azonban Babits gondolatmenetének egy má-
sik szála, mely mélyrehatóban, elméleti igénnyel s kultúrhistóriai távlatban 
ragadja meg a kérdést. Az esszéíró itt a mimetikus vonatkozások szerző-
dés-jellegére utal, s ennek kevéssé összetett voltában igyekszik megragadni a 
prózafikció mai problémáinak eredetét. „A regény valóságkonvenciója zsar-
nokibb a régi eposzok mesterkélt hagyományainál. (…) Ezért törik át a mai 
regényírásnak éppen legjelentősebb művelői a műfaj korlátait: Proust az esz-
szé, Virginia Woolf a líra irányában.”5

Babits Európai irodalomtörténete világossá teszi, hogy szerzője szerint a 
regénynek nem csupán egyetlen hagyományvonala létezik. Ha tehát a „na-
turalizmus” esetében a kifejezés jelentésének kiterjesztését észlelhettük, úgy 
a „regény” szó utóbbi alkalmazásának esetében szűkítéssel kell számol-
nunk. Az a 19. századi eredetű, a 20. században prosperáló konvenció érten-
dő most alatta, mely a referenciális megfeleltetések közvetlenségének hité-
be ringatta olvasóit, beleértve a követők és utánzók népes táborát. A későb-
biekben, mondhatjuk, azzal foglalkozunk majd, milyen alternatívákat kínál 
Babits szépprózája ehhez az általa uralkodónak vélt paradigmához képest.

Babits írásművészetében meglehetősen fontos szerepet játszik a metafikci-
onalitás. Némelyik novellája oly módon figyelmeztet önnön megalkotottsá-
gára, hogy „láthatóvá teszi” a szöveget szervező műfaji kódot. Ennek külön-
böző változatai és fázisai vannak. Jellegzetes példa a Kezdődik Éliás testvér 

4.  Babits Mihály: Esszék, tanulmányok II. Szépirodalmi, Budapest, 1978, 5-91, itt: 
28-29.

5.  I. m. 28.
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hiteles története (1910)6 vagy a Mese a Decameronból (1910) című elbeszélés. 
Az első esetben a legenda (szentéletrajz), a másodikban a boccaccio-i novel-
la az, ami a történetet és elbeszélését megszervezi. Már a cím is utal erre, s a 
szöveg későbbi fázisai rendre megerősítik az ezirányú várakozást. (Más eset, 
amikor a kapcsolatra nem világít rá ilyen értelmű utalás, noha a műfaji kód 
felismerhetően „jelen van”, odaérthető vagy legalábbis valószínűsíthető. Pl.: 
A torony árnyéka (1920), Poe vagy Maupassant modorában.)

A fent leírt alakzat nem azonos azzal az effektussal, amikor az elbeszé-
lés egyes elemei utalnak vissza (vagy lépnek kapcsolatba) az eredeti (előz-
mény-) típus-készlettel. A különbség az utalás többé vagy kevésbé konkrét 
jellegeként is leírható. így például a Mythologia (1918) című elbeszélés uta-
ló-architextuális azonosítása, eredet-megjelölésként, kevésbé lenne szeren-
csés eljárás, mit a fentieké. Itt is megjelölt transztextuális viszonnyal van 
ugyanakkor dolgunk, hiszen az antik mitológiára, mint „feldolgozások” ré-
vén hozzáférhető (sőt: ezek révén létező) kulturális univerzumra utalva, a 
szöveg valamely már ismertnek az újra-mondásával él. Mégpedig nem egy-
szerűen valamely történetvázat „tölt fel” egy modern – modernista – poéti-
ka nyelvi, szcenikus stb. „többletével”, elemeivel; hanem az „eredeti” mito-
logikus elemeket állítja az olvasó elé modernista eljárások segítségével. Ám 
az „eredetinek” ilyen létrehozó jellegű megkonstruálása (másfelől tekintve: 
létrejötte, nyelvi-poétikai konstitúciója) – hiszen ezzel van dolgunk – épp 
a modernista poétika révén lehetséges. Nevezetesen pl. a nominális túlsú-
lyú mondatszerkezetekkel, jellegzetes jelzős összetételekkel operáló szerve-
ződés (a magyar stilisztikában rendszerint „impresszionistának” nevezett, 
szecessziós jegyekkel rendelkező stílus), valamint a „realistaként” azonosít-
ható eljárások együttműködése folytán, melyek lehetővé teszik az egyes sze-
replőkre irányuló kognitív–emocionális reprezentációt éppúgy, mint a na-
gyobb számú szereplőt mozgató jelenetek váltakozó nézőpontú elbeszélését. 
Az esztétista és a történelmi-realista perspektíva egybejátszása, eloldódva 
minden poétikai irányzatosságtól (vagyis az alkalmazott stílusbeli stb. ösz-
szetevők eredeti irányzati „tétjeitől”), oly módon hozza közel az antik mi-
tológiát, hogy annak történéseit mintegy a keletkezés állapotában – a „sze-
münk láttára” – játszatja le. Itt hiányzik az olyan közbeiktatás, mely a műfaji 
kódot észlelhetővé téve hozná létre az olvasás különleges helyzetét.7

6.  Itt és a továbbiakban: az első megjelenés dátuma. A vizsgált szövegek forrásai: 
B. M.: Novellák, Európa –Szépirodalmi, Budapest, 1964; B. M. Novellái és színjátékai, 
Szépirodalmi, Budapest, 1987; B. M.: A gólyakalifa, Kártyavár, Tímár Virgil fia, Elza pi-
lóta, Szépirodalmi, Budapest, 1982; B. M. Halálfiai, Szépirodalmi, Budapest, 1984.

7.  Az Odysseus és a szirének (1916) hasonló jellegű, bár több figyelemre méltó kü-
lönbséggel. Részint a „líraiság” pólusa felé való eltolódás említendő ezek között (alcíme 
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A szövegköziség más képlete jellemzi a fent említett legenda- és a novel-
la-újraírást. A Kezdődik Éliás testvér hiteles története föliratú írásmű archa-
izál, mégpedig az archaizálásnak két aspektusát – a nyelvit és a strukturá-
list – nyomatékkal érvényesítve. A régies nyelven írt szövegbe latin textusok 
ékelődnek; ez utóbbiak explicit idegensége észlelhetővé teszi a főszövegben 
a fordítás virtuális munkáját, mely tevékenység közvetítésként valójában is 
szükséges (elő)feltétele a történet prezentáló megértésének (akár az alkotás, 
akár a befogadás műveleteinek „oldaláról” tekintjük). A történetmondás-
ba ékelődő Szent Ferenc-i példázat – történet – újabb réteget képvisel, ar-
chitextuális vonatkozásban is. Első olvasásra az elbeszélés olyan stílusimi-
tációnak tekinthető, mely képes a középkor nyelvi és tárgyias megidézésé-
re, megérzékítésére (az utóbbira itt most éppen az archaikus nyelvből „erőt 
merítve”). Ezt viszont olyan nyelvi események szakítják meg, melyek vagy 
a modern nyelv, vagy a „még archaikusabb” nyelv felé „tolják el” a kife-
jezésmódot. A nyelvhasználat imitációja természetesen sosem lehet „pusz-
tán nyelvi”, ahogyan az ebből való kilépés aktusai sem, hiszen a kapcsolódó 
kulturális vonzatok is hozzátartoznak a beszédmódok játékához. Ennek fé-
nyében nyer értelmet a történet kimenetelét „irányító” szerkezeti-struktu-
rális archaizmus is, melynek imitatív teljessége/következetessége az elbeszé-
lés végén megtörik. 

A szöveg olvasási folyamatát a „domesztikálódás” és az időlegesen ottho-
nossá vált nyelvből és narratív rendből való kibillenés kettősségének dina-
mikájaként jellemezhetjük. A kimozdítás munkáját a zárlatban az elbeszélt 
csoda racionális-materiális magyarázata végzi el, melyet viszont a szakrális 
perspektívába való visszahelyezés aktusa ír felül. Noha éliás testvér téved, 
amikor szentek processziójának véli a ledér farsangi fölvonulást, tévedése 
eszerint korántsem véletlen-esetleges, magasabb értelem nélküli.8 A narrá-
tor által képviselt értelmezési pozíció mindazonáltal nem azonos a szöveg 
„üzenetével”. Az auktoriális elbeszélő szólama a műfaji kódon, és az ez ál-

is: „Lírai novella”), valamint az, hogy a történetmondást alkalmanként megszakítják 
az olvasást ill. imaginációt irányító imperatív kitételek. utóbbiak aposztrophé jelle-
gűek, de a felszólítás egyszersmind az auktoriális történetmondóra is irányul, egyszer-
re a szerzői és az olvasói pozícióba beíródva, pontosabban e kettőt egymásba játszva. 
(„Most el kell képzelni a hajóst, aki Penelopéra gondol. (…) [L]e, a hullámra próbálja 
festeni képzeletben a méltóságos Penelopeia arcát, de a hullám megtörik, szétfolyik, és 
vele együtt minduntalan szétfolyik az arc.” „és most képzeljük el a messze vízen suhan-
ni a kis hajót a szirének felé.”)

8.  „és muzsikáltak vala, és a némberek énekeltek és táncoltak; de az Isten ezt cso-
dálatos módon angyalok énekévé és muzsikájává változtatta éliás testvér füleiben. és 
így van az, hogy az Isten véghetetlen hatalmával a gonoszból is jót tud csinálni, és a go-
noszság tivornyáit eszközül használja a tévelyedett bárányok megigazulására.”
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tal megnyitott horizonton belül marad – ennek jelzése már a dikció szintjén 
megtörténik. A „leleplezés” művelete – ha az olvasói pozícióba „íródik” be 
– a narrátorra is kiterjed(het). Az anakrónia játéka azt eredményezi, hogy a 
szöveg a nyelvi s eszmei identitás egyik pólusán sem követeli meg az olvasó-
tól a feltétlen azonosulást. Mindez a szöveg jelentésgazdagságát erősíti.

Az újraírásnak az utalás és a létrehozás összjátékában megvalósuló ba-
bitsi változata jóval több, mint „klasszicizálás”. Ez utóbbi az aktualitás nél-
küli, céltalan utalás paradigmája felé mutatna, ahol az eredet megidézése 
a kultúra emlékművét a feledés ellenében éppen e feledés közegében (vagy 
ennek „talajára”, „alapjaira”) építené. A recepcióban sosem volt ismeretlen 
az ezt vélelmező nézőpont.9 A babitsi kulturális emlékezet-írás azonban, 
épp ellenkezőleg, valójában „elébe megy” a felejtés munkájának. úgy sze-
gül ellene, hogy nem referál arra, hanem „megteremti” az eredetit. Vagy-
is sem „vizsgáztatni”, sem oktatni nem kíván, hanem a megidézett pretex-
tussal és ismeretkörrel való együttműködést, párbeszédet annak „potenci-
alitásában” teszi lehetővé. Az „emlékeztetés” e munkájának különlegessége 
ugyanis, hogy a létrejövő szöveg több szinten szerveződik, utat nyitva az új-
raolvasás felé. Révay József mutat rá: Babitsnak mind költői, mind prózai 
szövegeire jellemző, hogy korántsem tolakodóan, sőt olykor egészen rejt-
ve idéznek meg antik locusokat.10 Például, mint megállapítja, a Laodameia 
kardalainak néhány sora latin költők átköltése; e Horatius- és catullus-for-
dításait egyébként a Szapphóból átültetett, szintén jelöletlen idézetek mel-
lé montírozza Babits. Kallós Ede ugyanekkor (és ugyanitt, szintén a Nyugat 
1924-es Babits-számában) úgy ítéli, hogy a Laodameia írója nem egyes gö-
rög költők, költői helyek hatása alatt, hanem a görög szemléletet áthasonítva 
alkot azokat valóban megértő szöveget.11 Révay Babits költészetének egészé-
re tekintve a – nem ritka – latin reminiszcenciák értelemtöbbletet képező je-
lenlétét tartja jellemzőnek; ezek olykor szervesen, olykor ellenpont jelleggel 
találják meg helyüket a versekben. Noha Babits a verseivel bármiféle felis-
merhető locus nélkül is képes az antikvitást – nem megidézni, de, Nietzsche 

9.  „Művelt költő – így fémjelezték már a fiatal Babitsot is, s a jelzőben mindig volt 
valami alattomos mellékíz.” Fenyő László: Babits Mihály új könyve, Nyugat 1933/12. [I. 
694-696.] (A Nyugatban megjelent szövegek forrásaként ezúttal az OSZK Elektroni-
kus Periodika Archívumát vettem igénybe. EPA uRL: http://epa.oszk.hu/00000/00022; 
KIADVÁNY uRL: http://epa.oszk.hu/nyugat. Az adatok pontosításához a Nyugat re-
pertóriumot használtam; szerk. galambos Ferenc, Akadémiai, Budapest, 1959. Egy-két 
lapsust korrigáltam.)

10.  Révay József: Musarum sacerdos, Nyugat 1924/7. [I. 556-560.]
11.  Kallós Ede: A Laodameia költője Nyugat 1924/7. [I. 552-555.]
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szellemében, megtapasztalni.12 A régi vágású filológusi, puszta „interpretá-
ció” helyébe lépő költői-filozófusi megértésnek itt körvonalazott alakzatát 
hermeneutikai értelemben vett applikációnak is tekinthetjük. 

Révay a Tímár Virgil fia szövegének egynéhány helyére hivatkozva muta-
tott rá a locusok rafinált megválogatásának és elhelyezésének tényére. A re-
gényben ez a jellemrajz vonatkozásában nyer különös jelentőséget, amennyi-
ben Tímár és Vitányi kvalitásait nem utolsósorban az általuk megválasztott 
latin citátumok tárják az olvasó elé. A föntebb hivatkozott példánk, a Myt-
hologia című elbeszélés viszont, egészen közvetlenül, a narratív fikció (nar-
ratológiai értelemben vett) irodalmi terében (literary space) elhelyezkedő en-
titások megnevezése révén referál a mitológiára. úgy is fogalmazhatunk, 
„magának” a mitológiának az elbeszélése ez. Az elbeszélés ráhagyatkozik a 
mitologikus nevekre; e nevek: Herakles, Hylas, Nessus, Khiron; Erymanthos 
stb. kimondása-inskripciója képezi az elbeszélő diskurzus azon textuális he-
lyeit, ahonnan kiindulva a szemantikai „feltöltődést” a cselekményszerke-
zet valamint a szereplői beszéd lehetővé teszik. A narrátor kommentár jelle-
gű közléseinek itt alig-alig jut elsődleges funkció. A műbeli világ magyará-
zó kifejtése helyett a név-bővítmény szerkezet játszik fontos szerepet. Maga 
is „eseményszerűen” – pragmatikailag a megnevező létrehozás aktusaiként. 

A görög mitológiával kapcsolatos ismeretek a modern korban aligha te-
kinthetők megérzékítő módon elevennek; részint iskolás műveltségként, ré-
szint – kulturális termékek fogyasztásával összefüggő – közhelyes tudásként 
állnak rendelkezésre a szépirodalmat olvasó rétegek számára. (Az elbeszélés 
1918-ban látott először napvilágot – azóta természetesen még inkább elhal-
ványult az ezzel kapcsolatos ismeretanyag.) A fentebbi „mitológia elbeszé-
lése” kifejezés tehát úgy kap sajátos értelmet, hogy mintegy „maga a mito-
lógia” beszél; a történetmondás létrehozza a regevilág egy(néhány) szeletét, 
utat nyitva így a továbbiak felé. Megkerülhetetlen tehát a Babits-elbeszélé-
sen belüli, „megnevező létesítésként” leírható narratív funkció.

A kor magyar irodalmából párhuzamként említendő meg Kosztolányi 
Nero, a véres költő című regénye (1922), mely (nem a „mitológia”, de a „tör-
ténelem” vonatkozásában) a forrásszövegek „elfedésével” hozza létre re-
gényfikcióját.13 A létesítő megnevezés dinamikáját itt szintén az esztétizmus 
formáló elvei/textuális mozzanatai „támogatják”. A „rész”–„egész” referá-
ló dinamikája egyik mű esetében sem valamiféle „alexandriai” helyzetben 
bontakozik ki, de nem is nyugszik romantikus ideológián.

12.  Révay, i.h.
13.  A szöveget övező diskurzus egyik autobiografikus eredetű tétele szerint Koszto-

lányi csupán a regény megírása után olvasta volna el a vonatkozó történetírókat.
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A Mese a Decameronból a fentitől eltérő változatot, az explicit újraírás tí-
pusát képviseli. A műfaji kód reflektáltan „lép be” a jelentésteremtő mozza-
natok játékába, hiszen az újramondás aktusa az eredeti történet mint elbe-
szélés színrevitelével, annak megjelölt kiigazításával is operál.14

A boccaccio-i Dekameron negyedik napjának második novellája Alber-
to testvérről, az angyal képében szeretkező szerzetes-papról beszél el mulat-
tató és tanulságos történetet; a babitsi változat viszont az áldozatot, a „ma-
donna Lisetta” néven emlegetett, hiszékeny asszonyt állítja a középpontba. 
Elbeszélői perspektívaváltás ez, melynek voltaképpeni tétje a lelki történé-
sek megmutatása. A hang „férfi-elvű” marad ugyan – a Dekameronban is az, 
noha a kerettörténet szerint egy hölgy, Pampinea meséli el a történetet –, de 
az amott becsmérelt „ostobaság” itt felértékelődik, amennyiben Lisetta ben-
sője öntörvényű világként, titokzatos térként tűnik fel.15

Bernini ismert szobra az Avilai Szent Teréz arcán tükröződő fájdalmas 
gyönyörűséget jeleníti meg, melyet egy kerub lándzsája okoz. A mellkasba 
döfött lándzsa az isteni szeretet tárgyiasulása, s az érzés egyszerre testi és 
lelki, ahogyan a hírneves misztikus maga beszámolt látomásáról. A pusz-
tán frivol Boccacciot újraíró Babits novellája az „áldott vagy te az asz-
szonyok között” formula alkalmazásával idézi meg a szomatikus vetület 
szakrális dimenzióit. Az önátadás története új színben tűnik fel: Lisetta 
„valóban nem frate Alberto szeretője volt, hanem angyalok szeretője, an-
gyali szerető. (…) Megcsalt, kinevetett voltában boldogabb és becsesebb 
életet élt, mint akik megcsalták és kinevették.” Az individuális élmény, 
extázis az, melynek (ilyen vagy olyan) „igazságára” ablak nyílik a novel-
lában. Egy másik benső világ megnyitásának, megértésének kísérleteként, 
az anakrónia játékának és a fókusz „kibillentésének” finom alkalmazásá-
val. Reneszánsz, barokk, szecesszió egybejátszása itt nem egyszerűen stí-
lusreminiszcenciák együttese, de jelentésbővítést generáló struktúra. Az 
együttesen megnyíló, különböző horizontok, s az elbeszélői szöveg köz-

14.  „Elmondom, noha elmondta volt a ledér messer giovanni Boccaccio ezelőtt öt-
száz esztendővel vidáman és ötletesen; újra elmondom, mert úgy tetszik nekem, hogy 
ezt a mesét nem vidáman és ötletesen kellene elmondani. Hanem kellene benne vala-
minek lenni, ami úgy villogjon az ostoba asszonyka históriájában, mint nevető arcon 
egy pár szomjas és szomorú szem.”

15.  „[O]lyan e lélek is, mint a ca’Quirino, mint egy titokzatos kis palazzo, amelybe 
cifra íveken át hull be a hold hazug ezüstzáporával. és félelemben remegve gyötrődő 
gyönyörrel dobog az asszony vágya messze fények és túlvilági gyönyörök felé. Meny-
nyei angyalok felé, akik leszállnak a föld kiválasztott szépségű leányaihoz, hogy mint-
egy megszentelt edényekbe beléjük rejtsék szerelmüknek mennyei italát. Leszállnak a 
menny lovagjai, mennyei méhek, mennyei mézzel, és üdvözlik a föld megvetett, tudat-
lan leányát.” 
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vetlen metafiktív funkciójú kiszólásai egyaránt az alterációt, a relativitást 
erősítik. 

A fentiekben amellett igyekeztünk érvelni, hogy a Babits elbeszélő pró-
zájának számos darabjában fellelhető metafiktív alakzatok lényegi többlet-
jelentést adnak e szövegeknek. Hiszen nem színező elemekről van szó, ha-
nem – jellemzően – alapviszonyokról, s ezek narratív-retorikai aktualizáci-
óiról. Kontextusok, architextusok, stíluselemek, mitologémák, filozofémák, 
appercepciós sémák reprezentációi és egyéb diskurzív-mediális tényezők 
egybejátszásáról (s nem készletszerű felhalmozásáról), melyek az olvasás fo-
lyamatában a partitúrából kibomolva „vállalnak részt” a szemiózis folya-
matában. A metafiktivitásnak ez az arculata nem az elbeszélői kommen-
tár önreflektív elemeinek, mozzanatainak függvénye, noha a kommentárok 
gyakran orientáló funkciójúak e vonatkozásban. 

Az elbeszélői szólam alanyára is „visszaható” narrátori megnyilatkozá-
sok annak „személyként” való figurálódása, reprezentációja felé vezetnek. 
Az alkotásfolyamat észlelhetővé válásának hozadéka egy olyan, „szerzői” tí-
pusú narrátor létrejötte, mely a narráció „autobiografikus” vonásaiból épít-
kezik. A reflektivitás sterne-i /diderot-i típusa és tolsztoji változata más-más 
módon enged betekintést az alkotói műhelybe – metafikcióról csupán az 
előbbi esetben beszélhetünk.16 Jelen vizsgálódás szempontjából éppenség-
gel az lehet érdekes, ahogyan Babits némely szövegében az „elbeszélői” és 
a „szerzői” szint „határsértés” jelleggel lép egymással kölcsönviszonyba. Ez 
kihatással van a szöveg alapstruktúrájának metafiktív lehetőségeire is.

Babits elbeszélő munkáinak jó része nem felel meg a novella- és regény-
forma ökonomikus követelményeinek. Az eltérések rendszerint a „vázlat” 
interpretánsával is értelmezhetők: olyan textuális magyarázatként, melynek 
biografikus implikátumai vannak. Az életrajzi magyarázat azonban általá-
ban önmagában kevéssé kielégítő. Ha „kidolgozottság” jellemzi A torony ár-
nyékát, a Hatholdas rózsakertet, a Harc az angyallalt (s a verses epikai Jónás 
könyvét); ellenben az Odysseus és a sziréneket, Az én kísértethistóriámat, az 
Aranygarast, a Hármas históriát s a Kártyavárt kevésbé, akkor ennek okai 
az egyes textusok esetében eltérőek lehetnek. Míg az elsőként említett mű-
veket a „zárt”, lekerekített forma felé ható elvek szervezik, addig az utóbbiak 
közül csupán Az én kísértethistóriám (1923) tűnik olyan szövegnek, melyre 

16.  Az auktoriális elbeszélő a metafikció (mint alakzat) „ellenmozgásának” kitéve 
a posztmodern metafikcióban (mint műfaji képződményben) ontologikus alapjai felől, 
színrevitele során „kérdőjeleződik” meg. A babitsi prózapoétikában az utóbbi irány 
felé mutató vonást aligha érdemes keresnünk. A kortárs modernizmus-recepcióban a 
posztmodern hullám előtti magyar irodalomból rendszerint Kosztolányi Esti Kornélját 
szokás olyan textusként számon tartani, melyben hasonló jelenség megfigyelhető.
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elvileg ugyanez lenne érvényes, de nem felel meg a kívánalmaknak, s kidol-
gozatlan életrajzi anekdota marad. A „vázlat” interpretánsa az experimen-
talitás értelmében érvényes viszont a többi szóban forgó alkotásra. Tehát a 
Kártyavár – keletkezésének ismert körülményei (az írás folyamatának meg-
szakítottsága) ellenére – érvényesen olvasható olyan szövegként, melyben a 
„vázlatosságot” kísérő és részben jelölő metafiktív elemek „jogosan” kapnak 
helyet az elbeszélői szólamban, s a mise en abyme jellegű zárlat nem „ront-
ja le” a történet hatását, „üzenetét”. Sőt, a mai ízlés és érdeklődés számára e 
vonások a regény jelentőségét inkább növelik, semmint csorbítanák. A Hár-
mas história (1926) a történetmondást nem rendeli alá valamely külső, „fe-
lülíró” instanciának, de a narrátori hangot hasonítja a szereplőkéhez, a sza-
bad függő beszéd innovatív alkalmazásával. A történet szereplőinek, a hadi 
eszközeik kapcsán csodás történeteket mesélő középkori vitézeknek tudás-
horizontja „eluralkodik” az elbeszélőén17 (aki viszont nem rendelkezik felis-
merhető identitással). A „nyitott” történet elsősorban éppen annyiban befe-
jezetlen, amennyiben egy nem megfejthető talány elé állítja olvasóját. A „re-
alitást” és „irrealitást” oly módon játsza egybe Babitsnak ez az elbeszélése, 
melyet a mai értelmező hajlamos „mágikus realizmusként” azonosítani.

A Harc az angyallal (1937) az előbbihez hasonlóan kitűnő elbeszélése Ba-
bitsnak (mindkét novella jelentősége Móricz, Kosztolányi, Krúdy legjobbja-
iéhoz mérhető). Ez viszont, formáló elveit tekintve korszerű realista textus. 
Alcíme szerint „Pótlék a Halálfiaihoz”; nem csupán kiegészítésként, de kor-
rektívumként is értelmezhető, ha föltesszük: e munkájában Babits felmér-
te a Halálfiai „javításának”, mimetikus elvű, szocio-lélektani alapokra he-
lyezett virtuális újraírásának lehetőségét. A Halálfiai túlburjánzó elbeszélői 
kommentárjait itt gazdaságosan adagolt megjegyzések helyettesítik, felépí-
tésének aránytalanságait pedig kiszámított epizodikus szerkezet korrigálja.

Ez utóbbi különösen áll a témáját ugyanebből a körből merítő Hatholdas 
rózsakertre (1936–1937). Bár az utóbbi cselekményvezetése és -kommentá-
lása a nagyregényéhez hasonlóan lassú, viszont attól eltérően itt hiányzik az 
ironikus ellenpontozás – a humor a történet számára van fenntartva. A Ha-
lálfiai nem anekdotikus elvű narratíva, a gádoroson játszódó kisregény vi-
szont az.

A fentebb „vázlatosként” megjelölt Babits-textusok rendszerint olyan me-
tafiktív elemeket tartalmaznak, melyek a formáló elvek nyitottságát sugall-
hatják a befogadónak. Az (egyébként önállóan is olvasható) Harc az angyal-
lal példája igazolja, hogy a „zárt” textusok is képesek szemantikai „nyitott-

17.  Erről egyébként – jobb híján – beszélhetünk ugyan folyamatként, de e folyamat-
nak, a történetszerűség értelmében, semmiképp sincs temporalitása.
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ságot” eredményezni. Hiszen e novella egy végsőkig kiélezett egzisztenciális 
határhelyzetet mesél el minden tragizáló vagy ironizáló poentírozás nélkül, 
megőrizve annak e két pólus körül szerveződő ambigiutását. A különféle kí-
sérletek azonban explicitebb nyitottságot mutathatnak. A kisepika termé-
szetesen egészen más lehetőségeket kínál e tekintetben, s több tekintetben 
célszerűtlen összevetni a nagyobb lélegzetű alkotásokkal (már amennyiben 
nem a szó szoros értelmében vett elbeszélésciklusokkal – mint alternatív 
epikai struktúrával – van dolgunk).

Amidőn Szabó Dezső a Halálfiain egyebek mellett a regényszerűséget 
kéri számon, bizonyos tekintetben megismétli Fülep Lajos tíz év előtti, Az 
elsodort faluról írt bírálatában18 megformulázott kifogását. (A két kritikát 
egyébként is érdemes párhuzamosan olvasni.) E kísérletek minősítését esze-
rint nagymértékben meghatározza, a befogadó mennyiben tartja az ered-
ményt a regény bevett formaelveitől – hogy így mondjuk – „adekvátan” el-
térő, alternatív nagyepikai formációnak.

A befejezetlen mondat vagy a Prae fogadtatástörténete egyaránt megmu-
tatja, hogy az – akár az esztétikai alapelvekig lehatoló – prózapoétikai mo-
difikációk hatása esetleg különös késedelmet is szenvedhet, anélkül, hogy ez 
magának a kísérletnek a végső kudarcát jelentené. A „vázlat” kísértése/kí-
sértete e szövegekből sem küszöbölhető ki. Ezzel együtt kell tekintetbe ven-
nünk azonban, hogy sem a Déry-, sem a Szentkuthy-szövegtől, sem a Szabó- 
és a Babits-regénytől nem vitatható el legalább az a jelentőség, hogy a ma-
guk sajátos figuratív szerkezetével azóta is sikerrel emlékeztetnek a nyelv és 
a kultúra néhány – korunkig ható – valódi alapkérdésére.

Mai szemmel mérlegelve a Babits-próza alakulástörténetét, megkockáz-
tatható a kijelentés: a Halálfiai poétikájától valószínűleg kevésbé volt cél-
szerű a Hatholdas rózsakert irányába elmozdulni, mint azon formáció felé, 
mely az imagináció speciálisan esszészerű, a felelősség kérdését középpont-
ba állító változatát dolgozta ki. Ilyen a Keresztül-kasul az életemen (1939) 
címmel megjelentetett önéletrajz, voltaképpen esszék kötetté szerkesztett 
láncolata. S ilyen az 1933-ban napvilágot látott regény, az Elza pilóta is. 

18.   Fülep Lajos: Szabó Dezső regénye, Nyugat 1919/16-17. [1021-1036.]
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BEN E A DR I Á N

IRóN I A é S MOR Á L NAgY L AJOS 
RÖV IDPRóZ ÁJÁ BA N

Nagy Lajos karcolatainak és novelláinak értékelői mindig is kiemelték a 
kritikus látásmódot és az ennek szolgálatába állított irónia és szarkazmus 
is szembetűnő a szerző számos szövegében. Felvetődik azonban a kérdés, 
mennyire egyeztethetőek össze a − konkrétan vagy allegorikusan, illetve 
parabolaszerű általánosításon keresztül − referenciális olvasatot igénylő 
eszközök az irodalmiság esztétikai követelményével. Evvel összefüggésben: 
az írói szándék megjelenhet-e a mű mondanivalójaként úgy, hogy ne érje a 
tendenciairodalom, a zsurnalizmus elmarasztaló ítélete. Lehet-e egyáltalán 
mondanivalója az irodalomnak (vagyis az írónak) saját társadalmi-politi-
kai kontextusáról? Lehet, de nem szabad, tanítja az esztéticista irodalom-
szemlélet, amivel azonban Nagy Lajos elméleti megnyilatkozásaiban sem 
értett egyet, ahogyan a mai olvasó sem feltétlenül teszi. (Lásd erről Hel-
ler Ágnes szavait a strukturalista perspektíváról, a radikális modernizmus 
mindeddig utolsó leheletéről: „A művészet értelmezésében a magas mo-
dernizmus végteljesítményének, ha nem is okvetlenül csúcsteljesítményé-
nek apoteózisa, a referens nélküli, azaz autoreferenciális művészet vagy in-
kább művészetértelmezés apoteózisa.”1) Kevéssé tárgyalt tény, hogy Nagy 
Lajosnak nemcsak társadalmi-politikai és erkölcsi nézetei voltak igen hatá-
rozottak, hanem irodalomelméleti, prózapoétikai meglátásai, koncepciója 
is. Ezek számbavétele szükséges ahhoz, hogy műfaj, referencialitás és iro-
dalmiság tekintetében következtetéseket vonhassunk le irónia és morál vi-
szonyáról. Az irónia fogalmát, használatát, majd az ebben foglalt értékelő 
perspektíva változatait vizsgáljuk a szerző különböző, illetve gyakran hib-
rid műfajú szövegeiben, hogy irodalmiság és valóságreferencialitás viszo-
nyát leíró és értékelő szempontból is árnyaltabban közelíthessük meg. 

1.  Heller Ágnes: A harmadik Nietzsche. In: Loboczky János (szerk.): Európa Ni-
etzsche után, Líceum, Eger, 2005, 17-27, 21.
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Nagy Lajos irodalomelméleti és prózapoétikai nézeteit elsősorban irodal-
mi publicisztikáiból, kritikáiból és önéletírásaiból ismerhetjük meg. Nem 
tételes elméletről, hanem viszonylag kevés módosulást mutató koncepció 
elszórt megnyilatkozásairól van szó. Ezek egy része irodalompragmatikai 
kérdéseket érint, esetleg jár körül: az irodalom mibenléte, értékviszonyai, 
feladata; irodalom és valóság viszonya; ideológia, intézményrendszer, író, 
mű, olvasóközönség kapcsolata. A formai, mondhatni protonarratológi-
ai kérdések pedig általában a szereplő, történet, nézőpont problematizálá-
saként merülnek fel. Ezek közvetlen kapcsolatban állnak Nagy Lajos em-
berekről, értékekről, erkölcsökről vallott felfogásával. A lázadó ember bi-
zonyítja, hogy Nagy Lajos itt valóban tudatos marxista ideológiakritikát 
gyakorol, ami kézenfekvővé teszi, hogy esztétikájában is marxista alapot 
tételezzünk fel. (Ez nem jelenti azt, hogy bármi köze lett volna a bármikori 
hivatalos szocializmus vagy marxizmus giccs- vagy propagandairodalmá-
nak dogmatikus elméletéhez és sematikus gyakorlatához.) A cél minden-
esetre a valóság hű ábrázolása. 

„Az igazi valóságról nem sok szó esett. Ezt a valóságot az ideológia 
leplezte. Igen, az ideológia leplezett és szakadatlanul hamisított. Iro-
dalom és újságírás végezte a legfőbb ideológiai szolgálatot.”2 

Tegyük hozzá, hogy az ilyen irányú elméleti tájékozottságnak saját mun-
kássága korábbi szakaszaiban, főként 1919 előtt nyilván legfeljebb részlege-
sen lehetett birtokában. Irodalom, emberi viszonyok és értékelés mély ösz-
szefüggését mutatja a következő idézet is: 

„Emlékszem, hogy a magam kialakulófélben lévő irodalomszemléle-
tébe, illetve úgy mondom társadalomszemléletébe, először a gárdo-
nyi Göre Gábora ütközött, majd annak folytatásai, a Kátsa cigány, a 
Göre Martsa lakodalma, a Durbints sógor és a többi. Eleinte mulat-
tam rajtuk, de csak néhány oldalon át, egyszerre csak észbe kaptam, 
az egész írást, írássorozatot véteknek éreztem. A paraszt olyan kívül-
ről-felülről nézését éreztem meg ezekben a művekben, amit hamis-
nak, sőt rosszindulatúnak tartottam. Ezek a göre-históriák voltak az 
első olvasmányaim, amelyek arra késztettek, hogy mindinkább meg-
nézzem, ki és mi az író; kiknek, miknek ír, kiről, miről, kik mellé hú-
zó és kik ellen ágaskodó hajlandósággal.”3 

2.  I. m. 62.
3.  Nagy Lajos: A lázadó ember, Szikra, Budapest, 1949, 197.
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Nagy Lajos kijelenti, hogy „a l’art pour l’art műalkotás képtelenség”, művé-
szi és írói alkotás szempontjából tehetségtelen emberek kitalálása, akikben 
„nincs kollektív akarás; tehát olyan akarás, mely a saját egyéni jóléte prob-
lémáin túl is hat”.4 Olyan „agitatív” alkotói magatartást kér számon tehát, 
mely mögött világszemlélet és társadalomszemlélet van: „harcba indulok 
a mindenség ellen; szólok, írok, közlöm a gondolataimat másokkal, kapa-
citálni akarok mindenkit, változtatni a világon, (…) megszüntetni akarom 
a fájót.”5 

Világszemlélet az irodalomban című 1919-ben írt ars poeticájában ez az 
emancipatorikus világszemlélet jelenti az egyetlen helyes és szükséges vi-
lágszemléletet, amely meghatározza a műalkotás esztétikai státuszát: nem 
a szépség, hanem az igazság megjelenítője. „A művész, mint minden ép 
(vagy: igaz) ember erkölcsi lény: minden megérzésre helyesléssel és ellen-
zéssel reagál, ezt a folyamatot kísérő gondolattömeg: az ítéletek sora.”6 Mert 
nem is lehet az emberről és társadalmáról ítéletek nélkül írni, az objektivi-
tás legfeljebb látszólagos lehet. „Az írói alkotásnak értékét a belőle kisugár-
zó, az olvasó lelkét átfűtő agitatív erő teszi, tehát az írói alkotásnak tenden-
ciái vannak.” – bár ezek „mintegy szándéktalanok, mert a művészet nem 
kigondolás, hanem intenció”.7 (Tegyük hozzá, az artisztikum helyett a mű 
progresszív társadalmi mondanivalójának és hatásának az előtérbe helyezé-
se a korabeli magyar irodalmi mezőben nem volt ismeretlen, de például Mó-
ricznál a regényesítés, az idill, az épateur naturalizmus, a felfokozott, teátrá-
lis drámaiság egészen más jellegűek, mint Nagy Lajos írásművészetében. Ez 
utóbbi nemcsak világszemléletileg konkrétabb és következetesebb, hanem − 
talán az eddigiek fényében meglepő módon – stiláris műgond, ökonómia és 
fegyelmezettség tekintetében is felülmúlja a nagy riválist. A szenvtelen hang 
és a szűkszavú fogalmazás Nagy Lajos keserűen humoros, ironikus, szar-
kasztikus látásmódjának a kifejezője, amint látni fogjuk.) 

A lázadó emberben Nagy Lajos többször is említi, hogy orosz novellis-
ták és gorkij hatására kezdett el írni, akiket különbnek érzett a magyar tár-
canovellistáknál, mert írásaik a valóság igaz ábrázolásai: „Megmutatják az 
embert, olyannak, amilyen, az életet; feltárják az ismeretlent, az összefüg-
géseket, hatni akarnak az olvasóra, talán emberiességet akarnak benne kel-

4.  Nagy Lajos: Nincs l’art pour l’art. In: uő: Író, könyv, olvasó I. Szépirodalmi, Bu-
dapest, 1959, 297-304, 298.

5.  I. m. 300.
6.  Nagy Lajos: Világszemlélet az irodalomban. In: N. L.: Író, könyv, olvasó. Váloga-

tott cikkek és tanulmányok I. 61-65, itt: 62-63.
7.  I. m. 63.
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teni.”8 gorkij Huszonhat és egy című elbeszélése azért hatott rá a reveláció 
erejével (amelyet utólag maga is túlzásnak érez), mert nem mesterkélt, célta-
lanul kiagyalt szórakoztatás csupán. 

„Egészen más, mint amit a mai magyar novellistáink írnak. Egészen 
más témaválasztásban, hangban, a nem fordulatos és nem csattanó-
val végződő történet kezelésében. és más főleg azáltal, hogy a novella 
alakjai szegények, a társadalom legalsó szintjéről való emberek, akiket 
az író nem felülről néz. Szóval más az író szemlélete. (…) úgy gondol-
tam, hogy gorkij igazat ír, a többiek pedig, mármint az akkori magyar 
tárcanovellák gyártói, csupán szórakoztató elmejátékot művelnek, s 
amit írnak az nem a valóság, hanem valami különös csinálmány, Ma-
che, s talán az is szükségképpeni lényegük, hogy hazugok legyenek.”9 

Az életrajz ismeretében felismerhető, hogy Nagy Lajos novelláinak témái, 
helyszínei, alakjai közvetlenül a személyes élmények, nem pedig a képzelet 
valóságából vétettek, nem alkotnak fikciót, költeményt, „csak” amennyiben 
észrevételre és megszerkesztésre kerültek, határozott értékszempontokat ér-
vényesítve. Tehát „fotográfiák” lennének, Lukács györgy naturalizmust el-
marasztaló kijelentése értelmében? Nagy Lajos szerint ez az irodalom meg 
nem értéséből fakad, „irodalomban fotografia nincs”. 

„Bármilyen hű egy művészi ábrázolás (…), minden lerögzített pont-
ja egy írói szándékból is fakad, az én szándékom pedig nem volt más, 
mint megmutatni az embert, egyes tényeit, való jelenségek összefüg-
gését, a társadalmat, az életet és annak problémáit. Azonban mindig 
egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így: az igazsá-
gos változtatásért küzdve. Az ilyen tevékenységről azonban az elmúlt 
korban azt mondták, hogy propaganda. és ezzel le akarták fokozni a 
mű, vagy a művek művészi értékét.”10 

Ez a kontextusérzékeny, a társadalmi emancipáció irányában elkötelezett 
gyakorlati irodalomfelfogás természetszerűleg foglalja magában a politikai 
és erkölcsi vonatkozásokat, emberről és társadalomról. A társadalomkritika 
azonban nem feltétlenül párosul művészi időtállósággal, nem is elsősorban 
a mai olvasó más társadalmi tapasztalatai miatt. Az esztétikai hatásgyakor-

8.  Nagy Lajos: A lázadó ember, Szikra, Budapest, 1949 307.
9.  I. m. 208.
10.  I. m. 334.
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lás − akár erkölcsi, érzelmi, vagy egyéb felhangokat céloz meg – ma már 
egyszerűen nem sikerül(vélhetően saját korában még igen) bizonyos szö-
vegekben. Amelyekben igen, azokban a narrátorral, illetve a történet mon-
danivalójával való személyes írói azonosulás csak bizonyos távolságtartás-
sal valósul meg: ezekben a szövegekben jelentkezik leginkább az irónia. Ez 
azonban nem általános szkepszist kifejező filozófiai irónia, hanem egy ha-
tározott ember- és társadalomkép szubjektív magaslatáról letekintő kritikus 
fanyar humorral és szarkazmussal társított iróniája. Nézzük, milyen alapon 
áll ez az ítélkező irónia.

Antropológia és morál terén Nagy Lajos nem úgy volt meggyőződéses, 
elkötelezett ember és író, mintha hitt volna a korban irodalmilag is széles-
körűen ható („polgári”) humanizmussal együtt az egységes emberi termé-
szetben, az emberekben. Erről a humanizmusról hirdette a nyugati marxiz-
mus sok jeles képviselője is, hogy a kapitalista társadalmi rend szabadságot, 
egyenlőséget hirdető ideológiájaként elfedi a társadalmi különbségekből fa-
kadó esélyegyenlőtlenséget). „úgy mondom, hogy mi. Mintha még ma sem 
tudnék arról, hogy az emberek, ez nem egységes kategória. Azaz: csak ter-
mészetrajzilag egységes. (…) A gazdagoknak író írók és elmélkedők meg-
szerkesztették a szabadság fogalmát s az a szabadság, melyre gondoltak, 
csakugyan virágzott is” – írja a századvég, századforduló időszakáról az 
1949-ben megjelent A lázadó ember című „(önéletrajz)”-ban.11 Társadalom- 
és ideológiakritika jellemző kifejezőeszköze a lakonikus szarkazmus: „Ha 
a gazdagember tüdőbajos lett, évekre elutazhatott Davosba, vagy cairóba. 
Elvben ugyanezt megtehette a levélhordó is.”12 ugyanakkor Példázat című 
írása jól mutatja, hogy az igazság kizárja az osztályelfogultságot, mert „az 
emberek egyformán gonoszok, akár burzsoák, akár proletárok, (…) semmi 
ok nincs a reményre, hogy ez valaha is másképp legyen”.13 Ez az érv azonban 
erős (ön)iróniát rejt magában, és evvel összhangban Nagy Lajos a tények ér-
telmezésének szükségességére és az ehhez szükséges kontextus fontosságá-
ra hívja fel a figyelmet. Ehhez pedig az írónak egységes világszemléletre van 
szüksége, mivel feladata az ember és a társadalom megítélése. Mint láttuk, 
Nagy Lajos felvállaltan moralizáló író: elítél, kárhoztat és áhít. Az értékelés-
hez pedig értékrend szükségeltetik, ami nélkül a gúny, a szarkazmus, az iró-
nia alapját veszti és olcsó szellemeskedéssé vagy kötözködéssé válik. Nagy 
Lajos ezen írói koncepciója mindent áthat: nem csak az ábrázolt valóságele-

11.  Nagy Lajos: A lázadó ember, Szikra, Budapest, 1949, 61.
12.  uo.
13.  Nagy Lajos: Példázat, vagy az író, a polgár, az autó, két proletár és a kutya. In: 

uő: Író, könyv, olvasó I. Szépirodalmi, Budapest, 1959, 345-351, 349.
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mek és a hangnem megválasztásakor, hanem szövegeinek műfaji, szerkeze-
ti átgondoltságában is megfigyelhető.

„Novellák ezek? Formára mintha azok volnának?” – írja némi bizonyta-
lansággal 1930-ban a Lecke kötetről Schöpflin Aladár, hiszen van bennük 
történet, cselekményfejlődés és befejeződés, szoros formában.14 Az elbeszélő 
formák a valóság igaz ábrázolásának lehetséges eszközeiként vannak meg-
ítélve, alkalmazásuk is ehhez igazodik Nagy Lajos kritikai és szépírói tevé-
kenységében. érvényes ez a műfajtól a cselekménybonyolításon át a szerep-
lők megjelenítéséig, az elbeszélői nézőpontig: hang, mód, fokalizáció mind 
világszemléletet tár fel és így hitelességi kérdést jelent. Erre hívja fel a fi-
gyelmet szatirikus hangnemben Leíró művészet, vagy művészi leírás című 
irodalmi publicisztikájában (ha már a műfajnál tartunk: tárcakritikában, 
humoros karcolatban, narratológiai krokiban?), egy idézet értelmezésével: 
„Sudár alakját nem hajlították meg az évek. Fekete haja őszbe vegyül, a ha-
lántékon már egészen fehér. De arca teljesen ránctalan, és a finom ívelésű száj 
fölött fiatalosan húzódik meg a jól vágott kis angol bajusz.”15 Ki írhatta ki-
ről? El tudjuk képzelni, hogy ezt egy bűnözőről, egy részletügynökről, egy 
proletárról vagy akár egy polgárról írták volna? Aligha. „Mert hisz az a szép 
mondat egy alulról fölfelé tekintés, egy csodás alázat és hódolat, az már va-
lóságos érzéki szerelmi vallomás.”16 Az irodalomtörténet is szót ejt Nagy La-
jos műfaji-formai kísérletező kedvéről, különböző összefüggésekben. „Vi-
lágirodalmi indíttatások nyomán több, sajátosan rá jellemző novellaformát 
is megteremtett a magyar irodalomban – de új regényforma megteremtője 
nem volt. A Kiskunhalom, a Budapest nagykávéház is kisepikai minták alap-
ján jött létre (…)”17 – állapítja meg Tarján Tamás. Illés László a Kiskunhalom 
és a Neue Sachtlichkeit poétikai kapcsolatát elemezve mutat rá irodalmi és 
irodalmon kívüli formaelvek kapcsolatára, amelynek jelentőségét kiterjeszt-
hetjük Nagy Lajos rövidprózai műveinek (kritika, karcolat, novella, stb.) kö-
rére is. Az új tárgyiasság fő poétikai jellemzői Wieland Schmied nyomán: 
„a pillantás józansága és élessége, előítéletmentesség, szentimentalizmustól 
mentes, érzelemszegény látásmód, a banális, a hétköznapi szemügyre vé-
tele, a jelentéktelen és igénytelen szüzsé kedvelése”.18 E verista vonulatnak 

14.  Schöpflin Aladár: Lecke (Nagy Lajos novellái). In. uő: Válogatott tanulmányok, 
Szépirodalmi, Budapest, 1967, 493-496, 493.

15.  Nagy Lajos: Leíró művészet, vagy művészi leírás. In. uő: Író, könyv, olvasó I. 
Szépirodalmi, Budapest, 1959, 290-292, 290.

16.  I. m. 291.
17.  Tarján Tamás: Nagy Lajos, gondolat, Budapest, 1980, 232.
18.  Illés László: Weimartól Kiskunhalomig. In: Kabdebó Lóránt et al. (szerk.): Szin-

tézis nélküli évek, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1993, 139-173, 151.
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baloldali irodalmi kapcsolatai is voltak, a „tényirodalom” vagy „valóság-
irodalom” formájában, amelyek a dokumentarizmus különböző változata-
it követték. Prózapoétikailag a szimultán technika, a montázs és a riportázs 
alkalmazása volt hivatott az összefüggő illúzió megtörésével gondolkodásra 
késztetni a befogadót, Brecht színházához hasonlóan.19 

Joyce, Döblin, Dos Passos voltak a legnagyobb hatással a fabulát háttér-
be szorító írókra, így Magyarországon Nagy Lajosra. Döblin Illés által idé-
zett prózapoétikai meglátásai –„Még ma is vannak szerzők, akik (…) elme-
sélgetik, végiggombolygatják a szabályos kezdetű és végű dolgokat, mintha 
létezne ilyesmi. (…) A fabula és annak konstrukciói itt tényleg naivitásnak 
hatnak.” (Aufsätze zur Literatur)20 – egybevágnak Nagy Lajos elméleti né-
zeteivel: „a regény szokványos irodalmi formáját is el akartam vetni, (…) 
az én regényemben nem lett volna főhős, sem hős, hiányzott volna belő-
le a kötelező mese, mely valójában nem más, mint »mese«.”21 Ide kapcsoló-
dik Zola Nanájáról szóló bíráló megjegyzéseinek formára vonatkozó olda-
la: „Mesterségesen bonyolított történetével, sűrítéseivel, a valószerűség, a le-
hetőség határain kívül esik, tehát tisztára költött.”22 Még inkább egyértelmű 
egy 1927-es cikkének a megfogalmazása: „A régimódi történetes, azaz me-
sés, jellemrajzos, főalakos, epizódos, expozíciós és befejezéses és hátteres re-
génynek is sok egyéb ócskasággal együtt nemsokára befellegzik (…).”23 Eze-
ket az elméleti konzekvenciákat írói gyakorlatában elsősorban a Kiskunha-
lomban (1934) és a Budapest nagykávéházban (1936) vonta le, mindössze 
néhány évvel Dos Passos Manhattani kalauzának 1925-ös és Döblin Ber-
lin, Alexanderplatzának  1929-es megjelenése után, valamint a Novij Lef 
íróinak 1929-es tényirodalom-kötetét követően. (Kritikáiból biztosan csak 
azt tudjuk, hogy a stílus képviselőihez vagy előzményeihez sorolt írók kö-
zül upton Sinclairt és Ehrenburgot olvasta, de Döblin regénye már 1934-
ben megjelent magyarul, Fejtő Ferenc recenziójában már ismertként hivat-
kozik Dos Passosra is, hiszen a Manhattan Transfer − A nagyváros címen − 
1928-ban megjelent magyarul.) Illés László par excellence újtárgyias verista 
novelláknak tekinti a Napirendet, a Bérházat és a Januárt, valamint kiemeli 
a tudatfolyam technikát a késő-expresszionista Jeremiádában és Leckében, 
az Anyában pedig a dadaizmus elemeit.24 

Az eddigiekből kitűnik, hogy Nagy Lajos elbeszéléstechnikailag, pél dául 

19.  I. m. 155.
20.  I. m. 158.
21.  Nagy Lajos: A lázadó ember. Szikra, Budapest, 1949, 348.
22.  I. m. 333.
23.  Együtt 1927/6, 21-22. Idézi Illés i. m. 167.
24.  Illés László i. m. 164-166.
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a nézőpontkezelés tekintetében nemcsak képzett, hanem kísérletező író is 
volt. Nem ezzel függ tehát össze rövidprózai szövegei nagy részének mai 
szemmel talán kezdetlegesnek tűnő elbeszélésmódja. Az elbeszélői distan-
cia sokszor zavaró hiánya tudatos: valóság és fikció, élet és irodalom viszo-
nyának pragmatikai alapú és a realista illuzionizmussal szembehelyezke-
dő felfogásából fakad. Azonban szép számmal vannak olyan szövegei, ame-
lyekben az irónia valamely formája mégiscsak biztosítja az esztétikai hatást 
elősegítő narrátori távolságtartást. Ezt az iróniát kell a különféle elméletek 
hálójában elhelyeznünk, majd megkülönböztetnünk a humor, a szarkaz-
mus, a szatíra hangjaitól. Ezek közül éppen az iróniáról esik a legkevesebb 
szó Nagy Lajossal kapcsolatban. Ennek oka lehet a felháborodó, közvetle-
nül bíráló, lírai hevületű író képe a köztudatban, részben pedig a rá jellem-
ző szarkazmus összemosása az iróniával, vagy éppen leszűkítése a gúnyra, 
illetve belefoglalása egy általában tág és tisztázatlan tartalmú szatírafoga-
lomba. A Nagy Lajos-irodalomról általánosságban elmondhatjuk, hogy az 
elbeszélői hang és perspektíva kérdésének és a szövegek retorikai megalko-
tottságának nem szentel a fontosságuknak megfelelő teret. (A tanulmányok 
szövegeit inkább tematikus, szerkezeti, stílustörténeti és életrajzi szempon-
tok jellemzik.) Ez eredményezi a Nagy Lajos-i irónia vizsgálatának részle-
gességét, különösen a karcolatokban és elbeszélésekben, amelyek – néhány 
kiemelten kezelt szöveget (a Képtelen természetrajz darabjai, Tanyai törté-
net, Farkas és bárány, Lecke, Napirend stb.) leszámítva – egyébként sem ré-
szesülnek olyan figyelemben, mint a Kiskunhalom vagy a Budapest Nagy-
kávéház. 

Az iróniát illetően a kivételek közé tartozik Lesznai Annának a Három 
boltoskisasszonyról a Nyugatban 1938-ban megjelent recenziója, mely ki-
emeli a perspektíva kettősségét: Nagy Lajos egyszerre láttatja a poros du-
naszemesi valóságot belülről és kívülről – „az író fölényessége és kedves 
iróniája is belénk költözik, magunk is szárnyalón lebegünk vele Dunasze-
mes felett: okos, látó és részvétteljes szem vagyunk, aki megért, mosolyog 
és megbocsát”.25 Ezt a részvét- és szeretetteli iróniát említi Tarján Tamás is 
A tanítvány kapcsán a főhős kávéházi barátainak ábrázolásában, jelezve a 
párhuzamot a fiatalkori novellák hasonló figuráival.26 A szelíd irónia mellett 
azonban jelen van a maróan gúnyos is, amely rokon a hasonlóképpen indi-
rekt, kettős kódolású szarkazmussal. „életművének egyik legerősebb törek-

25.  Lesznai Anna: Három boltoskisasszony. In: Tarján Tamás (szerk.): In memoriam 
Nagy Lajos – Kopaszok és hajasok világharca. Nap Kiadó, Budapest, 2001, 229-231, itt: 
231.

26.  Tarján Tamás: Nagy Lajos. gondolat, Budapest, 1980, 209.
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vése, hogy leleplezze, hiteltelenné és nevetségessé tegye a hatalmon levők és 
a birtokban ülők szólamait, közhelyeit, közmondássá merevült »örök igaz-
ságait«.”27 – írja róla Vargha Kálmán. Ez az, amit szatíraként szokás emle-
getni, a fogalom mibenlétének tisztázása nélkül. Erre itt nincs mód, csupán 
utalhatunk Szalay Károly áttekintésére a szatíraelméletekről, amely jól mu-
tatja a komikum, a humor, a gúny viszonylatában való meghatározás ne-
hézségeit, például Füst Milán, Lukács györgy és Mészáros István elméle-
tei esetében.28

A humor és a szatíra különböző bináris szembeállításai számunkra itt 
nem  annyira fontosak, mindenesetre hasznosnak tűnik a szatírát nem mű-
fajként, hanem művészi módszerként felfogni, amelynek elemei az indula-
tos bírálat és a gúny. Az említett szerzők ellenében a sort a magam részéről 
kiegészíteném a humorral, az iróniával és a szarkazmussal mint lehetséges 
eszközökkel, Bergson és genette felfogására támaszkodva. Az iménti idéze-
tek a kétféle irónia mellett arra is felhívják a figyelmünket, hogy az irónia 
nemcsak átfogó látásmódként és a szöveg elbeszélői vagy (beleértett) szerzői 
perspektívájaként vizsgálandó, hanem a szöveg textuális alkotóelemeinek a 
szintjén: egyes mondatok szemantikai kettősségeként. A közhelyek említett 
ironikus idézése (általában szabad függő beszédben) kiváló példája az iróni-
ának mint szubverzív retorikai eljárásnak, amelyben a beszélő valójában a 
mondottak ellenkezőjét érti. Ez már eleve értékelő mozzanatot foglal magá-
ba, így tökéletesen megfelel Nagy Lajos ítélkező írói programjának.

Az irónia német romantikában gyökerező filozófiai hagyománya (kezd-
ve Friedrich Schlegel folyamatos parabázisával) és annak különböző értel-
mezései véleményem szerint Nagy Lajos szövegei esetében többnyire ke-
véssé gyümölcsözőek, legfeljebb a kései novellák képeznek ez alól kivételt, 
amelyekben „ironikus viszonylagosság uralkodik”29 Tarján szerint, az ér-
tékrend már nem fekete-fehér (Csuri, Kórház). Nagy Lajosra sokkal inkább 
hathatott az az irodalmi hagyomány, amelynek különböző változatait Ana-
tole France és Thomas Mann képviselik. Ez is csak megszorítással érvényes 
azonban, mivel Nagy Lajos szilárd értékrendje és társadalmi elkötelezettsé-
ge a franciás szkepszissel szemben jóval nagyobb ellensúlyt képezett, mint 
France elvontabb humanizmusa. Thomas Mann iróniájával összehasonlítva 
pedig Lesznai Anna fenti észrevételére utalhatunk, amely a kívülálló fölé-

27.  Vargha Kálmán: Vita Nagy Lajosról. In: Tarján Tamás (szerk.): In memoriam 
Nagy Lajos – Kopaszok és hajasok világharca. Nap Kiadó, Budapest, 2001, 341-344, itt: 
343. (új írás 1964/1)

28.  Szalay Károly: Komikum, szatíra, humor. Kossuth, Budapest, 1983,  305-324.
29.  Tarján Tamás: Nagy Lajos. gondolat, Budapest, 1980, 228.
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nyét ellensúlyozó részvétet hangsúlyozza. Még pontosabb lenne azt monda-
ni, hogy az író felvállaltan részese az ironikusan ábrázolt világnak. (Ez ter-
mészetesen a „szelíd iróniára” vonatkozik.) Ezzel áll részben szemben Szerb 
Antal lényeglátó jellemzése Thomas Mannról, akinek iróniája bár összefér a 
szeretettel, de kevés benne a részvét. „Nem a rombolás, hanem a megisme-
rés iróniája.”30 Mondhatnánk, felülről elnéző irónia, ellentétben Nagy Lajos 
demokratikusabb megértő iróniájával (a szatirikus irónia ugyanis nem el-
néző).

A továbbiakban a humor és az irónia Henri Bergson és gérard genette 
általi megkülönböztetését tartjuk szem előtt, tisztázandó a két alakzat kü-
lönbségét (ami nem csak a köznyelvi szóhasználatban hajlamos elsikkad-
ni). Bergson komikumelmélete közismert, eszerint az élet szabadságának a 
mechanikussá torzulása váltja ki a nevetést, nem pedig a váratlanság vagy 
a degradálás. Bergson az iróniát és a humort egyaránt a szatíra formáinak 
tekinti, vagyis a valóság és az eszmény ütköztetésének. „Hol azt hangoz-
tatjuk, aminek lenni kellene, s úgy teszünk, mintha hinnénk létezésében, s 
ez az irónia. Máskor meg éppen ellenkezőleg, gondosan és aprólékosan le-
írjuk azt, ami van, mintha azt hinnénk, hogy a dolgoknak valóban ilyen-
nek kell lenniök: így jár el gyakran a humor. Ilyen értelemben a humor az 
irónia fordítottja.”31 Eszerint az a „fanyar irónia”, amelyet emlegetni szokás 
Nagy Lajos „száraz” stílusa mögött, valójában humor, amellyel „egyre mé-
lyebben ásunk a valóságos rossz rétegeiben, s mind hidegebb közönnyel ele-
mezzük sajátosságait”.32 Az Öngyilkosság az Aradi utcában, az Elefánt úr, 
A kapu, A hulla kalandja, a Részvét (az elsőt leszámítva az életműben 1916-
tól megjelenő darabok) mind inkább a gunyoros humor, mint az irónia pél-
dái. Átfogó értelemben ironikusnak tehát csak néhány olyan szöveg minő-
sül, mint az Utazás a paradicsomban vagy a Razzia. Ezektől pedig meg kell 
különböztetnünk a komikum eszközeit: túlzás, kicsinyítés, össze nem illés, 
ismétlődés, félreértés, stb. Ezt finomítja genette, aki nem tekinti a szatíra 
formáinak az iróniát és a humort, csupán olyan eszközöknek, amelyeket az 
felhasználhat. Szerinte az irónia lényegénél fogva gúnyos antifrázis, lévén a 
valóságnak nyilvánvalóan és szemtelenül ellentmondó, míg a humor nem 
valósággal, hanem annak értékelésével kapcsolatban színlel.33 Ha szigorú-
an ragaszkodunk a fenti elhatárolásokhoz, akkor az irónia retorikai és köz-

30.  Szerb Antal: Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.: Hétköznapok és cso-
dák. Magvető, Budapest, 2002, 146-147.

31.  Henri Bergson: A nevetés. Ford.: Szávai Nándor. gondolat, Budapest, 1986, 
113.

32.  I. m. 114.
33.  gérard genette: Figures V, Paris, Seuil, 2002, 196.
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nyelvi használatához képest a fogalom jelentéstartománya jócskán leszűkül. 
Mindezek leszögezése után a közérthetőséget szem előtt tartva a textuális 
elemzés szintjén megtartjuk az irónia tágabb, retorikai értelmezését.  

Az alábbiakban néhány 1920-as évekbeli elbeszélésben vizsgáljuk az iró-
nia megjelenési formáit. úgy tűnik, Nagy Lajos számára az irónia és a gúny 
összekapcsolásának fő terepe a szabad függő beszéd. Ennek használata az 
elbeszélői, illetve a (beleértett) szerzői perspektíva és az adott szereplő (eset-
leg a közvélemény, vagy más kollektív egység) nézőpontjának közelítése. 
Nagy Lajos ezt paradoxális módon éppen a két nézőpont és értékrend tá-
volságának hangsúlyozására használja, ironikus gesztussal. Az elbeszélő és 
a szereplő nézőpontjának egyesítése ironikus, ez gyakran szarkazmussal jár 
együtt. 

Jó példa erre az Utcai baleset, amelynek már az  expozíciójában kettős kó-
dolással jut érvényre a gúnyos felhang értékelő mozzanata. A Kövérember 
dolgozószobájának leírása a könyvszekrénye tartalmára jellemző címek fel-
sorolásából áll: Jász vármegye nemesi családjainak története, A hód és vadá-
szata, Versenynaptár. „Nyilván mindezek miatt a holmik miatt neveztetett 
e szoba dolgozószobának.”34 A „nyilván” szarkazmusa itt nem csak finom 
gúnyt foglal magában, hanem az ettől a normalitástól való ironikus-lelep-
lező távolságtartást is, mindezt a gyarlóság felmutatásával való degradá-
lás szülte komikus hatással összekapcsolva. Ezt fokozza a „kemény munká-
val viaskodott, többsoros levelet írt” félmondat, amelyet a helyesírási hibák-
tól hemzsegő levél parodikus részlete követi. A gyerekek agresszív játékával 
(amely közben az egyiknek elered az orra vére) kapcsolatban hangzik el 
az ironikus kijelentés, ami inkább a közvélekedés szabad függő beszédben 
megjelenő ironikus bemutatása: „Nem baj, csak játék.”35 A gázolásos balese-
tet követően kialakuló lincshangulat ábrázolásakor először még idézőjelben 
jelenik meg a hangzavar egy-egy foszlánya („»Fejbe kell verni a sofőrt! (…) 
Adj neki egy pofont!…«”36), majd a külső nézőpontú leírás észrevétlenül át-
vált szabad függő beszédbe, vagy még inkább a kollektív tudat nyelvi arti-
kulálásába: „Lihegő, rekedt, biztató, ijesztő, fenyegető és könyörgő hangok, 
szavak; engedjék őket is, engedjék már őket is, ők is akarnak, szeretnének, 
muszáj nekik, jajjaj, de jó lesz, boldogság lesz!”37 A harmadik személyű nar-
ráció a „már” deiktikus kifejezéssel csúszik át a szereplők itt-és-mostjának 

34.  Nagy Lajos: utcai baleset. In: N. L.: Jeremiáda. Szépirodalmi, Budapest, 1986, 
16-24, itt: 16.

35.  I. m. 20.
36.  I. m. 22.
37.  I. m. 23.
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nézőpontjába, azután az indulatszavakat már szabad függő beszédként kö-
vetik az óhajtó-felkiáltó tagmondatok. Néhány sorral lejjebb ugyanez átme-
net nélkül következik be: „Az álló autó felől jajongva menekül egy rongyos 
ember (…), rekedt, sánta is, meg kell ütni!”38 Mindkét esetben finoman, de 
egyértelműen érezteti az elbeszélő az iróniát: a nem-azonosulást, amely egy-
ben ítéletet hordoz, az abban implikált fölényét azonban nem hangsúlyoz-
va, ezáltal mintegy észrevétlenül maradva, az olvasóra bízza a megvetést. 
Ezt fokozza groteszk paródiává az irreális túlzás révén a következő szabad 
függő beszéd (az Öreg gyámoltalanra fokalizálva): „(…) borzalom, hogy mi 
lesz itt! Talán tüzes vasak és hüvelykszorító is! (…) Talán kinyomja a szemét, 
leszakítja a fülét, a fejét betöri, a haját kitépi!”39 Az operába siető Kövérem-
berék, akik sürgették a csúcsforgalomban a sofőrjüket, végül nem marad-
nak le a Lohengrinről, aminek a végén „összecsapták tenyereiket, szemük-
ben és arcukon ragyogott a boldogság”. A novella szarkasztikus alaphang-
ja az iróniába burkolt megvetésen át így jut el a keserű humor szenvtelenül 
előadott undoráig.

Az ironikus szabad függő beszéd a karikatúra eszközéül szolgál ott, 
ahol a szereplők helyes világrendre vonatkozó szavai nyilvánvaló ellent-
mondásban állnak az általános erkölcsi tételekkel (és ezáltal az író leleple-
zi, kigúnyolja azok hamisságát, a mögöttük meghúzódó érdekek felmutatá-
sán keresztül). A Disznóképűben a címszereplő értékrendje így jelenik meg: 
„Micsoda dolog az, ami itt megy? Mások is csalhatnak? Ahol mások is csal-
hatnak, ott mindenki csalhat, az nem demokratikus politika, hanem az egy 
anarchia.”40 A polgár álszent, anyagias felesége naiv világnézetét pedig egy 
ironikus szabad függő beszédként is, vagy ironikusan gúnyos szerzői kom-
mentárként is olvasható mondat fejezi ki: „csúf egy világ ez, ahol a gazdag 
ember is tönkremehet, kellene egy szocializmus, egy olyan államszocializ-
mus, hogy az állam garantálná a gazdagok vagyonát.”41 Az ehhez hasonló 
tartalmú ironikus szabad függő beszéd egész karcolatokat tesz ki, mint pél-
dául a Helyzetképben: „A villamosok tele vannak, nem lehet ülőhelyet kap-
ni. Disznóság, hogy ezeknek a nyavalyás szegényeknek még mindig annyi 
pénzük van, hogy villamoson járnak.”42

38.  uo.
39.  I. m. 24.
40.  Nagy Lajos: Disznóképű. In: N. L.: Jeremiáda. Szépirodalmi, Budapest, 1986, 

78-85, itt: 81.
41.  I. m. 82.
42.  Nagy Lajos: Helyzetkép. In: N. L.: Élőkről jót vagy semmit. Szépirodalmi, Buda-

pest, 1967, 229-230, itt: 229.
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Az ironikus szabad függő beszéd az intertextuális iróniához43 hasonló-
an működik, kollektív frázisok esetében nehéz is megkülönböztetésük. Az 
umberto Eco-i felfogáshoz képest Nagy Lajos szövegei egy demokratiku-
sabb megközelítés példái: iróniájának megértése ugyan igényli az értékkö-
zösség minimális szintjét, az intertextualitás azonban szövegeiben demok-
ratikusan működik (legalábbis a korabeli olvasók számára), hiszen a köz-
nyelv kliséi, szólamai, politikai frázisai, az operettslágerek, nóták, népies 
műdalok, népdalok (pl. a nyomort ábrázoló Bérházban ironikusan hang-
zó „…kökényszínű dolmányomon sárga gomb ragyog. Uccu peng a sarkan-
tyúm, csekély gondom, semmi búm…”)44 és a népszerű olvasmányok az ol-
vasók többsége számára ismertek lehettek. A közhelyekben megbúvó társa-
dalmi-ideológiai („osztály”-)előítéletek leleplezésének számos példája közül 
az egyik A kastély vendégében a dologtalan-gondtalan öreg gróf nézeteinek 
szabad függő beszédű megjelenítése: „Aki nyomorog, az nem hős, az ha-
szontalan ember. Okvetlenül haszontalan, mert saját maga az oka a nyomo-
rúságának. Aki dolgozik, az tisztességesen megél.”45 

Irónia és erkölcsi leleplezés paródiával egyesül (már a címben is) az Aki 
frankot hamisít, rossz ember nem lehet című karcolatban, amelyben a frank-
hamisítási ügyben magát teljes mértékben kompromittáló keresztyén-nem-
zeti kurzus szólamain és ideológiáján gúnyolódik a szerző. „Kár, hogy a 
büntetörvénykönyv (sic!) nem ismer ilyen bűntettet: bűnrészesség hiánya! 
Mert ha ismerne, akkor most egy csomó destruktívot be lehetne záratni, 
amit ugyancsak megérdemelnének.”46 „Legnagyobb kincsünk a becsület!”47 
„Hej, hej, de nehéz is a hazát szolgálni! (…) No de lesz még kutyára dér, to-
vábbá eb ura fakó!”48 Ez a technika jellemzi a frankhamisítási üggyel foglal-
kozó számos más karcolatát (A frankügy remekül áll, stb.), valamint a cen-
zúrával (Betiltani!) és a politikai szabadságjogok korlátozásával foglalkozó 

43.  Erről lásd umberto Eco: Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei. In: u. E.: 
La Mancha és Bábel között. Irodalomról. Európa, Budapest, 2004,  317-352. A kor ma-
gyar prózairodalmának (Kosztolányi Pacsirtájának) elemzési szempontjaként ld. Stem-
ler Miklós: Japán Sárszegen c. dolgozatában, Prae 2001/3-4. = http://magyar-irodalom.
elte.hu/prae/pr/200111/28.html (Letöltés: 2012. 05.08.)

44.  Nagy Lajos: Bérház. In: Nagy Lajos válogatott művei, Szépirodalmi, Budapest, 
1973, 971-983, itt: 983.

45.  Nagy Lajos: A kastély vendége. In: N. L.: Jeremiáda, Szépirodalmi, Budapest, 
1986, 25-48, itt: 31-32. 

46.  Nagy Lajos: Aki frankot hamisít, rossze ember nem lehet. In: N. L.: Élőkről jót 
vagy semmit, Szépirodalmi, Budapest, 1967, 289-290, itt: 289.

47.  uo.
48.  I. m. 290.



68

karcolatit (Szigorú intelmek egy cucilista íróhoz) éppúgy, mint a Képtelen ter-
mészetrajz (többnyire más jelenséget, a tankönyvi pozitivista tudományos-
kodást kifigurázó) darabjait. (A „faji” és más előítéletek ideológiakritikája is 
ebben a formában a leginkább hatásos, ha nem is mindig konkrét jelszavak 
ironikus szerepeltetése, hanem szintetizáló, karikatúrává túlzott kigúnyolá-
sa útján – pl. A világpolitika kulcsa a zsidókérdés; A zsidó49 stb.)

Nagy Lajos elbeszéléseiben és karcolataiban az irodalmi intertextualitás 
ironikus formái a szöveg egészét alkotó vagy abba beékelt (stílus)paródia 
(például a Nyugatnak ajánlott Minta-elbeszélés50 és a Mintamozidarab51), 
az idézet; és a szerzőkre, illetve művekre való utalás. (Ezek természetesen 
nem ironikus tartalommal is megjelennek a szövegekben, például gorkij 
Huszonhat és egy című műve, Zola Germinalja, France, Shaw és mások ne-
vei.) Az egész szöveget kitevő paródia elemzésére itt nincs terünk, viszont 
egy jellemző ironikus funkciójú idézetet érdemes közelebbről megvizsgál-
nunk. A Bérházban egy nyilván tipikusnak tekintett olvasmánnyal ábrázol-
ja a vicclapot olvasó szereplőt: 

„Egy fiatalember olvas. gárdonyi géza, Göre Martsa lakodalma. Meg 
van elégedve önmagával. Az vót kiírva, hogy: Kiadó. No, sógor, ide be-
mögyünk, mert itt kiadják a mándlit, amit a Ligetben elvittek. Olva-
só nevet.”52 

A Jó polgár vagyok című ironikus karcolatban olvasható: „Délután a klub-
ban azt mondja egy barátom, hogy olvassam el Zola Rougon-Macquart cik-
lusát, amely most kezd megjelenni magyarul, nagyon jó viccek vannak ben-
ne.”53 Világos a két példa különbsége: az elsőben az idézett szöveg (és társai, 
amelyeket a fiatal gárdonyi szériában írt a Borsszem Jankóba) ellenszenves 
fölényeskedésével és hamis népiességével együtt az ezt fogyasztó olvasó is 
gúny tárgyát képezi, míg a másodikban nem a Nagy Lajos által nagyra tar-
tott Zola, csupán annak a polgári fogyasztóra jellemző reduktív olvasata. 
A példák azt mutatják, hogy Nagy Lajos nem (vagy nem csupán) az idézett 
szerzőt, műve stílusát, témáját, szándékolt mondanivalóját gúnyolja ki, ha-

49.  Mindkettőt ld. az Élőkről jót vagy semmit c. kötetben.
50.  Nagy Lajos: Minta-elbeszélés. In: N. L.: Jeremiáda, i. m. 222-223. 
51.  Nagy Lajos: Mintamozidarab. In: N. L.: A hűséges szegényember, Népszava, 

Budapest, 1982, 302-304.
52.  Nagy Lajos: Bérház. In: Nagy Lajos válogatott művei. Szépirodalmi, Budapest, 

1973, 971-983, itt: 982.
53.  Nagy Lajos: Jó polgár vagyok. In: N. L.: Élőkről jót vagy semmit, i. m. 142-144, 

itt: 143.
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nem annak megcélzott és megtalált olvasóját is, vagyis egy irodalmi dis-
kurzus egészét, annak ideológiai előfeltevéseivel együtt. 

Az ironikus szabad függő beszéd és az ironikus intertextualitás tehát 
közvetett megnyilvánulásai annak a gúnyos kritikának, ami a bergsoni ér-
telemben vett humorban és az ellentmondások, a túlzások, a karikatúra 
eszközei által való nevetségessé tételben őszintébben van kifejezve. A kigú-
nyolt szereplő nézőpontjával való látszólagos azonosulásban azonban jelen 
van az evvel ellentétes étékelés, ám ez a kettősség („egyetlen szólamban két 
értékinkarnáció és ezek interferenciája, összeütközése jelenik meg”54 – aho-
gyan Bahtyin a lírai iróniával kapcsolatban kiemeli) csak azonos értékplat-
form alapján észlelhető, (írott) szövegbeli jelölője nincs, vagyis hasonlóan 
a lírai intonációhoz, előfeltétele „a hallgatóság együttérzésébe vetett meg-
ingathatatlan bizalom”55 (A Bahtyin által elemzettel ellentétben az irónia 
olyan lírai aspektusáról van itt szó, amelyben az entiméma, a mögöttes tar-
talom társadalmi együvé tartozást, közös erkölcsi alapot feltételez.) Nagy 
Lajos stílusa, az általa előszeretettel használt irónia és szarkazmus tökéle-
tes irodalmi példája a bahtyini tételnek, miszerint: „Az egészséges szociá-
lis értékítelet az élet tartozéka, és innen szervezi meg a megnyilatkozás for-
máját és intonációját, ám a legkisebb mértékben sem törekszik arra, hogy 
a szó tartalmi oldalában is eljusson az adekvát kifejeződésig. (…) A leglé-
nyegesebb értékelések ily módon egyáltalán nem a szó tartalmában foglal-
tatnak benne, s ezért onnan nem is lehet őket kivonni, de ugyanakkor ezek 
határozzák meg a szavak megválogatását és a verbális megnyilatkozás egész 
formáját. Legtisztább alakban az intonációban jutnak kifejezésre.”56 Erre a 
legjobb példa a szabad függő beszédben tipográfiailag megjelenő szerzői 
kommentár, amely a kurziválással ad hangot ironikus-szarkasztikus érté-
kelésének a Szerelmes levelekben. A történet témája a szegény költő naivitá-
sa a szerelem és a pénz összefüggését illetően (amiről Nagy Lajos meglehe-
tősen cinikusan vélekedett, ez volt korai novelláinak egyik fő témája): sa-
ját levelei sikertelenek maradnak, azonban amikor a földbirtokos nevében 
ír egyet, szívességből, az ebben szereplő anyagi ígéretek megteszik hatásu-
kat. „úgy látszik, hogy más helyett jobbat tud az ember írni. Talán… ta-
lán azért van ez, mert az ember nem elfogult, s szerencsésen eltalálja a kel-
lő hangot.”57  

54.  Mihail Bahtyin: A szó az életben és a költészetben (A szociológiai poétika alap-
kérdései) (Ford.: Könczöl csaba). In: M. B.: A szó az életben és a költészetben, Európa, 
Budapest, 1985, 5-54, itt: 47.

55.  uo.
56.  I. m. 26.
57.  Nagy Lajos: Szerelmes levelek. In: N. L. Jeremiáda, i. m. 53-56, itt: 56.



70

A szabad függő beszéd mellett az irónia gyakori terepe, főként a karco-
latokban, az első személyű elbeszélés. Ezt mutatja, a már említett Jó polgár 
vagyok mellett a Levél amerikai nagybácsimhoz58 is, bár itt a valódi állapo-
tok nyilvánvaló megfordítása és a pozitívumoknak a képtelenségig való fel-
nagyítása révén a komikum az uralkodó hatáselem. Míg a – főleg korai – el-
beszélésekben az autodiegetikus narráció elsősorban a szerzői kommentá-
rokra, a fikció és a valóság, az irodalom és a személyesen megélt tapasztalat 
közelítésére ad alkalmat, a karcolatokban a jellegénél fogva gyakran nem 
megbízható elbeszélői hang iróniájának leleplező hatása gyakran a komi-
kum felforgató erejével kapcsolódik össze. Magától értetődő ez az első sze-
mélyben elbeszélt (fabuláris) humoreszkekben, amelyekben az iróniát tá-
mogatja a műfaj kapcsolódása az élőszóbeli előadásmódhoz (vicc, kabaré-
konferansz). érvényes ez a nem fabuláris, nem narratív darabokra is, ahol 
az első személyű szubjektív megnyilvánulás általános követelések ironikus 
megfogalmazásának a háttere például a Mi mindent kellene csinálniban. 

„Kellene alapítani egy igazi kurzuslapot. »Fütykös« lenne a címe, 
mondjuk. (…) Be kellene hozni a víz- és kenyéradót. (…) Idegen va-
lutát kellene hamisítani. (…) én nem értem, nem csinálnak semmit, 
nem történik semmi, nincs ebben az országban semmi ini ciatíva.”59

Nagy Lajos írásainak morális töltete és iróniájának élőszóbeli jellege felhív-
ja a figyelmet az igazság kérdésére és annak pragmatikai beágyazottságára. 
A fentiekből kiderült, hogy Nagy Lajos iróniája egyben a szövegek ideális 
olvasóját is kijelölik: egy határon túl az implicit szerző mint beszélő avagy 
hang és az olvasó közötti társadalmi-értékrendbeli távolság lehetetlenné te-
szi a kódolt jelentés megértését. Ha akár az elbeszélő jellegű, akár a publi-
cisztikai szövegeket szemantikailag és pragmatikailag vesszük szemügyre, 
akkor a referencialitás és a szöveg mint beszédhelyzethez kötött megnyilvá-
nulás, beszédcselekvés (ez a szöveg egészére és annak részeire vonatkoztat-
va egyaránt érvényes) értelmezői szempontjait kell összekötnünk a retori-
kai és ideológiakritikai megközelítéssel. Irónia és morál, társadalomkritika 
és szövegalakítási (retorikai és narratív, sőt tipográfiai) eljárások viszonya 
felől kell értelmeznünk, mit is tekintett Nagy Lajos az irodalom igazságá-
nak. Az irónia megjelenési formáinak elemzése azt mutatja, hogy a narráció 

58.  Nagy Lajos: Levél amerikai nagybácsimhoz. In: N. L.: Élőkről jót vagy semmit. 
i. m. 138-139.

59.  Nagy Lajos: Mi mindent kellene csinálni. In: N. L.: Élőkről jót vagy semmit. i. 
m. 245-246.
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jellege és az iróniához mint intencióhoz köthető beszélő kiléte meghatároz-
za az irónia lehetőségeit. Az elsővel kapcsolatban láttuk, hogy az autodiege-
tikus narráció mellett leginkább a szabad függő beszéd és az intertextuális 
irónia kedvez a szubjektív ítélet kódolt kommunikálásának. A párbeszédek, 
a narrátor kommentárjai, a függő beszédben megjelenített pszichonarrá-
ció értékelő mozzanatokat csak közvetlenül, egyetlen jelentéssíkon mozog-
va képesek megjeleníteni. Ezekben az esetekben a mögöttes többletgondo-
lat a (bergsoni értelemben vett) humor segítségével teremthet közösséget 
a szöveg ideális olvasójával. Az iróniát alkalmazó beszélő elvileg lehet az 
adott fikció világának szereplője is (amennyiben fikciós, fabuláris szöveg-
gel van dolgunk), ám rövidprózai szövegek esetében általában a szerző az, 
aki ironizál (mégpedig a jellemzően gúnyos kritikával többnyire a szerep-
lőt véve célba), akkor is, ha a szereplő szavain-gondolatain keresztül teszi 
ezt az autodiegetikus narráció és a szabad függő beszéd esetében. Ameny-
nyiben a (beleértett) szerzőhöz mint beszélőhöz kötött szövegegészt tekint-
jük, azt látjuk, hogy a teljes egészében ironikus (és közvetlenebbül a való vi-
lágra irányuló) beszédszólamként megalkotott szöveg viszonylag ritka: ál-
talában első személyben szólal meg monológszerűen és/vagy általában nem 
a szépirodalmi (fikciós, történetelvű, elbeszélő) műfajokra jellemző, hanem 
a publicisztikaiakra és az olyan határműfajokra, mint a tárca(novella) és a 
karcolat különböző típusai, köztük a humoreszk.
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Szociográfiai látásmód és mikrorealizmus  
Tar Sándor Szürke galamb című regényében

Tar írásművészetét a realizmus hagyományos, 19. századi, ábrázoláselvű, 
az irodalmiságot mimetikus módon elgondoló esztétikájához, illetve poé-
tikájához viszonyított elmozdulás jellemzi. Ennek az elmozdulásnak egyik 
oka az írói œuvre szociografikus háttere, amely a szerző indulását konk-
rét módon is meghatározza. A másik, már a kortársi kritika által is jelzett 
sajátossága ennek a poétikának, hogy Tar a kortárs prózában ritkán látott 
megoldással élve valamiféle „fantasztikumba-szürreálisba emelt realitást”1 
hoz létre. Állítom, hogy ez a poézis nem egyedülálló a hetvenes-nyolcvanas 
évek fordulóján, hanem olyan nemzedéktársak viszonylatában értelmez-
hető, mint csalog Zsolt, illetve Hajnóczy Péter. Ezt valójában már a kor-
társi kritika is így látja. Tar 1981-ben megjelent első kötetét, A 6714-es sze-
mélyt recenzálva Kovács Dezső jegyzi meg, hogy „[A] negyvenkét éves Tar 
Sándor egyetlen novellás kötetével (…) annak a nemzedéknek lett megké-
sett tagja, melyet Hajnóczy, Bereményi, Simonffy stb. nevével szokott fém-
jelezni a kritika.”2 csaloghoz a szerzőt ugyanez a recenzió a Magyarország 
felfedezése című könyvsorozatban napvilágot látott Folyamatos jelen3 című 
kötet alapján kapcsolja, amelyben csalog Zsolt a Vasemberrel, Hajnóczy Az 
elkülönítővel, Tar pedig A 6714-es személy cíművel szerepel. A közös meg-
jelenés, valamint a kötetet szerkesztő Berkovits györgy által megalkotott 
nemzedéki narratívum mellett e három írót prózapoétikai jellemzők is ösz-
szekapcsolják. Kovács Dezső 1983-as ismertetése is rámutat arra, hogy ese-
tükben olyan szövegekkel találkozhat az olvasó, amelyek esztétikai-poéti-

1.  Kovács Dezső: A szociográfiától az epikáig. Arcképvázlat Tar Sándorról, Kritika 
1983/11, 17.

2.  uo.
3.  Berkovits györgy (szerk.): Folyamatos jelen, Fiatal szociográfusok antológiája, 

Szépirodalmi, Budapest, 1981.
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kai tekintetben különböznek a többitől. Mindhárom író esetében kiemeli 
a szociografikus érzékenységet, pontosabban utal művészi indulásuk azon 
aspektusára, amely az írói szociográfia műfajához kapcsolja őket, ugyanak-
kor jelzi poétikáik azon sajátszerűségét is, mely egyedi, a kortársi olvasók 
számára talán excentrikusnak tűnő megoldásaikkal túlmutat a non-fiction 
bevett esztétikai-poétikai megoldásain. 

Tanulmányomban azt kívánom megvizsgálni, hogy ez a poétika milyen 
módon határozza meg a Tar életmű alakulástörténetét. A Tar-kritika má-
sik közhelye ugyanis írói indulását tematizálja. Azt tudniillik, hogy a szer-
ző a hetvenes évek második felében irodalmi szociográfiával jelentkezik, és 
hogy ez hatással van későbbi munkásságára is. Ez természetesen csak az-
zal a megszorítással együtt érvényes, hogy az 1989-ben megjelenő máso-
dik kötetétől (Miért jó a póknak?) kezdve ez a hang egyre inkább háttérbe 
szorul a klasszikus értelemben vett, poentírozott – Tar megfogalmazásában 
„ütős” – novella poétikájához képest. Meglátásom szerint azonban nem tű-
nik el, hanem különféle formai kísérletezések mentén alakul, formálódik. 
A teljes Tar-életmű ismertetésére jelen szövegben nincs mód, mindazonál-
tal az 1996-ban megjelent Szürke galamb című könyv kiváló példát szolgál-
tathat annak felmutatására, hogy a szociografikus minták az életmű későb-
bi szakaszában is jelen vannak. Végkövetkeztetésemet előrebocsátva azt ál-
lítom, hogy a mű azért nem tud valódi regényként működésbe lépni, mert 
ezt nem teszi lehetővé a szociografikus látásmódból eredeztethető, mikrore-
laizmusba hajló, fragmentált szerkesztésmód.

A szociografikus látásmód hozadéka az is, hogy Tar írásművészetének 
témáit, alakjait a közvetlen élettapasztalat, a megélt életvalóság adja. Az 
író a hetvenes évek elején pár évig a Német Demokratikus Köztársaságban 
dolgozott vendégmunkásként. A Párt tagjaként, alapszervezeti titkári te-
endői közé tartozott a vendégmunkások mindennapi életét megszervezni, 
felügyelni, dokumentálni. Talán ebből a kötelezettségből fakadt az a belső 
igény, hogy ezt az életvilágot nem csupán pártszervezeti jelentések, magán-
napló-feljegyzések, hanem szociográfiai igényű írásmű formájában is meg-
fogalmazza. A korszak egyik emblematikus folyóiratának, a Mozgó Világ-
nak szociográfiai pályázatára be is küldte az elkészült írásművet, amely el-
ső díjat szerezve belépést engedett számára egy, a munkásokétól oly idegen 
világba. Egy olyan világba, amelyben valójában – mint azt több interjúban 
is megfogalmazta – sosem érezte otthon magát. A mű ugyanakkor cenzu-
rális okokból a folyóiratban nem, csupán a Profil című szamizdat kiadvány-
ban jelenhetett meg 1976-ban. 

Az a világ, amelyben Tar otthon érezte magát, a munkások világa. Nem 
csupán írásaiban, hanem ténylegesen is. A munkástematika ezért számára 
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nemcsak témaként, hanem írói világképét meghatározó egzisztenciális jelö-
lőként is meghatározó. érdekes dokumentuma ennek a „Munkások a mű-
ben – művek a munkások között” címmel 1982 szeptember 9-10-én, Pécsett, 
A Pollack Mihály Műszaki Főiskola előadótermében megrendezett konfe-
rencián4 adott – igaz, utólagos – hozzászólása. Tanulságosnak tartom fel-
idézni ezt a párbeszédet, mert egyrészt a korszak szociografikus látásmódjá-
ról alkotott képünket, másrészt Tar önreflexiója nyomán saját művészetének 
tematikájához, illetve poétikájához való viszonyát is árnyalja. Tar hozzászó-
lása Vitányi Iván vitaindítójához kapcsolódik, aki a munkásosztály fogal-
mának kettős értelmezésével párhuzamosan az irodalom fogalmának kétfé-
le értelmezése mellett foglalt állást. Vitányi véleménye szerint a munkásosz-
tály egyfelől szociológiai, másfelől ontológiai fogalom. A messzire vezető, 
némely ponton homályos marxista filozófiai elmélkedésbe csapó gondo-
latmenet voltaképpen azt célozza, hogy Vitányi kiemelhesse, a „hagyomá-
nyos” munkás-fogalmat ki kell szélesíteni. Ennek oka – valószínűleg – az, 
hogy a komoly (mint például népi-urbánus) vitákat kiváltó agrárproletáriá-
tust is be lehessen vonni a képletbe.

Tar Sándor hozzászólásában nem szól saját írásművészetének konk-
rét esztétikai-poétikai karakteréről. A munkáslét, a munkástudat érdekli, 
hogy megírható-e valami, ami sokkal inkább tapasztalati, mint bármi más. 
A munkásosztály – vélekedik – nem igazi osztály, mert belső rétegzettsége 
nagyobb, mint valaha. Miért ír valaki a munkásokról? Tar személyes elkö-
telezettségét hangoztatja ezzel kapcsolatban: 

„A vert oldalon állni, a kiszolgáltatottak mellett, a nyomorultak, az 
elesettek mellett, mindig csábító csapdája volt az alkotóknak, és igen 
hosszú, meglehetősen szerencsétlen története van az irodalomban, 
különösen a magyar irodalom történetében, ahol is az írók, költők sa-
játságos módon politikai gondolatok hordozói is igyekeztek lenni, lo-
bogók, fáklyák, mely igyekezetük olykor sajnálatosan nyomta el mű-
vészetüket…”5 

Az általánosító, közhelyesnek tűnő megállapítást Tar saját megélt életvaló-
sága felől érthető példával finomítja, amikor így fogalmaz: 

„Nehéz helyzetben van a munkások között »csetlő-botló« szellemi em-
ber. ő az, aki felmutatja a tükröt a munkásnak, de a tükör, amit felmu-

4.  csordás gábor (szerk.): „Mű? Munkás?” Magvető, Budapest, 1985.
5.  I. m. 147.
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tat, csak zavart, értetlenséget kelt, a munkás másként tudja önmagát, 
úgy érzi, becsapták, meglopták, belevájtak abba, ami egyedül övé, hi-
szen magánéletén kívül semmilyen kizárólagos tulajdona nincs.”6

Az író ennek alapján az Illyéséhez (vagyis az 1936-os Puszták népe szerző-
jéhez) hasonló helyzetben van: ő is munkás, de a munkások nem munkás-
ként viszonyulnak hozzá, mert tudják, hogy író, az írók pedig nem tekintik 
írónak, mert tudják, hogy munkás.7

ugyanennek a kérdéskörnek, az irodalom és a szociográfiai látásmód e 
korszakbeli kapcsolatának másik jelentős dokumentuma a már említett fia-
tal szociográfusokat bemutató 1981-es antológia, a Folyamatos jelen. Ennek 
utószavában8 a Mozgó Világ folyóirat szociográfiai rovatát is vezető Berko-
vits györgy foglalja össze a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójának viszo-
nyát az írói szociográfiához. Berkovits személye, illetve a Mozgó Világ in-
tézménye azért jelentős kérdésfelvetésem szempontjából, mert a hetvenes 
(illetve nyolcvanas) években (betiltásáig) ez a folyóirat vállalta annak politi-
kai és esztétikai kockázatát, hogy szociográfiát közöl, illetve hogy fiatal szo-
ciográfusokat fedez fel. A lap 1978/6-os száma körkérdést intéz a fiatal szo-
ciográfusokhoz, akik között csalog Zsolt mellett Tar Sándort is ott találjuk. 
E lapszám szerkesztői megjegyzése szerint – amely azonos a három évvel 
későbbi Folyamatos jelen című kötet fentebb idézett utószavával – a szocio-
gráfiai irodalom a valóság olyan megismerési lehetősége, „amelyet nem he-
lyettesíthet és nem szoríthat ki más műfaj.”9 A Magyarország felfedezése cí-
mű könyvsorozatot – amelyben nem egészen három év múlva az itt válaszo-
ló fiatal szociográfusok jó része is megjelenik – azért kárhoztatja Berkovits, 
mert nem elhivatott szociográfiai vállalkozások publikálása a célja, hanem 
csupán egy sajátos szerkesztői gyakorlat manifesztációja. Arról van szó tud-
niillik, hogy a kiadványhoz szerzőket keresnek különböző, és előre meg-
határozott témákra, aminek következtében a szociográfiai igény ezekben a 
szövegekben általában kimerül a riportban, vagyis csupán „a »valóságfeltá-
rás« penzumának teljesítése”10 történik.

6.  I. m. 149.
7.  Tar egy interjúban meséli el, hogy az egyik kocsmai barátja, amikor megkérte, 

aznap este beszéljen neki életéről mikrofonba, megmosdva, megborotválkozva, szépen 
felöltözve jelent meg a szokásos napi kocsmázás helyszínén.

8.  Berkovits györgy: A szociográfiai magatartásról. In Berkovits györgy (szerk.): 
Folyamatos jelen i. m. 349-364. (A tanulmány első megjelenése: Mozgó Világ 1978/6, 
3-11. Alább erre a kiadásra hivatkozom.)

9.  Berkovits i. m. 3.
10.  uo.
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A valódi föltáró szociográfia erényeit a mintha-szociográfiákkal szem-
beállítva taglaló cikk második része A szociográfus nemzedék alcímet vise-
li. Azzal a felütéssel kezdi a fiatal szociográfusok bemutatását, hogy minden 
nemzedéken belül megtalálhatók az összekapcsolódási, illetve elkülönbö-
ződési pontok, amelyek egyszerre állítják és tagadják a nemzedékben való 
gondolkodás lehetőségét. Számunkra az érdekes ebben a megközelítésben, 
hogy az akkori fiatal szociográfus nemzedék lehetséges kapcsolódási pont-
jaként éppen azt a mozzanatot emeli ki, ami a harmincas évek szociográfus 
nemzedékét is jellemezte, vagyis a dokumentáció és a fikcióképzés közötti 
merev határok tudatos, koncepciózus áthágását.

A folyóiratnak az írói szociográfia mibenlétére irányuló körkérdésére 
adott válaszok részletes ismertetését mellőzve csupán azokra a mozzana-
tokra szeretnék kitérni, amelyek erre a poétikai magatartásra reflektálnak. 
csalog Zsolt szerint például az, amit csinál, köztes műforma, sem iroda-
lom, sem társadalomtudomány, mégis mindkettő ismérveit hordozza. Va-
lójában tehát ebből lehet megérteni, mi a közös ebben a „nemzedékben”. Az 
tudniillik, hogy tényirodalmat11 nem akarnak csinálni, mert gyanúsnak vé-
lik, szociográfusnak pedig nem szociográfusok, mert ahhoz nem értenek. 
Jobb híján inkább írók, akik a Berkovits által megadott „érzékenységi” ka-
rakterjegyekkel bírnak. Tar Sándor válaszában szintén kitér a műfaj kettős 
vonatkozási pontjainak jelentőségére: „a szociográfiát őszintén azonosuló, 
feltáró szenvedélyű műfajnak” tartja, „mely az irodalmi eszközöket való-
ban csak eszközökként használja, ezek segítenek hozzá, hogy a dolgok va-
lós arányaikban, attribútumaikban sértetlenül jelenhessenek meg.”12 Véle-
ménye szerint 

„a szociográfia a szocialista realizmus legédesebb gyermeke. A szocio-
gráfiában megmártózva a többi műfaj – ideértve az újságírást is – új 
energiákra tehet szert. De, mert se nem tudomány, se nem irodalom, 
ezt gyanússá teszi azok szemében, akiknek gyanús minden szellemi 
termék, amely nem mérhető a közérthetőség mércéjével vagy nem ha-
sonlítható az ünnepi beszédekhez.”13 

Itt válik érthetővé Tar prózájának látás- és alkotásmódja, amely a periféria 
létállapotainak megdöbbentően hiteles dokumentumait állítja elénk újra és 

11.  Almási Miklós: Tény + irodalom = tényirodalom? In uő.: Kényszerpá-
lyán. Esszék, tanulmányok, Magvető, Budapest, 1977, 323-326.

12.  Mozgó Világ 1978/6, 27.
13.  uo.
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újra. Ezek a szövegek ugyanis, miközben a magyarországi félmúlt társadal-
mi problémáiról pontos szociográfiai látleletet nyújtanak, e társadalom pe-
rifériáján élők, a megalázottak és a megnyomorítottak belső, kívülről zárt-
nak, lehatároltnak, egyszerűnek, valójában nagyon is komplex értékrenddel 
és problématudattal bíró világába is bepillantást engednek. Mindez Tar szá-
mára nem „puszta” fikció, a szó metafizikai értelmében, vagyis nem szimp-
la kitalálás, hiszen témái, hősei és antihősei a közvetlen, megélt élettapasz-
talatból származó minták lenyomatai. Azt gondolom, éppen innen szár-
maztatható a Tar-próza egyik meghatározó befogadásesztétikai sajátossága: 
Tar alakjai nem papírmasé figurák, hanem annak az életvilágnak a részei, 
amelyben mi, olvasók is élünk. Tart olvasni katartikus élmény, a szó poé-
tikai és hétköznapi értelmében egyaránt, mert ismerős világot ábrázol, a 
mi világunkat, amelyet azonban szerencsénk van, éppen Tar révén, kívül-
ről szemlélni.

A Szürke galamb recepciója jól mutatja, mennyire nem egyszerű egy ilyen 
alkotásesztétika felől érkező mű megítélése. A könyvet értékelő recenziók és 
elemzések ítéletei megoszlanak a mű poétikai minőségei tekintetében. Anél-
kül, hogy az egyes vélemények, érvek és ellenérvek sorát áttekinteném, ar-
ra szeretnék rámutatni, hogy a szöveg olyan prózapoétikai sajátosságokkal 
rendelkezik, melyek révén a nagyforma hagyományos műfaji normái éppen 
azon excentrikusnak nevezhető realizmus felől válnak felülírhatókká az ol-
vasás számára, amely Tar egész életművét meghatározza. A Szürke galamb 
e poétikát a krimi szüzsé sajátos, szociografikus elemekkel operáló újragon-
dolásával valósítja meg.

Bényei Tamás szerint14 két módja van annak, hogy a detektívtörténet iro-
dalmi rangra emelkedjen. Az egyik esetben a bűnügyi szál, a bűn elköve-
tése, illetve annak a nyomozó szerv(ek) általi felgöngyölítése adja a textust 
szervező poétika eljárásait. A másik esetben olyan szövegről van szó, amely-
ben a bűneset, illetve annak megfejtése, azaz maga a nyomozás, a megis-
merés metaforájaként is olvashatóvá válik. Azért a megengedő mód, mert 
azon szövegek, melyek képesek egy ilyen szemiotizációs gesztust implikálni, 
olyan komplex poétikai (és esztétikai) eljárásrendszerrel operálnak, ame-
lyek több szinten (a lektűrtől a magas irodalomig) teszik olvashatóvá a szö-
vegeket. Tar esetében – véleményem szerint – a fabula detektívregényeket 
idéző funkciói önmagukban műfajmeghatározóként működnek, ugyanak-
kor számos olyan poétikai eleme is van a könyvnek, amely „a detektívtör-

14.  Bényei Tamás: A rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern, 
Akadémiai, Budapest, 2000, 17.
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ténetben természeténél fogva mindig is ott rejlő metafizika”15 felfedésére és 
előtérbe állítására irányulnak, azaz a szöveg túlmutat egy szimpla nyomo-
zás elmesélésén. Tar regénye tehát egyszerre krimi, és annak meghaladása. 
Választott (alkalmazott) olvasási stratégiánknak megfelelően vagyunk ké-
pesek egyszerű detektívtörténetként vagy metafizikai kérdéseket feszegető 
„bűnregényként” értelmezni.

Az utóbbi lehetőségnek megfelelően azt gondolom, nem csupán a mű 
problematikusnak tűnő szerkezeti viszonyai rendeződnek legitimálható 
alakzatba (vö. a recepció azon szólamával, mely szerint sikerületlen műről 
van szó), de arra is lehetőség nyílik, hogy a regényt a műfaji újrateremtés 
gesztusaként értelmezhessük. Ennek összefüggésében kiemelt jelentőségű 
Bényei másik tanulságos észrevétele, mely szerint az ilyen típusú szövegek-
ben 

„a krimihez fűződő viszony általában ironikus, parodisztikus, a de-
tektívtörténet metafizikája többnyire a műfaj alaptörvényei ellen for-
dul, a megoldás valamiképpen megkérdőjeleződik, és a krimi vala-
mely (racionális) világmagyarázat letéteményeseként, az e világ-
magyarázatot kódoló epikus konvenciók halmazaként szólíttatik 
meg.”16

Tar regénye azzal játszik, hogy nem szokványos módon közöl teljesen hét-
köznapi történéseket. Természetesen nem az excentrikus módon ábrázolt 
elhalálozásokra gondolok, hanem mindazon események, történések, sze-
replők és szcenikai jellemzők összefüggésrendszerére, amely e halálesete-
ket körülveszi. A regény ezen kontextualizáló mozzanata írja be végül a 
könyvet az életmű egységesnek tűnő alkotásesztétikai rendjébe, amely a 
már említett markerek mentén szociográfiai elemekkel operáló excentrikus 
realista prózaként jellemezhető. Bényei találó megfogalmazásával élve a re-
gény valóban „szociográfiába oltott Jelenések Könyve”, „amelyben a névte-
len város egyszerre Debrecen és a sátáni erők jelenléte által átlényegített al-
legorikus tér.”17

Fontos tényező az is, hogy a regény az alcímmel nevezi önmagát a bűn-
regénynek. Ennek paratextusként hermeneutikai funkciója is van, ameny-
nyiben olyan olvasói elvárásokat implikál, amelyek a szokványos bűnügyi 
narratíva mellett valami egyébre is nyitottá teszik az olvasót. A bűnregény a 

15.  Bényei Tamás: Kisvárosi apokalipszis, Élet és irodalom, 1996. május 11. (22.),16.
16.  uo.
17.  uo.



80

bűn metafizikájának explikációját ígéri, annak feltárását, honnan ered, mi a 
lényege, és hányadán is állunk vele. Tar regénye azonban csak fenntartások-
kal tekinthető efféle vállalkozásnak. A Szürke galamb poétikája a bűn lehet-
séges metafizikájának két mozzanatát emeli ki. Egyik a bűn kriminológiája, 
melynek értelmében a bűnregény a detektívtörténet ismert vagy ismerősnek 
vélt fabuláját mímelve felvázol egy kiinduló állapotot (titokzatos betegség-
ben halnak meg emberek, igazságosztó gyilkos szedi áldozatait a kisváros-
ban, kiégett nyomozót kap megbízatást az ügy megoldására) és annak kon-
textusát (bűnözők, nyomozók, nyomozati szervek stb.), valamint végkifejle-
tét (megoldás). Ezt a fabulát azonban felülírja a másik mozzanat, amelyet a 
Tar-œuvre általános stílusjegyeit működésbe hozva sokkal inkább valami-
féle apokaliptikus vízióba oltott társadalomrajzként, szociográfiai analízis-
ként valósul meg.

Az apokalipszis, a végítélet irodalma az utolsó idők történéseit kísérli meg 
leírni. Más megközelítésben az idők végezetét tanulmányozza (eszkatológia), 
hogy felkészülhessünk arra, ami ránk vár, ami megelőlegezett módon a mi-
énk, mégpedig egy, a történelmet teleologikusan felfogó tudat révén birtokolt 
módon az. Az apokalipszis mint a vég tapasztalatának megelőlegezett tudá-
sa – Demeter M. Attila értelmezése szerint18– a teremtéssel, a kezdettel kap-
csolódik össze. Az apokaliptikus tapasztalás voltaképpen lényegi tapasztalás, 
a dolgok értelmének végső állítása is egyben. A teremtéssel ugyanis előállt 
egy világ, amely a kiűzetésig (legalábbis a zsidó-keresztény teológia szerint) 
értelemmel bíró instancia, de utána elvesztette azt a koherens jelentésessé-
get, amely a világ létezőinek értelmét, valódi, eredeti jelentését hordozta, le-
gitimálta. A zsidó misztika számos elméletet szolgáltat ennek értelmezésére 
(pl. gershom Scholem, Walter Benjamin19). Ez számunkra annyiban érdekes, 
hogy a jövőre vonatkozó tudás hogyan tudja adott esetben a jelen értelmezé-
sét befolyásolni. Ha egy fabulát apokaliptikusnak tekintünk, akkor voltakép-
pen arra utalunk, hogy a jelen tapasztalatában hogyan jelennek meg a jövő 
aspektusai. Tar írásművészetében ennek minden bizonnyal társadalomkriti-
kai hozadéka van, ami azonban nem a realista próza poétikájából, sokkal in-
kább a szociográfiai látásmódból eredeztethető.

Tovább árnyalja a képet annak tudatosítása, hogy a görög apokalüptó ki-
fejezés a héber gala fordítása. Az apokalüpszisz ugyanezen kifejezés szár-

18.  Demeter M. Attila: Apokalipszis, Kellék 2004/25 = http://adatbank.transindex.
ro/vendeg/htmlk/pdf6721.pdf (Letöltés: 2012. január 19.)

19.  Vö: gershom Scholem: A kabbala helye az európai szellemtörténetben. Váloga-
tott írások, Atlantisz, Budapest, 1995; Walter Benjamin: A nyelvről általában és az em-
ber nyelvéről. In uő.: A szirének hallgatása. Válogatott írások, Osiris, Budapest, 2001.
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mazékszavának fordítására szolgál „felfedés”, „leleplezés” értelemben: „gya-
korlatilag bárminek a felfedését és leleplezését jelentheti, nem csupán azok-
nak a szörnyűséges jegyeknek és jeleknek a láttatását, amelyek a világ végét 
vetítik elő.”20

Ezt a fogalmi előfeltevés-hálót alkalmazva azt mondhatjuk, hogy a Szür-
ke galamb kettős metafizikai perspektívájában sajátos teret kap a nyomozás. 
A regény fabulája szerint néhány rendőr bűntényt (helyesebben bűnt) sejt a 
történések mögött, valami grandiózus, sátáni tervet, amelyről végül bebi-
zonyosodik, hogy tévedés, hasonlóan umberto Eco regényéhez (A rózsa ne-
ve). éppen ennek felismerése, e felismerés következményeinek tudatosítása 
indukálja ugyanakkor a mű azon konnotatív szegmensét, amely a bűncse-
lekmény helyett a bűn metafizikáját állítja előtérbe. Eco regényében – mint 
kiderül – a gyilkosságok mögötti sátáni terv nem létezik, sőt, valójában a 
szó kriminológiai értelmében gyilkos sincs, csupán a szándékok és vélet-
lenek olyan permutációja, amely az egyébként zseniális képességekkel bíró 
nyomozó számára valami nagyon mássá áll össze, mint ami a valóság. Ter-
mészetesen a posztmodern Eco számára kétséges minden, ami „valóságos”, 
poétikája hátterében egy olyan antimetafizikus világkép áll, mely szerint a 
világ üres jelekből áll, amelyek adott – perspektivikus – kontextusban va-
ló olvasása a világ adott pontból látszódó, tehát perspektivikus képét (akár 
mint egy műalkotás) nyújtja csupán. Eco regényeinek terében éppen abból 
származik probléma, hogy a szereplők a csupán számukra való, számukra 
magától értetődő valóságot A VALóSÁgként aposztrofálják.

Tar Sándor regénypoétikája hasonló módon működik: az események lán-
colata között első megközelítésben nincs összefüggés. A nyomozók, a Nyúl-
szájú, illetve a többi szereplő szemszögéből látva egy kaotikus világ képe 
bontakozik ki előttünk, amely azonban, ahogyan a nyomozók nyomoznak, 
ahogyan a Nyúlszájúról is egyre többet tudunk meg, és ahogyan a többi sze-
replővel is egyre bensőségesebb viszonyba keveredünk, egyre inkább össze-
állnak valami látszólagos egésszé, amelynek érvényessége – de legalábbis ér-
téke – a regény végén meglehetősen durva módon vonódik vissza. 

A regény a világ kaotikussága, borzalma, elviselhetetlensége ellenében 
munkáló metafizikai vigasz utáni olthatatlan emberi vágyról szól, ponto-
sabban ennek lehetőségét vonja vissza. A szereplők számára magától értető-
dően lennie kell valaminek, ami értelmet ad a borzalomnak. Kell egy vírus, 
egy gyilkos, egy összeesküvés, bármi, ami ha meg nem magyarázza is mind-
azt, ami történt, de legalább oka, eredete annak, és ekképpen nem rendíti 
meg a világ ésszerűségébe vetett bizalmunkat. Tar Sándor ironikus módon 

20.  Demeter M. Attila i. m. 177.
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fordítja visszájára az apokaliptikus gondolkodásmód logikáját, amennyiben 
a regény zárlata nem visszaigazolja a dolgok állását, a világ működését biz-
tosító logika legitimitását, hanem éppen ellenkezőleg, lerántja a leplet (apo-
kalüpszisz mint leleplezés) a világ működését meghatározó kisszerű antilo-
gikáról, amely az átlagos mindennapiság szociologikumából tör elő, és ez 
nem más, mint a véletlen. Bényei Tamás kettős terhelésről beszél a regény-
nyel kapcsolatban: egy szociográfiai és egy apokaliptikus terhelésről, amely 
azonban nem zárja ki, sokkal inkább kiegészíti egymást. 

A regény nyitóképei egyfajta szándékosan leegyszerűsített társadalmi 
körképet adnak a kilencvenes évek magyar társadalmi viszonyairól. A szo-
ciográfiai látásmód tipikusnak mondható közegben lép működésbe. Első-
ként egy kisvárosi lakótelepen élő család mindennapi életvalóságát változ-
tatja meg az egyik gyerek, Adél halála. A második kép a magánvállalko-
zó festőként dolgozó Lajos életének dicstelen végét beszéli el, majd ugrunk 
a harmadik színhelyre, ahol a mentőállomás diszpécsere fullad saját véré-
be. A mintegy véletlenszerűen felvillantott szereplők inkább haláluk ext-
rémitása miatt válhatnak érdekessé. Mindazt, amit tudhatunk róluk, amit 
érdemes tudnunk, tudatosan sematizáló, dokumentáló technikával közve-
títi a szöveg. Adél kövérkés, apja szerint is csúnya lány, akit voltaképpen 
egyetlen családtagja sem szeret, Lajos egyszerű munkásember, akit mesz-
szemenően kielégít munkája, más nem is érdekli, hasonlóan Kocsishoz, akit 
lefoglal saját foghúzása, nem is figyel a beszélgetésre, amelyben vérző be-
tegekről, halottakról esik szó. A regény a későbbiekben további halálesetek-
ről is beszámol, látszólag esetleges, véletlenszerű sorrendben. A könyv olva-
sása közben, miközben a fabula által támasztott olvasói elvárásnak igyek-
szünk megfelelni, ezeket a haláleseteket egy rejtélyes módon kibontakozó és 
terjedő epidemológiai kataklizma példáiként dekódoljuk, ám a szüzsé rej-
tett poétikai csavarként visszavonja ezt a logikát. A szereplők közül néme-
lyek (Lajos, Kocsis) véletlenül esnek áldozatául az elszabadult vírusnak. Má-
sok azonban szándékos emberölés áldozatai: Adél például a galambos Em-
ber furcsa igazságosztó hajlama következtében hal meg, egészen egyszerűen 
meg akarja családját szabadítani a nem szeretett gyermektől. Megint má-
sok Tar sajátos írói világképébe messzemenően beleillő módon – és ezekből 
van a legtöbb a műben – konkrétan saját elidegenedett családtagjaik áldo-
zatai. Ezek az elbeszéléselemek fragmentumok, töredékek. Nem egy regény 
epizódjai, hanem a Tar életmű korábbi szakaszából átmentett mikrohistó-
riák. Nem annyira a halálról, nem is a gyilkosságról szólnak ezek az egy-
más mellé rendelt rövidtörténetek, sokkal inkább a létezés hétköznapi bor-
zalmairól. Az „elég volt”, a „nincs tovább” érzésének borzalmáról, amely 
után valaminek történnie kell, hogy a létezés valamiféleképpen elviselhető 
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legyen. A halál ebben a közegben sajátos értelemben vett metafizikai vigasz-
ként funkciónál: a teljesen hétköznapi életet élő gyilkosok részéről a passzi-
vitásból, cselekvésképtelenségből való kimozdulás lehetőségét ígéri, az áldo-
zatok számára a végső menedék az érzelmi, egzisztenciális stb. kilátástalan-
ság dermesztő csapdájából. Mindezek mögött pedig a bűn metafizikájának 
teljes egészében megragadhatatlan, az értelem számára megfoghatatlan kö-
zege húzódik. A szereplők egy része, mint például Molnár, észleli ezt a va-
lamit. Amint belép egy helyszínre, érzékeli „a bűn kisugárzását”21 (203.), de 
megmagyarázni, megindokolni ő sem képes. Amikor Néger apját megtalál-
ják, pillanatok alatt átérzi azt az érzelmi sivárságot, amely a fiú és az általa 
„megölt” apa közötti viszonyt jellemezte. „Nyomozása” nem is arra irányul, 
hogy „lefülelje” a „tettest”, csupán a rend kedvéért tevékenykedik, mert nyo-
mozás esetén ez a szokás. Molnár itt bennünket, olvasókat helyettesít. Mi, 
akik, noha külső szemlélői vagyunk valaminek, amit sem megérteni, sem a 
maga teljességében átérezni nem tudunk, mégis éppen attól borzadunk el, 
ami ismerős, ami a mi valóságtapasztalatunk is.

Tar elbeszélői világára jellemző, hogy a megoldáshoz legközelebb egy 
mentális problémákkal küszködő nyugalmazott énektanár, Szűcs István 
kerül, aki nem sokkal azután, hogy beszállítják az elmeklinikára, egy adott 
pillanatban, pusztán megérzései révén kis híján megfejti az egész talányt, 
amelyen egy egész rendőrkülönítmény dolgozik, de aztán mégsem, mert ép-
pen más dolga volt.22 Borbán ezredes is hasonlóan heurisztikus módon – ép-
pen vizelés közben – jut eredményre, de a Nyúlszájú megöli, mire továbbad-
hatná a megoldást.23 A példák igazolják, hogy Tar regényében a nyomozók 
ugyanabban az életvilágban, ugyanazt a kisszerű létezést szenvedik el, mint 

21.  Tar Sándor: Szürke galamb. Bűnregény, Magvető, Budapest, 2005. (A továbbiak-
ban zárójelben erre a kiadásra utalok. – B. g.)

22.  „Szűcs István énektanár letette a kezéből a rántott húst, és ahogy ült a folyosón, 
hirtelen világosság szállta meg az agyát, egy sereg dolog a helyére került, anélkül, hogy 
különösen erőltette volna, sőt, nem is nagyon érdekelte (…). ő most világosan látta, 
hogy odakint az emberek másként viselkednek, mert történt valami, ami elszabadította 
bennük addig elfojtott érzelmeiket, vágyaikat, szenvedélyüknek, gyűlöletüknek hirte-
len gátja szakadt és tárgya lett. Ha még néhány percig kitartóan hagyja magát gondol-
kozni, talán mindent megfejt, amin most egy sereg ember töpreng a városban, roppant 
összefüggésekre jöhetett volna rá, csakhogy nem érdekelte, mivel benne is átlényegült 
valami, mindenesetre abban biztos volt, hogy egy kissé mindenki meghibbant, aminek 
beláthatatlan következményei lesznek, és az egyetlen normális hely a városban most az 
elmeosztály.” (169.)

23.  „(…) néhány pillanat múlva súlyosan rendeződtek el a dolgok, minden bekattant 
a helyére, a szeme hirtelen könnybe lábadt, és vastag gőzölgő sugárban tört ki belőle a 
vizelet, anyám, nyögte, csak el ne felejtsem!” (145.)
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az összes többi szereplő. Mivel nincsenek kívül a bűn metafizikáját hordozó 
valóságon, nem is uralhatják azt, nem válhatnak valódi, a krimi történetből 
ismert karakteres detektívfigurákká. A bűn leleplezése közben ugyanis leg-
inkább önnön természetük, saját világuk lepleződik le.

A regény időszerkezete a dokumentáció követelményének megfelelően li-
neáris: az elbeszélés négy napba sűrítve meséli el az eseményeket. A vasár-
naptól szerdáig tartó időintervallumban a furcsa, kezdetben megmagyaráz-
hatatlan halálesetek szimpla lejegyzésétől eljutunk egy látszólagos detek-
tívtörténeti szál kibontakozásáig, sőt, ennek látszólagos lezárulásáig, ám 
valójában a szöveg széttartó elbeszélésalakzatok lazán szőtt hálójaként mű-
ködik. E szerkezet fontos funkciója, hogy felülírja a krimi hagyományos 
szüzséstruktúráját. Több – rövidebb-hosszabb – történet, elbeszélésszál író-
dik egyszerre, és az olvasás egyik kitüntetett feladata, hogy ebből a textuális 
káoszból kiszűrje a lényegeset, azt, amiből fabula lesz, azt, ami a regény által 
támasztott befogadói elvárásnak megfelelő implicit szöveget konstituálhat.

A regény terét szervező apokaliptikus közeget a műben erőteljesen jelen 
lévő dokumentációs nézőpont is árnyalja. A bevezető képekről már szó volt, 
de dokumentál a regényben a Nyúlszájú is, Panasonic RN-202 típusú mik-
rokazettás diktafonjára kínos precizitással24 mondja fel mindazt, amit lát, 
gondol és tesz. Az apokaliptikus vízió jelölői közé sorolható még maga a fer-
tőzés is, amely gyorsan terjed, sok a halott (persze mint később – mintegy 
véletlenül – kiderül, nem mindenki ebbe halt bele), és a városban kitör a pá-
nik.25 A valódi „kisvárosi” apokalipszis azonban nem az események, hanem 

24.  „Panasonic nagy er, nagy en, kötőjel kettőszázkettő.” (12.)
25.  „Délután ötvennyolcra emelkedik a vérző betegek száma, azt nem lehet tudni, 

hogy hányan haltak meg a mentőben, kórházban, utcán, otthon, a hajléktalanok búvó-
helyein.” (17.) Ilyen elemként funkcionálnak még a káosz, az anarchia képei is: „A vá-
ros utcáin itt-ott feltűnik egy fiatalokból álló csoport, akik részegen randalíroznak, 
vörös festéket locsolnak, fújnak az épületekre, járókelőkre, a járőrkocsikra, az arcukon 
is festék, orrukon, szájukon folyik, mint az orrvérzés…” (17.) „A helyi rádió többször is 
bemondja, hogy múlóban van a járvány, de maradjon mindenki otthon, az iskolában, 
további intézkedésig szünetet rendelnek el.” (18.) „Egy magát Notredamusnak nevező 
telefonáló azt javasolja, hogy hordjunk a nyakunkba akasztva kis bőrzacskóba göngyölt 
fokhagymát, az megvéd mindenféle járványtól.” (18.) „Tűzesetet jelentett az egyik jár-
őr, aztán egy véletlen karambolt, majd még kettőt, és egy motorkerékpáros balesetét: 
törölközőt dobott valaki az arcára a zebra előtt várakozó gyalogosok közül, ami a si-
sakra tapadt, az illető meg vakon rá a villamosra. Egy kirakatot bevertek, tettes nincs, 
a riasztó szorgalmasan üvöltött, az utca megtelt kíváncsi járókelőkkel, akik ilyenkor 
mindig ott járnak-kelnek, ahol nem kellene. Egy óra sem telt el, sorra verték be az üzle-
tek ablakait, ajtóit a város különböző pontjain, és bár semmit nem vittek el, valamennyi 
helyszínre ki kellett vonulni.” (79.)
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az érzelmi sivárságból támadt gyűlölet, a semmiből előtörő kontrolját vesz-
tett agresszió szintjén jelenik meg. Molnár meg is fogalmazza ezt a maga ke-
resetlen módján.26 

A regény voltaképpen annak epizódjaiból építkezik, ahogyan az apoka-
liptikus hangulat lassan úrrá lesz a városon. A törvénytelen gyermekét egye-
dül nevelő alkoholista Ecsediné például egy kötőtűvel végez fiával. A város-
házán műszaki csoportvezető goda Albert gazdag, kövér, perverz és a fér-
fi számára undort keltő feleségével akar Bátyó és efféle ügyek megoldására 
szakosodott bandája segítségével végezni. A mesterien szerkesztett jelenet, 
amelyben Albert maga is rádöbben, mennyire nem ismeri a valóságot, még 
saját környező valóságát sem, jól szemlélteti a Tar-próza világszerűségének 
ambiguitását.27 

A történet (egyik) főgonosza, a galambos Ember jellemzése szintén a 
szociográfiába oltott apokaliptikus vízió része. Egyik belső monológként 
közvetített kinyilatkoztatása szerint 

26.  „A keddi nap nem jó semmire, olyan, mint maga az élet, álmos és unalmas, az 
emberek még alig élnek, alig ölnek…hétfőn még legalább még tart a szombati, vasárna-
pi hangulat, az emberek lazák, felelőtlenek, üdítően másnaposak, vagy éppen ölni tud-
nának…, baltával csapkodni a családdal eltöltött hosszadalmas és véget érni nem akaró 
meghitt együttlét után, melyet csak itt-ott tarkáz egy-egy fojtogatás, konyhakések, for-
ró víz, nyaksál, esetleg a láncfűrész megszokottól eltérő, szakszerűtlen használata. és a 
szerencsétlenek télen még menekülni sem tudnak a meleg otthon telekézimunkázott, 
kiporszívózott kelepcéiből, térre, parkba, mint nyáron, egyenesen a kocsmába menni 
pedig túl látványos, de nincs honnan telefonálni a kurvádnak, hapsidnak, mert azért 
otthonról mégse.” (47-48.)

27.  „Elmondta nekik milyen a felesége. Szőke. Egy szőke bombázó a felesége, mond-
ta Lajkó, és ekkora csecse van. Ez is tetszett, aztán elmondta, nincs kocsijuk, pedig 
lehetne, a lakása háromszobás, három szoba két embernek, hüledezett Lajkó, és biztos 
van vécé is. Konyha, tódította egy nő. Egyél, szólt rá valaki, van pénzed? Van neki, 
mondta a fiú, mielőtt Albert válaszolhatott volna, de nem éhes. Hány éves vagy: Har-
minc, felelte a fiú helyette, Albert csak bólogatott: eltalálta. Esztek mindennap, kiáltott 
valaki, fürdőztök, heverésztek, kúrtok, mint a malac a jó melegben, télen-nyáron! Pap-
lanos ágyban, tette hozzá egy másik, és lassan feszült lett minden arc, szinte gyűlölkö-
dő, egészségetek is van, keze-lába mindegyiknek, lehet látni, meg jó ruhája, több is!” 
(62.) Ide illik Váróné esete is, akit – közvetlenül azután, hogy Sólyom zászlós akció-
filmbe illő történések végén kidobja a Róka nevezetű bűnözőt az erkélyükön –, egészen 
egyszerűen utána lök a férje: „Az is lehet, hogy Lajos mindezt csak képzelte, a puffanást 
azonban már nem, és tanácstalan volt, mikor visszament a szobába, az egész olyan 
hirtelen jött, mint minden ma este, jobb, ha elfelejti az ember az egészet: a fiúgyerek 
is furcsa arcot vágott, mikor az apja eléállt a hírrel: anyád meg kiesett az erkélyről, hát 
hallottál már ilyet?” (99.)



86

„tudta azt is, hogy bizonyos különleges helyzetben bárki gyilkossá is 
válhat, és nincs erő, ami ebben megakadályozná. Aprólékos kísérle-
tei, megfigyelései folytán arra is rájött, hogy ehhez nincs is mindig 
szükség különleges helyzetekre, elég például egy hangulat, esetleg egy 
vágy vagy annak hiánya.” (120.)

A karaktert egyébként a klasszikus horrortörténetekből ismerős szektás sá-
tánista vonásokkal ruházza fel a szöveg. Sanyarú gyerekkor, sajátos, egy-
személyes belső világ, érdekli a fájdalom, iskolásként nem tanul meg jó szá-
molni, de tűket, szegeket szurkál saját magába és másokba. Jellemzés he-
lyett tehát a karakter életéből vett epizódok, mikroelbeszélések sora jelenik 
meg a műben, ami miatt kevéssé tud regényszerűvé válni az elbeszélés. 

A galambos Embernek több füzete is van. Az egyikben („furcsaságok 
dossziéja”) újságkivágásokat őriz régi esetekről („amik annak idején felkel-
tették a figyelmét”), köztük nagy valószínűséggel a saját történetét doku-
mentáló cikket is, amelyben egy olyan férfiről írtak, aki megmérgezte saját 
lányát. Ehhez, belső monológ formájában, fűzi hozzá, hogy valójában nem 
megölni, meggyógyítani, megszépíteni akarta a beteges, csúnya gyermeket, 
„de a gyógykeverék (…) nem sikerült, és a hatása kiszámíthatatlanná vált.” 
(148.) Ez28 és a többi kép (minden ellenfelét legyőző korcs, illetve kakas az il-
legális kutyaviadalon, a mostani vérzéses esetek) mind valamiféle jelfunkci-
óval bírnak. Könnyen vonható párhuzam e képek és a Jelenések Könyvében 
olvashatók között, és így a végítélet eljövetelét jelző előjelekként is olvasha-
tóvá válnak. A könyv éppen ezzel játszik. A jelek önmagukban utalnak sem-
mire, csupán dokumentálnak valamit, ám meghatározott előfeltevések, elő-
zetesen adott tapasztalat (szociográfiába oltott apokaliptikus perspektíva) 
horizontjába ágyazva hirtelen jelentésesekké, jelentőssé válnak.

A fabula (és a „bűnügy”) egyik zárlata, amikor Molnár megtalálja ezeket 
a füzeteket. Az egyik, öntükröző módon éppen Szürke galamb címmel el-
látott jegyzetfüzet valójában nem megfejtés, hanem újabb rejtélyek tárháza, 
feltéve, ha van valaki, aki veszi a fáradságot, hogy annak tekintse. Molnár 
nem hisz benne, hogy bármiféle megoldása lenne a bűntettnek, hiszen nyo-
mozása éppen azt igazolta, hogy minden, ami összefüggésnek látszik, való-
jában akcidenciák kaotikus sokasága, amelyek bizonyos nézőpontból szem-
lélve látszólagos, alkalmi érvényű igazságokként is értelmezhetőek. A ga-
lambos Ember jegyzetfüzete nem kulcs, hanem a kulcs visszavonása. Nincs 

28.  „Nagy duzzanatok nőttek a gyerek bőrén, ezek aztán elfekélyesedve gennyes fo-
lyással égtek, viszkettek, majd a hasa is felpuffadt, a nyaki mirigyek fojtogatni kezdték, 
és csillapíthatatlan fájdalmai miatt naphosszat verte a fejét a falba” (148.)
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kulcs, amely nyitja a zárat, nincs zseniális megfejtés, amely lezárja az ügyet, 
hiszen valójában ügy sincs, illetve számos ügy van, amelyeket, ha akarunk, 
egymással összefüggésbe hozva tetszőleges számú bűnügyet (és megoldást) 
generálhatunk.

A galambos Ember füzete olvasatomban a regény poétikai működés-
módjának allegóriája: hétköznapi élethelyzetek, történések olyan mozaik-
ja, amely azonban valami mélyen rejlő tragikumot közvetít. Ahogyan a fü-
zet újságkivágásokból, összeollózott bulvárcikkekből áll, persze a galambos 
Ember reflexióit is tartalmazza, úgy a regény is apró, látszólag hétköznapi 
történéseket leíró mozaikokból, az átlagos mindennapiságból vett fragmen-
tumokból építkezik. A két szint, dokumentáció és reflexió egymásba oltódá-
sa állítja elő a prózavilágot, amely, mint láttuk, valójában nem tud regény-
nyé szerveződni. A szociografikus nézőpont implikálta életképek, mikroel-
beszélések között a bűn metafizikájának kellene kapcsolatot teremtenie, de 
valójában, végeredményben nem mást kapunk, „csak” egy újabb elbeszé-
lésfüzért. Ha így olvassuk, az életmű egy sikerültebb darabjához, a Mi ut-
cánk (1995) című kötethez válik hasonlatossá a mű. Nem regény, nem tud 
regényként működésbe lépni, mert műfajpoétikailag a mikroelbeszélés és 
a nagyforma közt oszcillál. Véleményem szerint ez nem poétikai hiányos-
ság, hanem itt érhető tetten a Tar-œuvre valódi erőssége: a realizmus hagyo-
mányos, örökölt, klisékké merevedő technikáit olyan rövidprózai szegmen-
sekbe oltani, melyek a valóság ábrázolása és előállítása közt nyitnak moz-
gásteret.
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BEcK A N DR ÁS

L Á Nc SZEM EK VAgY K A LEIDOSZKóP?

A publicista Karinthy

apámnak szeretettel és hálával

Mindazok, akik egy megírandó új enciklopédia címszavait, fogalomtisz-
tázó kísérleteit emlegetik Karinthy húszas években írt publicisztikái, el-
mélkedései kapcsán, feleslegesen terhelik meg azokat egy félrevezető elvá-
rás ballasztjával. Ebben persze mindenekelőtt szerzőjük a ludas, aki soha-
sem habozott megfújni a szellem harci riadóját, nagy távlatok és célok felé 
irányozva sokszor téveteg eszmefuttatásait. Míg elmélkedő írásainak első 
gyűjteménye, a „Ki kérdezett…?” (1926) alcíme szerint címszavakat kínált 
valamiféle Nagy Enciklopédiához, a Minden másképpen van (1929) kötet 
inkább paradoxonokra épített világszemléletet ígért, mint szabályos szócik-
keket, a világ dolgainak furcsa, szüntelen táncát, melybe akkor kezdenek, 
ha lefoszlik róluk a megszokás álarca. Ám ha valaki szívesebben látná Ka-
rinthyt az ekképpen táncra perdülő fogalmak hopmesterének, alighanem 
szintén csalódni fog: írásainak gondolatmenete ugyanis minduntalan ösz-
szekuszálódik, lépést vált, leül, vagy épp követhetetlen szökellésbe kezd. Az 
az érzésünk, hogy a kötet címébe sűrített világszemlélet sokszor nem más 
ezekben a szeszélyesen kanyargó írásokban, mint a mellébeszélés apológiá-
ja, a nagy lendülettel beígért állítások elnapolásának aranyfedezete.

Néhány kitartó hívén kívül kortársai is egyre élesebben és lemondób-
ban nyilatkoztak róla ekkoriban. Az évtized végére kérgesedtek meg a Ka-
rinthy-irodalomnak azok a toposzai az aprópénzre váltott zsenialitásról és 
a be nem váltott ígéretekről, amelyeket azóta se nagyon lehet róla levakar-
ni. Való igaz, a húszas évek Karinthy életművének legapályosabb idősza-
ka. A fantasztikusan erős és sokirányúságában is egységes indulás, (az Így 
írtok ti, az első humoreszkkötetek, a kritikák remeklései, a korai novellák 
java, a Nihil, a Tanár úr kérem) egészpályás letámadása után van egy szo-
katlanul éles törés ezen a pályán a háborút és a forradalmakat, első fele-
sége halálát és Trianont követően. A húszas évek elejétől csak kusza nyo-
mai maradnak műveiben az első évek radikális, plebejus művészetkritiká-
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jának, világ- és irodalomszemlélete elveszti korábbi markáns kontúrjait, 
elgyávul, elbizonytalanodik, felpuhul benne valami. Mindezt jól példáz-
za egyik reprezentatív műfajának színeváltozása is. A korai humoreszkek-
ben a szavak lefojtott, belső nyelvi energiája, ideges feszültsége a mánia in-
tenzitásával csap át minduntalan agresszivitásba, szétrobbantva a szöveg és 
a műfaj kereteit. Mondhatni ez a fajta robbanás a korai humoreszkek igazi 
csattanója. Ez a fékevesztett groteszk a húszas években konvencionálisabb, 
szelídebb komikumnak adja át helyét, ami társadalmi jelenségekhez tapad. 
Nem a túlzás, a túlfeszítés mámora és indulata élteti immár, hanem szoli-
dabb, anekdotikus formát ölt. Ezzel párhuzamosan szaporodnak el az új-
ramelegített, másodkézből vett epizódok, melyekből elszállt a nyelvi ener-
gia: a korai, turbulens monológot olyan ember társalgási hangja váltja fel, 
aki tökéletesen ura a szavainak és a szavak ideges, fékevesztett áradása csak 
ritkán, inkább csak emlékező idézetként tér vissza. A húszas évek elejének 
cezúrája tetten érhető a műfajok életműbeli súlyának átrendeződésében is, 
leglátványosabban épp az esszé, az elmélkedés és a publicisztika előtérbe 
kerülésében.

Amilyen rendhagyó jelenség a fiatal Karinthy, olyan izgalmas volna fel-
térképezni e törés finomszerkezetét, felderíteni, hová és miképpen tűnt el ez 
a ragyogó, zabolátlan szellem, de mindaddig, amíg erre nincs érdemleges 
magyarázatom, a kérdés sem olyan érdekes, legalábbis  számomra. Azt már, 
így utólag, jobban látom, hogy a háború utáni évtized megtorpanásának, 
az elmésség, a „zsenialitás” gondolkodási és stiláris modorrá merevedésé-
nek időszaka miképpen halmozódott benne kínzó és kényszerű tapasztalat-
tá, miképpen épült bele az életművén végigvonuló és a harmincas években 
akuttá váló számadáskényszerből született kései, takarékosan nagyszabású 
költészetének remekműveibe. E versek és (részben) az Utazás a koponyám 
körül megszületése azonban a maga idejében olyan váratlan és hihetetlen 
fejlemény volt, ekkorra már olyannyira rögzült a kortársakban (és az utó-
kor számára is) Karinthy ereszkedő pályaívének képe, hogy nem tudták és 
nem is akarták meglátni ezeknek az összegző verseknek a jelentőségét, sőt 
nemzedéki jelentőségét. Azt, hogy ezek a számadások a talentumról nem-
csak a Karinthy-életmű egészét világítják be, hanem egy letűnő korszak el-
számolását is elénk göngyölítik, és hogy a Nyugat nagy nemzedékének kri-
tikai számvetését ez a „humorista” végezte el. 

De most még csak a húszas évek esszéinél, publicisztikáinál járunk. An-
nak illusztrálására, hogy milyen volt e művek és velük Karinthy munkás-
ságának megítélése, álljon itt két idézet a Minden másképpen van korabe-
li kritikáiból:



93

„Mikor valamit el kezd mondani, mindannyiunk szeme felcsillan. 
Most, most kimondja azt, amire szükségünk van. Mikorára végére 
ér mondanivalójának, a felvetett probléma át van lelkesítve, túl van 
kombinálva, ki van törve keze, lába s a begombolkozott bűvész ránk 
bízza, rakjuk össze a torzót kedvünk szerint, mert ő nem arravaló, 
hogy a kicsavart végtagokat követelményeinknek megfelelően helyre-
rakja.” (Becski Andor)

„Karinthyban az éles értelem érzelgős pátosszal, a kíméletlen gúny 
tragikus komolysággal, a fölényes problémalátás könnyelmű torzítás-
sal elegyül. Van valami kétlelkűség benne, sokáig reménykedtünk, 
hogy ez az érdekes egyéniség teljesértékű munkákban fog megnyilat-
kozni. Nem így történt. Az aránylag könnyű siker tovasodorta: mu-
lattató lett belőle, s lelke igazi tartalmát évek óta leginkább holmi ma-
gasigényű csevegésekben szórja szét.” (Juhász géza)

Mondhatjuk persze, hogy ezek az ítéletek nem mentesek a világnézeti- és 
politikai motivációktól: Becski írása a marxista kontúrú kolozsvári Korunk-
ban1, a később a népiekhez húzó Juhász gézáé a konzervatív Napkeletben2 
jelent meg. és persze voltak más hangok is (a „Ki kérdezett…?”-ről Babits, 
a Minden másképpen vanról Komlós Aladár írt baráti kritikát). Mégis a bí-
rálat és a kicsinylés hangjai a jellegadók. A publicista Karinthy legvitriolo-
sabb, legkíméletlenebb és legmaradandóbb értékelése pedig egy évvel ké-
sőbb, 1930-ban annak az Ignotus Pálnak a nevéhez kötődik, aki emberileg 
és politikailag sem állt tőle távol, ráadásul írásai a Karinthy számára töb-
bé-kevésbé hazai terepnek számító A Tollban jelentek meg.3 Ignotus Ka-
rinthy néhány konkrét irodalmi-irodalompolitikai tárgyú gondolatfutamát 
veszi alapul, de megállapításainak érvénye sokkal tágabb:

„Valami kimondhatatlanul, de még inkább elhallgathatatlanul szo-
morú látvány az, ahogy egy igazán sokkal különbre hivatott írói szel-
lem szemünk láttára, napról napra s különösen vasárnapról vasárnap-
ra, egyre reménytelenebbül gabalyodik bele egy publicisztikai mód-
szerré terebélyesített kávéházi rossz modorba, mely csak arra szolgál 

1.  Becski Andor: Minden másképpen van, Korunk 1930. Március.
2.  Juhász géza: Minden másképpen van, Napkelet, 1929.
3.  Ignotus Pál: Karinthy és a lóugrás, A Toll, 1930/6; I. P.: Még egyszer Karinthy, 

A Toll, 1930/8. A két írást közli: Fráter Zoltán: Mennyei riport Karinthy Frigyessel, Szép-
irodalmi, Budapest, 1987, 186-192; 199-203.
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neki, hogy hosszú hasábokon át hallatlanul lekicsinylőket sózzon le 
olyan közösségeknek, melyeket méltóságán alulinak tart megnevezni, 
hallatlan fölénnyel cáfoljon meg olyan csacsiságokat, melyeket senki 
sem vall, s hallatlan vehemenciával helyezzen kilátásba olyan új esz-
tétikai, erkölcsi, politikai, szexuállélektani, metafizikai elméleteket, 
melyeket a legközelebbi alkalommal azután ismét elfelejt körvonalaz-
ni. …a világmegváltó szónak ez a mindenkori beígérése és elnapolá-
sa végül is már olybá tűnik, mint elposványosodása egy felejthetetlen 
produkciókban megtestesedett írói munka folyamának, melynek ere-
désénél egy húsz-huszonöt éves, minden ízében kész, nagyszerű író 
állt a közönség előtt, s amelynek szétdeltázásánál egy negyvenéves 
örök ígéret istennyilázik.” 4

Ez a jellemzés, bármily kíméletlen is, sok tekintetben nagyon pontos, és 
a Minden másképpen van vasárnapi elmélkedéseinek többségére is illik. 
A kérdés számomra nem is az, hogyan lehet Ignotus szavait helyre tenni, 
hanem hogyan lehet ítéletét a helyén kezelni, és mi ez a hely, abban bízva, 
hogy e helyiérték keresésével egyúttal Karinthy írói, szellemi helyét sikerül 
közebbről betájolnunk. 

Az Ignotus által rajzolt rendkívül szuggesztív kép árnyalására, ellensú-
lyozására három stratégia is kínálkozik. Kísérletet lehet tenni a Karinthy 
publicisztikáiban tetten érhető fogalmi és gondolati csomópontok többé-ke-
vésbé szisztematikus kibontására, kibogozására, filozófiai, történeti beágya-
zására, feldolgozására. Ezen a nyomon indult el pl. Pála Károly a szkeptikus 
Karinthyról és Veres András Karinthy tudományfelfogásáról írva.5 Ezek-
nek a megközelítéseknek az a hátülője, hogy nem számolnak kellőképpen 
Karinthy figurájának, szellemi habitusának sajátságaival, azzal, hogy az ő 
beszédmódja, pozíciója, alkata sok tekintetben nem hozható közös nevező-
re az írók, az esszéisták, a gondolkodók (megengedhetetlen absztrakció, de 
mit van mit tenni) beszédmódjával és gesztusrendszerével. Azzal, hogy Ka-
rinthy pozíciója alapvetően a kívülállóé, a dilettánsé,6 a dilettánsok min-

4.  Fráter Zoltán: im. 191-192. 
5.  Vö. Veres András: „Rajongó tudomány, az a baj….” (a tudomány fogalmának 

és szerepének változatai Karinthy prózájában) és Pála Károly: A szkeptikus Karinthy.  
Mindkettő in Angyalosi gergely (szerk.): Bíráló álruhában, Budapest Főváros XI. Ker. 
Polgármesteri Hivatal – Maecenas, 1990, 88-109. és 110-123. 

6.  E dilettantizmus jelentésével, jellemzésével, értelmezésével, szitualizálásával 
korábban több írásban is foglalkoztam. Beck András: A gondolkodás börtönében. (In 
uő: Nincs megoldás, mert nincs probléma, JAK – Pesti Szalon, Budapest, 1992, 9-19 ); 
Beck András északi szél, in uő: Hagyni a teóriát másra, Magvető, Budapest, 2000); 
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den szerénységével, fölényérzetével, eredetiségével, naivitásával, arroganci-
ájával és sértett gőgjével. Ezt egy pillanatra sem kellene elfelejteni, és Ka-
rinthy nem is igen hagyja, hogy elfelejtsük. Ebben a dilettantizmusban rej-
lik írói, gondolkodói ereje és gyengesége is, de ha a bevett irodalmi és fogal-
mi sémák felől próbáljuk megközelíteni, e pozíció érdemeit és gyarlóságait 
szinte lehetetlen szétszálazni, úgy összekeverednek.

A második manővert Dolinszky Miklós Karinthy-könyve kínálja.7 Do-
linszky Karinthy műveinek egymásra utaltságát hangsúlyozza, vagyis azt, 
hogy életművét sűrű szövésű motivikus háló fogja össze, s e háló nélkül da-
rabokra esne szét. Az ismétlődések és motívumváltozatok rendszere – Do-
linszky szóhasználatával: „topikus rendje” – felnyitja az egyes művek közöt-
ti szöveghatárokat. Ebből az elemzés módszerére nézve az következik, hogy 
egy-egy szöveghely kontextusa nem az aktuális szöveg, hanem egy másik 
írás szöveghelye lesz, ez egy harmadikhoz kapcsolódik, és így tovább. A szö-
veghelyek egymásra mutatnak, mintegy átbeszélve az írások feje fölött, ily 
módon egyfajta metaszöveg, a szöveghelyek láncolata jön létre. Ezek a moti-
vikus kapcsolódások persze a legtöbb író műveiben tettenérhetők, Dolinsz-
ky szerint Karinthynál annyiban más a helyzet, hogy ezek a motivikus lán-
colatok jószerével lefedik a teljes életművét. Vagyis ezek, nem pedig egyes 
művei, jelentik az életmű illetve az életmű értelmezésének alapegységeit. Ez 
rendívül fontos és termékeny felismerés, egy jó adag értelmezői túlfeszítés-
sel megfejelve. Mert nemcsak homogenizálja a műveket egyetlen beszéd-
mód közös síkjára hozva valamennyit, de figyelmen kívül hagyja, hogy az 
olvasó (és velük minden értelmező is) műveket olvas, nem pedig életművet. 
Ez az apróság pedig nagyban korlátozza Dolinszky módszertani ajánlatá-
nak gyakorlati érvényét. 

A harmadik lehetőség, hogy mélyen egyetértve Ignotus verdiktjével, 
azokra az írásokra irányítsuk a figyelmet, azon írások jelentőségét hang-
súlyozzuk az életmű értelmezésében és megítélésében, amelyekre jellemzé-
se nem, vagy csak részlegesen érvényes. Fentebb azt írtam, hogy a Minden 
másképpen van írásainak többségére jól illenek Ignotus megállapításai. De 
rázendíthetünk egy másik nótára is, mondjuk így:

„A kötet félszáz darabja közül van hat-nyolc (Fordított világ, Nevetés, 
Teatro dei Piccoli, Táncoló egér, Fuksz úr, Isten), amelyek az önmagára 

Beck András: Szakítópróba (A Nihil és vidéke) I-II, Jelenkor 2011/1; 2011/2; Beck And-
rás: Szakítópróba (Közelebb a Nihilhez), Holmi 2011/5.

7.  Dolinszky Miklós: Szó szerint: A Karinthy-passió, Magvető, Budapest, 2001, 
134-153. 
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figyelés, Karinthy saját határainak belső kitapogatása jegyében íród-
tak. Ezekben a belső hangokra hallgató, tapogatózóan személyes, de a 
határtalanra és az ismeretlenre nyíló gondolatfutamokban ugyanaz a 
lírai indulat munkál, ugyanaz a lendület dobol, mint kései nagy ver-
seiben. Amiképp legjobb formájukban fantasztikum, grimasz, görbe 
tükör, »így írtok ti« és »minden másképpen van« Karinthynál mind 
egyfelé mutatnak, mint az önmagára ocsúdó, önmagát kergető és az 
önmagától menekülő én formakeresésének változatai. 

Karinthy eszmefuttatásaiban, és épp a legszemélyesebbekben, van vala-
mi furcsa zakatolás. Nem a gondolkodó ember magabiztosságát és fölényét 
érezzük, akit nem érhet meglepetés, aki kedvére alakítja tárgyát, mert sza-
vai engedelmes eszközök, melyeket a kellő hatás elérése érdekében tuda-
tos rafinériával hajlít és adagol. Karinthy elfúló lélegzettel kapkod a sza-
vak után, szinte dobálják, ide-oda vetik a gondolatok, amelyekkel úgy él 
együtt, mint szívverésének ritmusával és vérének lüktetésével. Nála sokszor 
nem gondolati munkájának végeredményei, tételszerű megállapításai a leg-
izgalmasabbak, hanem a gondolkodásnak és a rá irányuló reflexiónak ez a 
mondhatni fiziológiai kényszere. Számára a gondolkodás belső megrázkód-
tatás, mely megesik az emberrel. Tektonikus mozgás, földrengés a fejben, 
aminek következtében énünk elveszti biztosnak hitt alapját. Képzeletét te-
hát egyfajta földtani távlat jellemzi.

Nem is annyira gondolatai különböztetik meg elmélkedésre hajlamos 
írótársaitól, hanem az, hogy a gondolkodás nála elemi tény, ellenállha-
tatlan erő, mely leválasztja, eltávolítja önmagától, még akkor is, ha ösztö-
kélője épp az én betájolása, megismerése. A gondolkodás önmagunkból 
kilépő erőfeszítés, mely a képzelet légüres terében szüntelen kerengés-
re, nyugvópontot nem ismerő mozgásra van ítélve. Ha tetszik, Karinthy 
már ezekben az írásokban sem tesz mást, mint felfedező utazást a kopo-
nyája körül.” 

Satöbbi, satöbbi. Ezzel tán nincs is különösebb baj, de igazi súlyát csak a 
Karinthy-életmű egészének összefüggésében nyerhetné el. és persze mind-
három közelítésnél kikerülhetetlen az önkényesség, az esetlegesség és a 
részlegesség érzete. Minden értelmezés körül ott settenkedik a kérdés, vajon 
mennyiben tekinthető reprezentatívnak akár állításait, akár az értelmezés 
alapjául választott írásokat tekintve? Egy életmű egészének koherens értel-
mezési kísérlete mindig túl sok ideologikus kikerekítéssel jár. Már egy olyan 
szövegkorpusz esetében is, mint Karinthy húszas években írt több száz pub-
licisztikája, vagy akár a Minden másképpen van 52 írása, eleve kétes vállal-
kozás. Az ilyen értelmezésekben ugyanis vészesen közel kerül egymáshoz az 
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esetlegesség és a reprezentativitás. Ezt a veszélyt azonban minden értelme-
zőnek vállalni kell, saját szempontjai szerint válogatnia, súlyoznia az írások 
között. Mégis mennyivel szerencsésebb helyzet volna az, amikor az esetle-
gesség és a reprezentativitás együttállása hirtelen valamiféle evidenciát kap, 
ha egyszer csak előttünk állna egy írás, amit nem azért pécéztünk ki, mert 
kényelmesen bele tudjuk szőni az általunk építgetett értelmezés narratívájá-
ba, hanem mert valamiért megkerülhetetlenné vált. Nos a Minden máskép-
pen van kötetben akad, pontosabban lett egy ilyen írás: a Láncszemek. Ha 
tudtunk is róla korábban, a 2000-es években a világhír véletlene szükség-
képpen merőben új, átértelmezett és átfényezett írást kerekített elénk.

A magyar irodalom soha nem látott nemzetközi térnyerése idején, nem 
könnyű válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik az a magyar író által írt mű, 
amelyikről a nagyvilágban a legtöbben hallhattak harangozni. De, ameny-
nyiben valóban a nagyvilágban, vagyis nem egy szűkebb irodalmi közeg-
ben gondolkodunk, alighanem a Láncszemek lesz az egyik befutó. Az tör-
tént ugyanis, hogy az internet korának egyik legdinamikusabban fejlődő 
tudománya, a komplex hálózat kutatásának területén Karinthy írását egy-
szer csak a felfedezőknek kijáró respektussal kezdték emlegetni. E kutatási 
terület első markáns lépésének a hatlépésnyi távolság néven ismert jelenség 
felfedezését és leírását tekintik. Eszerint ahhoz, hogy a Földgolyó bármely, 
tetszőlegesen kiválasztott, lakójával személyes ismeretségek láncolatán át 
kapcsolatba kerüljünk, elegendő legfeljebb öt közvetítő. A jelenséget 1967-
ben Stanley Milgram, a neves amerikai szociológus írta le, The Small World 
Problem (A kicsi világ probléma) című írásában. Mint kiderült, a hatlépés-
nyi távolság tételét pontosan négy évtizeddel Milgram előtt fogalmazta meg 
Karinthy Frigyes Naplóm a kicsi világról című cikkében (Pesti Napló, 1927. 
okt. 16.). Ezt keresztelte aztán át a Minden másképpen van kötetben Láncsze-
mekre. Karinthyt a világháló tette ismertté8, mert a hatlépésnyi távolság fo-
galma a hálózatok tudományos kutatásának előtérbe kerülésével kapott ak-
tualitást és publicitást. 9

8.  Még az a honlap is, amelyik Marconit, a rádió felfedezőjét tekinti a kicsi a világ 
jelenség első körvonalazójának, nagyobb terjedelmet szentel Karinthynak és a Lánc-
szemeknek, mint Marconinak.

9.  Persze Karinthyit, mint felfedezőt és előfutárt is fel kellett fedezni, és ennek is 
megvan a maga láncolata. Karinthy írására ebben az összefüggésben Beck Mihály hív-
ta fel a figyelmet (Kicsi-a-világ-jelenség, Magyar Tudomány 2000/12). Lásd még: Braun 
Tibor: Egyetemes lángelme: a hálózatok új tudományának előfutára: Karinthy Frigyes, 
Magyar Tudomány 2003/12; Tibor Braun: Hungarian Priority in Network Theory, Sci-
ence, 18 Jun 2004. Karinthy elsőségének nemzetközi tudatosítása és nyomatékosítása 
Barabási Albert-László Linked (2002) című könyvének köszönhető (magyarul: Behálóz-
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A Láncszemek tehát nem irodalmi értékei miatt vált világhírűvé – e bulvár 
ízű kifejezést, rövidítésképpen, de minden pejoratív felhang nélkül, leíró ér-
telemben használom itt egy ígéret beteljesülésére. Karinthy, mint köztudott, 
sokszor felpanaszolta, hogy filozófiáját, gondolkodói teljesítményét kevéssé 
értékelik, és csak a humoristát látják benne. Most, a Láncszemek felfedezésé-
vel azonban olyan típusú elismerésre és ismertségre tett szert, amely a tudó-
soknak, felfedezőknek és feltalálóknak jár ki. Hangsúlyozottan nem irodalmi 
hírnévről van tehát itt szó. Zárójelben megjegyezem, hogy nemrég az irodal-
mi hírnév küszöbére is eljutott Karinthy. Nem egyszerűen azzal, hogy 2008-
ban az Utazás a koponyám körült a New York Review Books rangos könyv-
sorozatában adták ki, hanem, mert a regényhez egy igazi világnagyság, szá-
mos tudományos bestseller szerzője, Oliver Sacks írt előszót. Ebből kiderül, 
hogy Sacks hatvan évvel ezelőtt, 13-14 évesen olvasta először Karinthy köny-
vét, mely, mint írja, alighanem hatással volt saját neurológiai esettanulmá-
nyainak megírására is. E propagandának is beillő vallomás ellenére a könyv 
végül is nem keltett különösebb visszhangot. Az viszont ismét csak beszédes 
tény, hogy  a remekműnek mondott regény szerzőjének Sacks is az úttörők ér-
demét tulajdonítja, amikor az utóbbi két évtizedben robbanásszerűen meg-
szaporodó orvosi témájú önéletrajzi emlékezések műfaját emlegetve, Karint-
hy könyvét az agyban tett utazás első önéletrajzi krónikaként dicséri.10 Mi 
tagadás e hírnév nem irodalmi jellegében van valami, ami nagyon illik Ka-
rinthyhoz, az ő nem-irodalmi-íróságához, a tudományok és a technikai esz-
közök iránti szenvedélyes és mélységesen amatőr érdeklődéséhez. Valójában 
íróként is a gondolkodó, a feltaláló és felfedező szerepében érezte otthonosan 
magát, mint a torzképek műfajának feltalálója, a halandzsáé (még ha ezt ak-
kurátusan más nevéhez kötötte is), Faremidó géplényeinek kiötlője, capillá-
ria tengermélyi világának leírója, a teletranszportáló gép, az „Inkarnátor” fel-
találója, a fölfújható Földgömb büszke szabadalmaztatója, és még ki tudja mi 
mindené. „A szabadalmi jogvédelem és copyright sose volt erős oldalam”, írja 
egyik „hevenyészett” elszámolásában a költőre bízott talentumról,

De azért voltam biz és leszek is lexikonon s anyakönyvi kivonaton túl
(…)
Bármily kicsiny mértékben név nélkül és névtelenül akár tudtok róla 
akár nem

va. A hálózatok új tudománya, Helikon, Budapest, 2003). Barabási könyvében Braun 
Tibornak mond köszönetet azért, mert felhívta figyelmét Karinthy írására.

10.  Oliver Sacks: Introduction. In Frigyes Karinthy: A Journey Round My Skull, 
New York Review Books, 2008, vii-xx.  
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Ott leszek valahol a szavában és a szívében is ki rólam sose hallott
Nem is sejtve talán hogy engem idéz idézvén szép régi igéket
Vagy kevély-szelesen holmi spanyolviasz-gondolatot amiről elhiszi 
szentül
Most lelte meg éppen holott régporlódó koponyámból indult el kopo-
nyája felé
(A reformdemzedékhez).

Ami a Láncszemek című írást és Karinthy ebbe foglalt ötletét illeti, újabban, 
mint láttuk, igazán nincs ok panaszra: Barabási Albert-László könyvének 
köszönhetően szinte kényszeresen idézik, „lehivatkozzák”. Ez a kitüntetett-
ség véletlenszerűen, mégis nagy nyomatékkal emel ki, és állít figyelmünk 
előterébe a cikkek tengeréből egyetlen írást, melynek tüzetes szemügyre vé-
tele óvatlan rálátást enged a publicista Karinthy gondolkodásának, szöveg-
alakításának szerkezetére, ritmusára és mozgásformáira.

Először is megállapíthatjuk, hogy a Láncszemek gondolati magjának azo-
nosíthatósága és tudománytörténeti karrierje látványosan rácáfol a publi-
cista Karinthyról, a felvillanyozóan eredeti felvetéseit végig gondolni kép-
telen, mellébeszélésre, üresjáratban pörgő ötletelésre hajlamos, végső soron 
komolyan alig vehető gondolkodóról kialakított képre. ugyanakkor teljes 
összhangban van azzal az önvallomással, a Minden másképpen van egy má-
sik írásában olvashatunk:

„A kifejezés és közlés, a formanyelvek sok mindenféle izmusa soha 
nem nyugtalanított túlságosan – gondolkodás, beszéd és írás közt va-
lahogy közvetlenebb kapcsolatot éreztem magamban, mióta az esze-
met tudom, semhogy a formakérdés nagy problémává dagadhatott 
volna számomra (…). Bevallom, mindig is egy kicsit komikusan ha-
tott rám (első írásaim, a karikatúrák is erre vallanak) az a halálosan 
komoly, kétségbeesett erőfeszítés, amibe a legtöbb író beleőrül, hogy 
érzése vagy hangulata, vagy gondolata, vagy megfigyelése számára ki-
válogassa az (…) írásmódok és modorok legjobbnak vélt lehetősége-
it. én bizony valahogy naivan úgy gondoltam, hogyha betartom a (…) 
grammatikai szabályokat, a közlésnek (…) ezeket a gyakorlati kon-
vencióit, ez éppen elég, ezzel minden formakötelezettségemnek ele-
get tettem.” 11

11.  Kaleidoszkóp. In Karinthy Frigyes: Címszavak a Nagy Enciklopédiához, I. kötet, 
Szépirodalmi, Budapest, 1980. 569. A továbbiakban az e kötetből vett idézetek helyére 
a főszövegben zárójelben hivatkozom.  
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Ebből az önjellemzésből egy lecsupaszított, igencsak alulszofisztikált stí-
luseszmény rajzolódik ki, mely Karinthyt kezdettől fogva élesen megkü-
lönbözteti írótársaitól. Madáchra hivatkozva többször úgy fogalmazta meg 
ezt, hogy a nagy, igazán eredeti íróknak nincsen szüksége egyéni hangra. 
Ennek legextrémebb megfogalmazása húszéves korából származik, de húsz 
évvel későbbi Madách-tanulmányában épp úgy magáénak vallja: 

„Ha az Ember Tragédiá-jából nem maradt volna fent más, mint az a 
papírlap, amire Madách feljegyezte a dráma ötleteit – ha soha meg 
nem írja, csak a tervet, a dráma meséjét, röviden, néhány szóban –, 
ez a terv, ez a vázlat elég lett volna hozzá, hogy nevét fenntartsa, s 
úgy emlegessék őt, mint a legnagyobb költők egyikét.” (61-62) „(…) az 
Ember Tragédiája feldönti a művészi alkotás sokat emlegetett alaptör-
vényét, mely szerint a műalkotás értéke a »miként«-en és nem a »min« 
múlik.” (62).12

Másképpen szólva, Madáchot „inkább a közlés lehetősége érdekli, mint a 
kifejezésé (72). Karinthy ezt az abszurditásig sarkított, anti-irodalmi stílus-
követelményt vonatkoztatja önmagára Kaleidoszkóp című írásának előbb 
idézett felütésében, és ez pozícionálja, mintegy a visszájáról, a torzképeit is. 
Talán furcsán hangzik, ha azt mondjuk, hogy az Így írtok ti szerzője nem 
volt stílusművész, hiszen paródiái épp tollának rendkívüli hajlékonyságáról 
tanúskodnak, arról, hogy minden stílusálcát boszorkányos könnyedséggel 
öltött magára, hogy egymagában képes létrehozni az egész világirodalmat. 
Lehetett volna tehát akár stílusművész is, de nem ez volt az ambíciója. Az 
a fajta egyszemélyes stílusteremtés, világteremtő nyelvalkotás, amit Hor-
váth János stílromantikának nevezett, és a nyugatos írók megkülönbözte-
tő jegyének látott, Karinthyt egyáltalán nem vonzza. célpontja mégsem ez 
vagy az az irodalmi stílusforma, hanem maga a nyelv, mint médium, a nyel-
vi közvetítés, pontosabban a nyelv szükségképpeni közvetítettsége. A kife-
jezéssel szemben a közlés, a közvetítettséggel szemben a közvetlenség esz-
ménye jellemzi, s nem mellékesen ez a közvetlenség Karinthy egész figurá-
jára, életbeli, köznapi trafikálására is mélyen jellemző.  

Korántsem véletlen tehát, hogy a hatlépésnyi távolság alapgondolatának 
Karinthy-féle felvetése és kidolgozása a Láncszemekben egy kávéházi asz-
taltársaság létformájából sarjad. (Természetesen Karinthy írásának szcení-
rozásáról beszélek, s ebből a szempontból mellékes, hogy a társaság és a 

12.  Madách. In Karinthy Frigyes: Címszavak a Nagy Enciklopédiához, I. kötet, Szép-
irodalmi, Budapest, 1980.
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társalgás, amelyre a szöveg utal, mennyiben fiktív és mennyiben valósá-
gos.) Megjegyzendő továbbá, hogy a felvetés nem marad meg a puszta öt-
let szintjén, hanem olyan feladványként ölt formát, amelynek van megoldá-
sa, a társaság tagjai próbának vetik alá, játékos gondolatkísérleteket folytat-
nak arról, hogy hány személyes közvetítőn keresztül tudnának kapcsolatba 
kerülni valós vagy feltételezett személyekkel. Ha szigorúan az asztal kö-
rül maradva és csupán gondolatban is, egyfajta kvázi-empirikus vizsgáló-
dást folytatnak. E gondolatkísérlet igazi csattanója az utókor számára az, 
hogy számszerűleg is pontosan egybevág Milgram tudományos kutatásai-
nak eredményével.

Számomra azonban mégsem ez az egybeesés az igazán fontos itt, hanem, 
hogy ez a Láncszemeket a Karinthy-publicisztika kiemelt szövegévé teszi. 
Ezzel együtt látnunk kell, hogy az a rész, amelyet az írásból lépten-nyomon 
idéznek, Karinthy szövegének csupán egyik eleme, s hogy ebben a szöveg-
ben még nagyon sok minden összekapcsolódik. A hatlépésnyi távolság el-
vének illusztrálása tehát magát az írást korántsem reprezentálja. A Láncsze-
mek nem kávéházi életképbe ágyazott proto-tudományos értekezés: éppen 
ezért képviselheti Karinthy cikkeinek tömegét.

Karinthy publicisztikái többnyire (a többnyire természetesen a továbbá 
megállapításokhoz is odaértendő) nem egyetlen szálon futnak, nem egyfó-
kuszúak, nem kis villanások, megfigyelések, gondolatok, kinagyított és le-
kerekített impresszionisztikus pillanatképei, egyáltalán nem is képek, nincs 
egyöntetű sugallatuk, modalitásuk. Nem ívük van, hanem amplitúdójuk. 
Hallottuk, Karinthy ki van téve a gondolatainak, ide-oda dobálják a gondo-
latai. Ezt pedig sokszor nehéz megkülönböztetni attól, hogy valaki dobáló-
zik a gondolataival. Nézzük tehát meg közelebbről, mi is történik a Láncsze-
mekben, hogyan folyik benne a gondolatnak ez a hányattatása.

E hányattatás a szöveg ritmikai szerveződésében egyfajta pulzálásként 
jelenik meg a társalgási/kávéházi tónus és a végső kérdések felé lendülő gon-
dolat pátosza között. Vagy éppen a pulzálás azt, ami ezt a tónust sajáto-
san kávéházivá teszi? Akárhogy is, ez a pulzálás olyan erős és olyan szabá-
lyos, hogy megirigyelve a tudományos ábrák autoritását kísértést érzek arra, 
hogy iderajzoljam a Láncszemek gondolati, indulati lázgörbéjét. „Egy dön-
tő dolog igenis van – mondtam a vita hevében” – így kezdi Karinthy az írá-
sát, mintegy folytatólagosan és közbevetőleg, mintha már régen benne len-
nénk egy beszélgetésben. Az ötoldalas írás három, egymástól dupla sorköz-
zel elválasztott részre tagolódik. Mindegyik rész ezen a közvetlen hangon, 
köznapi beszédfordulattal indul és mindegyik nagy kérdésekbe és nagy sza-
vakba torkollik (ez az a mozgás, amit  nagyszerűen lehetne egy grafikonon 
szemléltetni).
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Az asztalnál arról folyik a vita, hogy van-e a történelemben fejlődés vagy 
inkább ugyanazon sémák új és új alakban való visszatéréséről beszélhetünk. 
A kérdés madáchi felhangja, mint Karinthynál annyiszor, itt is mélyen zen-
gő, és később még inkább felerősödik.

„Hát persze, minden visszatér és megújul – de nem veszitek észre, 
hogy ennek a visszatérésnek és megújulásnak a tempója gyorsul so-
ha nem látott mértékben, térben és időben? Percek alatt kerüli meg 
gondolatom a glóbust – a világtörténelem fázisait évek alatt darál-
juk le, mint megunt leckét – ebből mégiscsak kijön valami, csak tud-
nám mi?” (350)

A kiinduló perspektívát, a Földgolyót összezsugorító technikai és kommu-
nikációs forradalom távlatait, Karinthy egymásra következő mondatainak 
kis retorikai manővereivel a Tragédia képletére szabja („a világtörténelem 
fázisait évek alatt daráljuk le”), majd egy utánozhatatlanul nyegle fordulat-
tal, a bizakodás, majd a kétség („ebből mégiscsak kijön valami, csak tud-
nám mi?”) modalitását vetíti rá. Az írás első egységének mégsem ez a vég-
szava, hanem egy rövid futam arról, hogy ez a fajta hezitálás az igazság és a 
hit, Isten közelségét jelzi. 

A végső kérdések efféle megvillantása után valóságos megkönnyebbü-
lést jelent a második szövegegység köznapi felütése: „Egyébként kedves já-
ték alakult ki a vitából.” Ezt követi aztán kb. egy oldalon a kicsi a világ je-
lenség híressé vált leírása, amelyből a rend kedvéért én is idemásolok né-
hány mondatot. 

„Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal közelebb van 
egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, pró-
bát ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen megha-
tározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül, bárme-
lyik pontján a Földnek – ő fogadást ajánl, hogy legföljebb öt más egyén-
ben keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot 
tud létesíteni az illetővel, csupa közvetlen ismeretség alapon.” (350-351)

S miután kiderül, hogy a híres emberekhez egyszerűbb út vezet, Karint-
hy magára vállalja egy nehezebb feladatot, egy szögecselő munkást a 
Ford-gyárban, és négy láncszem segítségével meg is oldja.

„A munkás ismeri műhelyfőnökét, műhelyfőnöke magát Fordot, Ford 
jóban van a Hearst-lapok vezérigazgatójával, a Hearts-lapok vezér-
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igazgatójával pedig tavaly alaposan összeismerkedett Pásztor Árpád 
úr, aki nekem nemcsak ismerősöm, de tudtommal kitűnő barátom.” 
(350-51)

Ezekre a mondatokra maradéktalanul vonatkoztatható az, amit a Kalei-
doszkóp című írásából a gondolkodás, a beszéd és az írás közvetlen, forma-
kérdésektől nem háborgatott közléseszményéről idéztem. Karinthy ugyan-
itt a különféle stílusmegnevezések iránti gyanúperrel élve kifejti, hogy Jézus 
nem valamiféle bibliai hangon, hanem „a maga korának természetes hang-
ján beszélt”, ahogy a szabadalmi iroda se fogadná örömmel, „ha egy me-
rőben új és csodálatos és korszakalkotó találmány leírását, mondjuk exp-
resszionista stílusban kapná meg, vagy az »apostolok pátoszával« megfo-
galmazva.” (570) Ami az utóbbi példát illeti – nehéz jobb szót találni rá 
– ordító sületlenség, a szezon összekeverése a fazonnal. Másfelől meg Jézus 
és a szabadalmi iroda egy lapra hozása mennyire jellemző karinthyzmus, 
micsoda kolosszális párosítás! Karinthy egyébként épp ekkoriban nyújtot-
ta be szabadalmát, a felfújható gumi földgömböt.13 Mi is szemléltethetné 
plasztikusabban azt, hogy Karinthy gondolatai ezekben az években visz-
sza-visszatérően a Földgolyó összezsugorodása körül járnak, mint annak 
mellényzsebben hordozható, általa feltalált gumimása? és persze az sem 
akármilyen koincidencia, hogy a szabadalmi irodát abban az írásában em-
legeti, amely nemcsak hogy a Minden másképpen van kötetben jelent meg, 
akárcsak a Láncszemek, a maga visszamenőleg szabadalmazott felfedezé-
sével, hanem ennek az írásnak sok tekintetben párja. Karinthy a Láncsze-
mekben előrebocsátja, hogy „nem szeret ismétlésbe esni” – ennek azonban 
épp az ellenkezője igaz, így aztán a Kaleidoszkópban is azt fejtegeti, hogy a 
Földgolyó sohasem volt olyan kicsi, mint ma: „az óriási bolygó összezsugo-
rodott, akkorává, mint valami kedélyes kocsma, ahol az élő emberek ösz-
szegyűltek egy kis tereferére.” (571) Ha kocsma helyett kávéházat írt vol-
na, még inkább ráismernénk a Láncszemek díszleteire, bár ami azt illeti, ott 
nem derül ki egyértelműen, kocsmában vagyunk-e vagy kávéházban. A lé-
nyegen nem változtat. Vagy mégis? Térjünk még vissza rá.

Egyelőre azonban még csak a Láncszemek „tézisénél” tartunk, pontosab-
ban ott, hogy Karinthy a dolgot nem hagyja annyiban. Nem éri be a puszta 
leírással, s bár nem tudhatja, hogy játékos gondolatkísérletét hosszú évtize-
dek múltán egy komoly felfedezés előfutáraként jegyzik, azt hiszem, akkor 

13.  Karinthy Frigyes feltalálta a fölfujható gummiföldgömböt, Színházi Élet 1926. 
16.sz. 24. Szabadalmi kérelmét Karinthy 1925-ben nyújtotta be és 1930-ban jegyez-
ték be.
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sem lenne itt vége írásának, gondolatmenetének, ha ezt tudná. Az, amit fia-
talon Füst Milánról írt, önmagára és a húszas évek publicistájára is igaz: 

„Minden belső tünethez meghúzza a tér és idő összes lehető koordi-
nátáit, hogy abszolúttá tegye (…). így nyer minden kis emberi érzés 
valami végtelen perspektívát: kilövellve az abszolút térbe.” 

Ezeknek az erővonalaknak akár fölfelé törnek, akár lejtmenetbe hajlanak, 
akár eltájolnak, az ambíciójuk ugyanaz, egy új, váratlan gondolati ív, pers-
pektíva megvillantása. Karinthyt alapvetően nem az élet jelenségei érdek-
lik, hanem e jelenségek gondolati meghosszabbítása. Kivetítése a gondolat 
absztrakt és abszolút terébe. Tipikusan dilettáns ambíció ez, hol felvilla-
nyozó, hol lehangoló eredményekkel. A „tézist” követő gondolatfutam ezút-
tal inkább az utóbbira példa. De egy folytonosan dörömbölő késztetés üres-
járatának is megvan a maga gondolatritmusa, ritmikai érdekessége:

„Valami van, valami folyamat, ritmuson és hullámokon túl – szűkü-
lés és tágulás. Valami összemegy, és kisebb lesz, és valami szétárad, és 
egyre nagyobbodik. Lehetséges – lehetséges volna mégis –, hogy ez a 
Szétáradás és Nagyobbodás ezzel a pislákoló kis szikrával kezdődött, 
ami sok millió évvel ezelőtt gyulladt ki az ember-állat idegkocsonyá-
jában?” (352)

Hiába írta a Kaleidoszkópban, hogy „[m]inél homályosabb a dolog, amiről 
beszélek – annál világosabban kell beszélnem róla” (350) – ez minden, csak 
nem világos, ami meg világos belőle, az olyan kérdés, ami Babits kíméletes 
kifejezésével „alig hangzik jól föltett kérdésnek”14. Hiszen az, hogy az em-
beri világ alakulásának valami köze van az emberi gondolkodás szikrájá-
hoz, nemcsak lehetséges, hanem sose lehetett kérdéses. Más kérdés, hogy a 
szellem hatása az anyagra mennyiben üdvös vagy sem. De az mégis várat-
lan, hogy előbb idézett mondatát az „ember-állat idegkocsonyájáról” Ka-
rinthy így folytatja: „hogy szétáradva és nagyobbodva és mindent föléget-
ve, ami útjába kerül, lángba borítsa és összezsugorítsa és hamuvá égesse az 
egész fizikai világot”. Honnan ez a hirtelen lendületű, előzmények és követ-
kezmények nélküli apokaliptikus vízió? Az ember nem nagyon érti, a kö-

14.  Babits Mihály: Ki kérdezett? (Széljegyzetek Karinthy Frigyes könyvéhez). In 
Téglás János (szerk.): Babits és Karinthy Frigyes, Ságvári Endre Nyomdaipari Szak-
munkásképző Iskola, Budapest, 1988, 57.
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vetkező mondat fényében meg még kevésbé, minthogy ennek kérdését épp 
ellentétes értelmű remény fűti.

„Lehetséges – hát mégis lehetséges volna, hogy az erő legyőzi az anya-
got – hogy a lélek erősebb és igazabb igazság, mint a test – hogy az 
életnek értelme van, mely túléli az életet (…), hogy Isten mégis hatal-
masabb az ördögnél?”(352)

Az ember nem érti, hogy a hatlépésnyi távolság elméletének lucidus leve-
zetésével hogy fér össze ez a zagyvaság? Még szerencse, hogy e fellengzős 
magaslat után, amely – akárcsak az első egység végén – Isten felé nyújtóz-
kodik, újabb cezúra jön, és vele egy kollokviálisabb, kisemberibb hangütés. 
A témának való harmadik nekifutás. 

„Mert, kérem – restelkedve vallom be, bocsánatot is kérek érte, és til-
takozom ellene, hogy azért bolondnak tartsanak – ezen a protekciós 
játékon még mindig gyakran kapom magam rajta, nemcsak emberek, 
hanem dolgok összefüggésében is.”

A Láncszemek ezzel a finom logikai ugrással, tematikus elmozdítással di-
menziót vált, immár nem az emberek közötti fizikai kapcsolatra fókuszál, 
hanem a világ időben egybeeső jelenségekeinek értelmezésére, a köztük le-
vő összefüggés, oksági kapcsolat kérdésére, a világ kaotikus eseményei mö-
gött húzódó kifürkészhetetlen rendre, a dolgokat összekötő szálakra, lán-
cokra, láncszemekre. 

„Valaki szeret – valaki haragszik rám –, miért szeret, miért haragszik? 
Ketten nem értik egymást – nekem meg kell érteni mindkettőt –, de 
hogyan? Szőlőt árulnak az utcán – kisfiam sír a másik szobában. Is-
merősurat megcsalta a felesége – a Dempsey-mérkőzésen százötven-
ezer ember üvölt – Romain Rolland új könyve nem kellett senkinek 
– X. barátom megváltoztatta véleményét Y-ról – lánc-lánc-eszterlánc, 
hogy lehetne e zagyvaságban összekötő vonalat lelni?”(353) 

Ezekkel a mondatokkal valóban sikerül meghúznia az emberek közötti 
közlekedés felgyorsulásának, a hatlépésnyi távolság jelenségének erővona-
lait, jelentéssel feltölteni a „valami” szétáradásának és összehúzódásának 
korábban reménytelenül absztraktnak ható képét. A rácsodálkozást, a vi-
lág történéseinek látszólagos affinitására vagy közönyére. Az összefüggé-
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seket bogozó értelmezés borzongató szellemi izgalmára. A Láncszemek itt 
megint összeér a Kaleidoszkóppal. De míg az utóbbi a szimultanizmus (iro-
dalmi) divatjából indul ki, és azt köti össze a Földgolyó összezsugorodásá-
nak tényével, a Láncszemek fordított utat jár be és a kommunikáció techni-
kai forradalmától jut el a szimultanizmus jelenségéhez, mint megoldandó 
feladványhoz. Miközben az ismétlés és a változás, az értelmes vagy eset-
leges rend, a körkörös és az előrehaladó mozgás világméretű kérdését Ka-
rinthy írásainak motivikus építkezése is modellálja. A Földgolyó összezsu-
gorodása maga is ilyen motivikus csomópont15, a „lánc”, „láncszem” pedig 
olyannyira az, hogy annak idején Dolinszky Miklósnak a Karinthy-életmű 
topikus rendjét illusztráló példái között is szerepelt.16 Maga az enciklopé-
dikus forma pedig, mely a különálló cikkeket, mint címszavakat egy új en-
ciklopédia utópikus teljességéhez kapcsolja, egykönnyen fedésbe hozható a 
láncszemek és a kaleidoszkóp jelképezte szemléti formák ellentétének felol-
dási törekvésével, a puszta egymás mellett állásból fakadó szimultanizmus 
épp annyira jellemzi, mint a fragmentumok oksági vagy motivikus kapcso-
latának rendszere.17

A kaleidoszkóp” és a „láncszemek” ekképpen két világérzékelési mód 
megtestesítőjévé válik. Az előbbi az összefüggések keresésének hiábavaló-
ságához érkezik el: 

„[k]ár összefüggést keresni e tarka képek panorámájában. Ha Madách 
ma élne, Az Ember Tragédiájá-t nem időben írná meg, hanem térben 
– egy óriási, szimultanista drámában, amelynek színei a földgolyó éle-
tének egyetlen napját ábrázolnák – és kiderülne (…), hogy az Idő ép-
pen úgy nem segít, mint ahogy nem segít a Tér –, hiába minden, az 
emberen csak az isten segíthetne, ha akarna.” (573)

A Láncszemekben viszont a hangsúly a dolgokat összetartó magyarázat-
ra és a szálakat egybefogó értelemre esik, a következtetések tétje pedig az, 
hogy „a lánc, ami a dolgokból indul, utolsó láncszemével minden dolog for-

15.  A Karinthy féle szabadalom és a két itt emlegetett írás mellett, idézhetjük a Min-
den másképpen van kötet Fordított világ című cikkét is: „A félig értett, félig felfogott…
óriás világ helyett adjatok nekünk egy egészen Kicsike Világot, amiben otthon va-
gyunk, ahol urak vagyunk, ahol kiismerjük magunkat.“ 

16.  Dolinszky, i. m. 136-37. 
17.  Az enciklopédikus forma ugyanakkor – az Így írtok tiben és másutt is – a Tra-

gédia közvetlen származéka, úgyhogy a kezdő íróban egyfajta proto-Ádámra ismerhe-
tünk. A dolgok kaleidoszkópszerű egymás mellé helyezése egyfajta rend, ugyanakkor 
az értelmes rend paródiája is.
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rásához, önmagamhoz vezessen”. Ez a kiemelt helyzet A felelős embert, a fi-
atal Karinthy tervezett nagy művét juttatja eszembe, melynek szokás sze-
rint végül csupán komikus, kisemberi formáját írta meg egy hasonló című 
nagyszerű krokiban. A felelős ember kényszerképzete, hogy a világ min-
den eseményének ő a voltaképpeni mozgatója, a nagy rendező, bólintásá-
nak stemplijével nyugtázza mindazt, ami a szűkebb és tágabb környezeté-
ben történik, és ezt a jóváhagyást tekinti a dolgok mozgató rugójának. Bo-
londériája azonban a koherens értelmezés egyszerre patetikus és komikus 
világformáló erejéről kiválóan tanúskodik: 

„Két mentősapkás ember közeledett. --Mentősapka? – kiáltott. He-
lyes. Ezeket ide kell tenni. Odalépett az egyikhez, és rendelkező han-
gon szólt rá: úgy. Maguk most velem jönnek a Lipótmezőre, készülje-
nek. Nincs időnk. Mehetünk.”18

A Láncszemekbeli író célja az, hogy az utolsó láncszem, „minden dolgok 
forrásához, önmagamhoz vezessen. Mint ahogy…” Noha itt nem követke-
zik sorkihagyással jelzett cezúra, e három pont és a megtorpanó mondat 
mégiscsak erre szolgál. Zárlatában az írás ismét visszazökkent bennünket 
a kávéházi modorba és a kávéház terébe. „Mint ahogy ez az úr…”– folytat-
ja – „ez az úr, aki idejött az asztalomhoz…ahol ezt írom, és megzavart, va-
lami jelentéktelen ügyes-bajos dolgával: kiverte fejemből, amit éppen mon-
dani akartam.” Az írónak ez a megzavarása alkotás közben persze nem csu-
pán inzultus és irritáció forrása, hanem Karinthyre jellemzően, menlevél is 
a végső következtetések elnapolására, a gondolat abszolút térben meghosz-
szabbított erővonalainak semmibe foszlására. Tipikus humoreszk szituáció 
ez, melynek komikus potenciálját Karinthy számtalanszor kiaknázta (lásd 
pl. Ő ad nekem témát). Ezúttal azonban a „Miért jött ide, hogy mert megza-
varni?” indignált kérdése az okok láncszemeinek játékos-komoly visszafej-
tését generálja, mely a már jól ismert dinamika szerint az írás utolsó mon-
datában egy elrajzolt fintorú következtetéssor crescendójába torkollik. 

„Jöjjön hát az új Rend, jöjjön el a világ új megváltója, mutassa meg 
magát újra a világ Istene égő csipkebokorban, legyen béke, legyen há-
ború, legyen forradalom, hogy – ó, ötödik láncszem! – ne történhes-
sen meg újra, hogy valaki engem zavarni merészeljen, mikor játszom, 
mikor képzelődöm, mikor gondolkodom!” 

18.  Karinthy Frigyes: A felelős ember. In uő.: Humoreszkek II. Akkord, Budapest, 
2001, 157. Az írás eredetileg a Budapesti emlék (1913) című kötetben jelent meg. 
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E befejezés kétségbeesett iróniája csupán a mai olvasó számára egészül ki 
egy extra csavarral: miközben ugyanis nyugtázza az író mértéktelenül el-
túlzott háborgásából származó komikumot, tudhatja, hogy Karinthy törté-
netesen épp azon az írásán dolgozik itt, amellyel bevonult a tudománytör-
ténetbe.19 

19.  ígéretem ellenére a kocsma vagy kávéház kérdésére nem tértem vissza. Legyen 
ez az elvarratlan szál afféle hommage Karinthy Frigyesnek.
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HóZ SA éVA

K éZ SZóL A MOK KOSZTOL Á N Y I DEZ Ső 
RÖV IDPRóZ ÁJÁ BA N

A kéz képe, a kéz beszéde

„Öklünkkel fogjuk a középkort” – írja Kosztolányi Dezső Max Reinhardt 
Jedermann-rendezéséről1 (1912), Pethes Imre Hamlet-alakításából (1905) 
viszont azt a jelenettöredéket emeli ki, amikor a dán királyfi barátaitól tu-
domást szerez a szellem megjelenéséről, ugyanis miközben anyjával per-
lekedik, barátai hírt hoznak neki, ezek után idegesen rohan az ajtóhoz, és 
„maga köré öleli, csaknem karjára kapja barátait, mint két csecsemőt.”2

Számos olyan szöveghely emelhető ki Kosztolányi színházi esszéiből és 
egész alkotói életművéből, amelyek a kézmozdulatokra, a sajátos gesztu-
sok befogadhatóságára, egy-egy kiragadható látványra, kéz-miniatűrre ref-
lektálnak. Az Esti Kornél ötödik fejezete például a kéz-variációk sokaságát 
emeli ki, több szereplő, főként Sárkány és Esti szemszögéből. Esti kézjátékai 
közül a következők kerülnek előtérbe: a tükör előtt ujjaival összezilálja ha-
ját, zsömlyével mártogatja az olajat, beleveri cigarettája hamvát barátja po-
harába, a kávéház tükörablakából integet a nőknek, idegenkedik a „csong-
rádi asszony” körmeitől, a kilincsre teszi kezét, belefogódzik Paula kezébe 
és szoknyájába, az otthonról érkezett levelezőlapot pedig úgy szorítja magá-
hoz, hogy elbújjon a vidéki béke mögé, ahova a gyökerei kötik.

Ez a néhány utalás azt bizonyítja, hogy érdemes szemügyre vennünk 
Kosztolányi Dezső rövidprózájának kézlátványait, sőt más médiumokhoz 
való kapcsolását is. Kosztolányi színházi esszéi például gyakran tartalmaz-
nak képzőművészeti utalásokat, az említett „Öklünkkel fogjuk a középkort” 
reflexió a nürnbergi rézkarcokkal és a gótikus templomok oromfalaival ösz-
szefüggésben kerül be a szövegbe. Az Esti Kornél ötödik fejezetében Paula 
„utcai lány”, Esti kapaszkodó mozdulata a későbbi vágás szempontjából is 

1.  Kosztolányi Dezső: Max Reinhardt. In: Kosztolányi Dezső: Színházi esték II. 
Szépirodalmi, Budapest, 1978, 608.

2.  uo. 578.
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fontos. Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi-monográfiája a mozgókép hatá-
sát hangsúlyozza: „Esti és a Paula nevű »utcai lány« jelenete utáni tér- s idő-
beli váltást – akár a mozi is ösztönözhette.”3 Kristin Thompson megállapítja: 

„Végső soron a film médiuma az irodalmi hatást a saját céljainak meg-
felelően használta fel. Ahelyett, hogy a párbeszédeket hordozó képkö-
zi feliratokra hagyatkozott volna, a film az eseményeket jórészt vi-
zuálisan fejezte ki. Ez nem csupán a pantomimot jelentette, hanem a 
tárgyakon, a szereplők elhelyezésén, a világításon és kameratechniká-
kon keresztüli információközlést. A klasszikus rendszer egyre inkább 
a vágásra támaszkodott, olyannyira, hogy 1917-re a filmek a narratív 
információ szinte minden részletének külön snittet szenteltek.”4

A kéz képe kapcsán a mai befogadó sok filmes és egyéb vizuális példát em-
líthet. czene Márta szárnyas oltárképe, amelyet 2002 nyarán tekinthetett 
meg a budapesti közönség, számos kérdést vet fel, de a kortárs néző számá-
ra először is a középkori szentek gesztusainak kortárs ironikus-allegorikus 
imitációi és dialógust folytató játéklehetőségei tűnnek fel. A fiatalok, akik a 
szárnyképek alakjaivá váltak, kezükben más-más tárgyat tartanak, a háti-
zsákos fiú például egyik kezében fényképezőgépet lógat, felemelt bal kezé-
vel pedig középre mutat. A művész interpretációja szerint a kétezres évek-
ből idecsöppenő fiú gesztusnyelve Keresztelő Szent Jánosra utal. Modellként 
és a „kisajátítás” inspirációjaként a carlo crivelli képein látható változatos, 
egyéni kéztartások szolgáltak.5 csáth géza rajzainak kézmozdulatai szintén 
figyelmet érdemelnek, az 1916. évi Páciensek könyvében különösen a szín-
padképekhez kötődő vagy színpadképszerű rajzok változatosak. Ha több fi-
gura látható valamely rajzon, akkor az eltérő kéztartások rendkívül szembe-
tűnőek, ám a kézelhelyezés más rajzokon is problematizálható, például a ko-
csit hajtó kaszás Halál figuráját a kapuban csípőre tett kezű asszony figyeli.6  

3.  Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső, Kalligram, Pozsony, 2010, 349. 
4.  Kristin Thompson: A primtívtől a klasszikusig (Fordította: Vincze Teréz). In: 

Kiss gábor Zoltán (szerk.): Narratívák 10. A narrációtól az attrakcióig, Kijárat, Buda-
pest, 2011, 117–118.

5.  Vö. gerőcs Júlia: czene Márta: Oltár (?). A festészet allegóriája. In: Markója 
csilla (vál.): Re-produkciók. Elméleti írások és elemzések a kortárs művészetről, Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Meridián-2000 Kiadói, Oktatási és Művésze-
ti Bt., Budapest, 2005, 125–141.

6.  Ninkov K. Olga: csáth és a képzőművészet, 1897–1916. (Előtanulmány). In: 
Ágoston Pribilla Valéria, Hózsa éva és Ninkov K. Olga (szerk.): „Csak nézni kell ezeket 
a rajzokat…” Csáth Géza földesi naplórajzainak és rajzfüzetének atlasza, Szabadkai Vá-
rosi Könyvtár, 2009, 37.
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A mai szövegek, képzőművészeti alkotások és filmek nézőpontjából különö-
sen változatosak azok az egyéni kézszólamok és kéz-reprezentációk, ame-
lyek Kosztolányi Dezső költői opusában és rövidprózájában jutnak kifeje-
zésre. Ez a vizsgálat főként néhány női kézlátványra és kézszólamra össz-
pontosít, amelyek testhez való viszonya is különböző. A prózai szövegek 
műfaji szempontból különbözőek, némelyek a publicisztika határmezsgyé-
jén mozognak. 

A  D A J K A  K E Z E

Kosztolányi Dezső Fánika című emlékező „tollrajzában” (Fánika mint az 
elbeszélő csantavérről származó régi dadája, akiből később vak koldusasz-
szony lett) „írós” csatát vívnak a gyerekek, amely szintén afféle versennyé 
válik, de alkotás és rombolás összetartozását még inkább kifejezésre jut-
tatja. A gyermekrajzon feltüremkedő testképek csáth géza Barnabás ne-
vű novellaszereplőinek7 mutatványaihoz (kutyasétáltatás, kézen járás), a 
nevetés gesztusához kapcsolhatók, viszont az említett Kosztolányi-novel-
lában az elszegényedett dajka kezének érintése mindent átértékel. Az elbe-
szélő így emlékezik: 

„»írós«-t játszottunk, iskolát. Embereket rajzoltunk óriási fejjel, he-
gyes pocakkal, gyufaszál-lábakkal, s apám színes irónjával színeztük 
ki. Valósággal belevadultunk a játékba. Folyton firkáltunk, folyton 
szaggattuk-tépdestük a papírosokat, mikor széthasítottuk, úgy sikí-
tottak, hogy kacagtunk. Megrészegültünk az alkotástól és a rombo-
lástól. Köröttünk vastag rétegben csörögtek a papírok, mint ősszel az 
avar. De még mindig írtunk. Fánika vezette kezemet. Jól esett, hogy 
kezemen pihent az ő érdes s mégis csiklandós keze. Ekkor éreztem 
először – még hatéves se voltam –, milyen csodálatos forróság áradhat 
egy másik kézből. Mihelyt levette kezét a kezemről, nyafogtam, utá-
nakaptam, s karjára hajtottam fejemet.”8 

A felnőtt találkozása a Szent Terézia templom előtt ülő, elszegényedett, világ-
talan, testileg leépült egykori dajkájával, komoly kézbirkózást eredményez. 
A csatát ekkor nem a dajka keze, hanem az én-elbeszélő gesztusa dönti el:

7.  Ld. csáth géza A kutya és A bajnok c. novelláit
8.  Kosztolányi Dezső: Fánika. In uő.: Kosztolányi Dezső összes novellái II. (Szer-

kesztette: Domokos Mátyás) Osiris, Budapest, 2007, 251. 
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„Végre megleljük egymás kezét. Keskeny keze van, kéregtelen, finom, 
akár az enyém. A koldusok tétlen keze hasonlít az írókéhoz, akik csak 
írnak. A két kéz ügyetlenkedve birkózni kezd egymással. ő lefelé húz-
za kezemet, erőnek erejével meg akarja csókolni. én, hogy ezt meg-
akadályozzam, egyre magasabbra emelem kezemet, vele együtt az 
övét is. Már szinte arcomhoz ér ez a kéz. Van egy pillanat, amikor sze-
retnék ráborulni és megcsókolni. De mindketten gyöngék vagyunk. 
Fánikának a teste gyönge. Nekem pedig a lelkem gyönge. Szégyell-
ném, hogy én, aki már annyi rongy nőnek csókoltam kezet, megcsó-
koljam kezét az első nőnek, aki anyám után pólyált, ápolt és oltalma-
zott. Az álszemérem elhiteti velem, hogy ez színpadias volna, ízléste-
len volna. Elengedem kezét.”9

A Kosztolányi-novellában a kihívások szélsőségesebbek, a lélek pozíciója 
más, mint csáth novelláiban. Angyalosi gergely kutatásai szerint a szere-
tet és bűn kapcsolata, a szeretteink ellen „óhatatlanul” elkövetett bűn és az 
erkölcsi megítélés problematikussága, valamint a vizuális metaforika mint 
„megoldás” Kosztolányi költészetében is megnyilvánul, sőt a sajátos bűnfel-
fogás már meglehetősen korán megjelenik a opusában.10 A lelkiismeret-fur-
dalás hárítása, a megszépítő emlék víziója a vizsgált novellában is felfedez-
hető. Ha az olvasó a Kosztolányi-szöveg nézőpontjából ismét végiggondolja 
csáth géza Barnabás-novelláit, akkor az anyag „lelkére” és a lélek „orga-
nizmusára” egyaránt figyel, sőt arra is, hogy mennyire változatosak a test-
képek a két szerző szövegvilágában.11 

A koldus és az elbeszélő finom kezének találkozása a hasonlóság pozíci-
óját hangsúlyozza, az asszony ruhája és kellékei azonban a másságot, a kol-
dus-létet nyomatékosítják, azt a létformát, amelytől idegen az erszény mint 
tárgy, ezért az én-elbeszélő nem adja át egykori dadájának, inkább vissza-
dugja zsebébe, és köszönés nélkül hagyja ott Fánikát. Ricœur írja a hason-
lóság kapcsán, hogy közelséget teremt az eddig egymástól távoli jelentések 
között. „A hasonló meglátása – állapítja meg –, amit a metaforikus mondat 
hoz létre, nem tekinthető közvetlen látásnak: inkább olyan látás, amelyet 
szintén metaforikusnak nevezhetünk.”12

9.  uo. 250.
10.  Angyalosi gergely: A bűntelen bűnösség paradigmája, Literatura 2011/3, 265–

266.
11.  Vö. Hózsa éva: Barnabás-identitások. In Hózsa éva: Melyik Kosztolányi(m)? 

életjel, Szabadka, 2011, 89–95.
12.  Paul Ricoeur: Az élő metafora (Fordította: Földes györgyi), Osiris, Budapest, 

2006, 339.
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A kolduló, örök sötétségre ítélt asszony előtörténetét az anya közvetíti az 
elbeszélő számára. Ez azért érdemel említést, mert a dada valaha többféle 
funkciót töltött be, anya-, tanító- vagy éppen játszótársi szerepben tűnt fel 
a kisfiú előtt. A dada anyás mozdulatai tetten érhetők az irodalmi művek-
ben, noha idegen gyereket ölelnek magukhoz. A dada ölelő kezének meta-
forikus továbbgondolása jut kifejezésre Kosztolányi színházi ruhatáros fi-
guráinak banális mozdulataiban (Kis dráma a ruhatárban). A ruhatárosok 
ugyanis az élet eleven szobrainak megtestesítőiként idegenek a színház lát-
szatvilágában. A dadaszerűség titka az idegen iránt tanúsított anyás moz-
dulat, a tisztaság, valamint a játék megbecsülése, ezt a színházból elkéső, a 
színpad helyett a ruhatárosok életszínjátékát szemlélő elbeszélő a követke-
ző módon konstatálja: 

„A ruhatárosnék az álom és hazugság házának előcsarnokában a játék 
iránti ősi tiszteletből halkabban beszéltek, lábujjhegyen jártak, öreg 
dadák módjára, anyás mozdulattal ölelték magukhoz az idegen ruhá-
kat. Mindegyikben volt valami szigorú, tiszta. Fönn a falfülkében köl-
tők szobrai őrködtek. (Ezek a nők azonban ebben a látszatházban az 
élet eleven szobrai.)”13

A kézviadal, a kézérintés más Kosztolányi-szövegben is hangsúlyt kap, de 
nem csak az emlékezetből fakadó vágy ürügyén, ez a kéz-összeakaszkodás 
például egy farsangi „haláltánc” előjátéka is lehet. A Boszorkány a szolgáló-
lány krisztusi gesztusával indul („szívére szorította a kezét”)14, majd olvasás 
után ásításra nyílt száját takarja el kezével, a cseléd-kéz azonban más, mint 
a koldus vagy az író keze. Anna szolgálólány keze „idomtalan, kivörösö-
dött”, a boszorkányról elterjedt félelmetes, seprű-víziókat gerjesztő pletykák 
viszont fenyegető, „szőrös” kézről adnak hírt (a férfi ujja is szőrös, például a 
már megnevezett Esti-novellában). Anna (édes Anna „rokona”), akinek fo-
kozódó félelme farsang utolsó napján tetőzik, mikor az utcán széttépett ál-
arcok hevernek, neki ekkor kell lemennie szénért a pincébe. A pincében a 
boszorkánnyal küzd meg, az összecsapás a kezek harcával kezdődik, csak-
hogy a „boszorkány” keze nem szőrös, hanem taszítóan lágy és illatos. An-
na szenvedélyesen, megfeszítve küzd: 

13.  Kosztolányi Dezső: Kis dráma a ruhatárban. In Kosztolányi Dezső Összes novel-
lái I. (Szerkesztette: Domokos Mátyás) Osiris, Budapest, 2007, 598

14.  Kosztolányi Dezső: Boszorkány. In Kosztolányi Dezső összes novellái I. i m. 
120.
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„Kétségbeesett tülekedésben a boszorkány utálatosan lágy, illatos ke-
zeit lefejti magáról, de a birkózásban végül ő lesz a vesztes. Egyszerre 
felcikáz agyában a gondolat. Kebléhez nyúl. görcsös ujjai őrült erővel 
kapaszkodnak be a kés fokába, és a másik pillanatban mélyen repül a 
penge a húsba. A fekete alak hátraesik… Bordái ropognak… Valami 
csuklás és köhögés hallatszik, majd egy hörgés és egy sóhaj.”15 

Anna nevet, mert úgy véli, megölte a boszorkányt, végre leszámolt vele, 
holott a farsang utáni reggelen kiderül, hogy a pincében egy fiatal, úri gye-
rek holttestére bukkantak, akinek szája alázatosan csókolta a pince földjét. 

I M Á R A  K u L c S O L T  K é Z  é S  S Z u B J E K T u M P O Z í c I ó

A kívülállók szemszöge mindig más, mint a keretbe tartozóké, ez a gesztus-
nyelvben is megnyilvánul. Néha a pozíciók megváltoznak, egymásba ját-
szanak, áttűnések valósulnak meg. A Kati néni című „tollrajz” vidéki sze-
replője negyvenhét éves béresasszony, aki egy parasztdarab pesti főpróbá-
jára látogat el, szakértőként. Távol áll a színház világától, most mégis ő az 
egyetlen, aki a hitelességről dönthetne. Első budapesti útja tehát egy meg-
hívásos feladattal függ össze. A népviselet hűségét ellenőrzi, és tanácsokat 
ad a darab szereplőinek, legalábbis ezért érkezik. Az ujjak ironikus jelzője a 
feladatnak megfelelően „szakértő” lesz (Kati néni ugyanis szakértő ujjaival 
igazítja meg kendője ráncait), majd „kezét ölébe rakva nézelődik”,16 vára-
kozik, bóbiskol, unatkozik, elindul… Kati nénit az unalom hajtja, az idegen 
labirintusban magára marad, eltéved, a színházi kellékek a vidéki, „egysze-
rű”17 asszony nézőpontjából átlényegülnek, a befogadó pedig bejut az érté-
kek viszonylagosságának labirintusába. A tekervényes útvesztő térstációi 
pokollá változnak a vidéki asszony számára, csak nagy nehezen jut ki este 
fél hat után a színpadra, a furcsa, riasztó díszletek közé, ahol negyed hétkor 
egy tűzoltó fedezi fel, amint kezét összetéve imádkozik, a pokoli kellékek 
világából az égi dimenzió jelenti számára a menekülést. Akár egy színpad-
képnek is beillik az összekulcsolt kezű, lámpával megvilágított asszony lát-
ványa, noha ő az egyetlen, aki ebben a közegben nem szerepet játszik, csak 

15.  uo. 122.
16.  Kosztolányi Dezső: Kati néni. In: Kosztolányi Dezső Összes novellái I. i. m. 

601. 
17.  Pilinszky János: Az egyszerűek imája. In: Hafner Zoltán szerk.: Pilinszky Já-

nos Összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek I. Budapest, Századvég, 1993, 
234–235.
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fiát és férjét szeretné viszontlátni, csak az eget is beborító ronda képek kö-
zül szeretne végre kiszabadulni, azaz visszakerülni a városi-színházi néző-
pontból monotonnak tűnő falusi értékrendbe, megszokott közegébe. A sú-
gólyuktól nem messze, a nézőtér felé fordulva térdel, de neki nincs szüksége 
súgóra, nincs szüksége jelmezre és közönségre, hiszen imádkozik. Pilinsz-
ky János írja: 

„A tengerparton merengő ember profán jelképe lehetne az imádko-
zónak. Ahogy ő elvész a hullámok zajában, s épp ez »elveszésben« leli 
meg igazán önmagát, pihenésében erejét – hasonlóképp találkozik az 
imában a lélek Istenével. Monoton szavak? csak szavak?”18 

Kati néni időben is nyomon követhető, szociológiai aspektusból is megkö-
zelíthető elveszése a városi, színházi labirintusban ugyancsak elvezet ehhez 
a találkozáshoz. A tévelygőt látvány- és hangeffektusok riasztják, és elein-
te szeretné, ha észrevennék. Olyan mozzanatok és imitációk ezek, amelyek 
csak a külső világból érkező számára minősülnek idegennek: 

„Fülelt az utcára. gépkocsik sivalkodtak, tülköltek, megrázták masz-
todon testükkel a kövezetet. Kati néni kiabált is, de nem hallotta sen-
ki. Akkor öklével kezdett dörömbölni az ajtón. csakhogy a döröm-
bölés megöblösödve a gépház mélyén és zsinórpadlás magasán oly 
lármával felelt, hogy elállt a szíve verése. Hanyatt-homlok szaladt visz-
szafelé. Közben emberfejet látott fából, amelyikre bozontos szőke női 
parókát csaptak, fatörzseket, akár az erdőben, arzénnel beporozott 
zöld lombokat, pázsitot, amelyen szagtalan virágok nyíltak, kardokat, 
tőröket, meg egy királyi bársonypalástot is, aranykoronával.”19

A színpadi kellékek mesterkéltsége és ambivalenciája számos kérdést vet fel, 
amellyel a modern szerző küszködött, ugyancsak fogas kérdés a színész sze-
repének és saját testének viszonya. Eric Bentley megállapítja: 

„A színpadi szereplő, hogy úgy mondjam, fel van mentve a kézmo-
sás kényszere alól, és fő életcéljára összpontosíthatja figyelmét. A va-
ló életben az ilyen »fő célok«, ha egyáltalán léteznek, zárt helyiségekbe 
és sötét folyosókra vannak berekesztve. Szobáink tele vannak töröl-

18.  Pilinszky János: Az imáról. In: Hafner Zoltán (szerk.): Pilinszky János összegyűj-
tött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek I. Századvég, Budapest, 1993, 251.

19.  Kosztolányi Dezső: Kati néni. In Kosztolányi Dezső összes novellái I. i. m. 602.
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közőkkel, fogkefékkel, üzleti levelekkel, telefonokkal és tévékészülé-
kekkel.

A modern szerző pontosan ezt a kettősséget találhatja érdeklődés-
re méltónak és alkotó jellegűnek. csehovnak például örömet okoz, 
hogy bemutathatja a hétköznapi bútorzatot, öltözéket és társalgást és 
közben sejteti, hogy pontosan ezeknek a zárt helyiségeknek és sötét 
folyosóknak van lidérces hangulatuk. A pofaszakáll és a mellény elta-
karja az ösztönember sóvárgását.”20

Kati néni esetében „a színház maszk és valódi arc, szerep és élet kettősét ak-
tiválta”, ebben a helyzetben nem sikerül kiigazodnia (ahogy Vajkay Ákos-
nak sem), a referenciális kontextus hiányában ez a világ hozzáférhetetlenné 
válik.21 A színházi labirintus akár a város kis rezüméjeként, lineáris oksá-
gi láncként is értelmezhető, az útvesztőbe kerülő szubjektum előtt a mo-
dern nagyváros paradigmatikus mozzanatai rajzolódnak ki, tudniillik a vá-
roskép a modern kor emberének szemszögéből a félelem és otthontalanság 
határmezsgyéjeként interpretálható.22 A szereplő hangja nem hallatszik a 
modern nagyváros zajától, a gépkocsik tülkölésétől, illetve azoktól a vál-
tozásoktól, amelyeket a technikai haladás magával hozott, és amiért a mo-
dernségben a város újradefiniálása szükségessé vált.23

Kati néni imára kulcsolt keze, a zárt, térdelő női test „színpadi látvány-
nyá” is válhatna abban a pillanatban, amint a tűzoltó felfedezi és megvi-
lágítja, de közönség hiányában a színpad nem tölti be megszokott mediá-
lis funkcióját, az ima pedig vertikális, transzcendens irányultságú, amely 
a szereplő aspektusából elválik a zárt testiség útjától, még inkább a színhá-
zi maszktól és színleléstől. A test eltűnik, a lélek dinamizmusa válik elsőd-
legessé, mint Wilhelm Lehmbruck Térdeplő nő című szobrának befogadá-
sakor, a kéz- és lábtartás azonban a szobor estében más. A fiatal nő jobb ke-
ze önmaga felé mutat, miközben csak a jobb lábával térdel, bal keze viszont 
majdnem bal térdéig hatol, a behajtott lábat érinti. Az imádkozó, magányos 
várakozás, a befejezett testiség problémájának felvetése A gyászruhás nő cí-
mű Kosztolányi-novellában is felfedezhető, a nőre szakadó sok földi meg-

20.  Eric Bentley: A dráma élete, Jelenkor, Pécs, 2005, 35–36.
21.  Bónus Tibor: A csúf másik. A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról. 

Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Ráció, Budapest, 2006, 188.
22.  Vö. Silvio Vietta: Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Aufzeichnungen des Malte Laurids 

Brigge. In Silvio Vietta: Der europäische Roman der Moderne, Wilhelm Fink, Mün-ün-n-
chen, 2007, 126.

23.  Leonardo Benevolo: Grad u istoriji Evrope (Prevela: Snežana Milinković), clio, 
Beograd, 2004, 254.
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próbáltatás a halál, azaz az evilági gondoktól való megszabadulás perspek-
tíváját hívja elő.

A  „ L E Z Á R u L A T L A N  T E S T ” ?

A szerelmesek szenvedélyes kézérintését, a kezek egybefonódását cseréli fel 
egy másik  tevékenység, vagyis a krémes fogyasztásának hiperbolikus örö-
me a Cukrászda című jelenetező novellában, a kézszorítás mint a szenvedé-
lyes szerelem megnyilvánulása viszont a Különös látogatásban válik hang-
súlyossá. A Cukrászda csattanószerű zárlata nélkülözi a kezek egybekul-
csolását, az egykori szerelmesek elhízott testének groteszk látásmódja akár 
az avantgárd képalkotására is emlékeztethet:

„Sokáig üldögélnek egymás mellett. Törölgetik cukros szájukat a pa-
pírkendővel, nyalogatják róla az édes tölteléket. Hallgatnak. Semmi 
mondanivalójuk nincsen. Szeretnének elmenni, de nem tudnak, mert 
már olyan kövérek, hogy alig bírnak fölkelni.”24

Balázs Imre József a következőképpen indokolja az avantgárd groteszk lá-
tásmódját:

„A klasszikus, harmóniaelven alapuló esztétikák, így az antikvitás és 
a reneszánsz művészete ugyanis a létet késznek, befejezettnek tétele-
zik, testfelfogásuk az egyedi, »zárt és befejezett«, nyugalomban levő 
testet preferálja. A modernség alapvető lezár(ul)atlanság-élményét az 
avantgárd is hordozza, és a legradikálisabb konzekvenciákat vonja le 
ezzel kapcsolatban. A test az avantgárdban a Rabelais-féle testképre 
emlékeztet. (…) A testiség zárt kánonjának kiemelt testrészei így hát-
térbe szorulnak az avantgárdban: a fej, az arc, a szem, az ajak, ha fel 
is tűnnek ebben a diskurzusban, már nem individuális sajátosságokat 
hangsúlyoznak, inkább maguk is a groteszk »szertelenség« struktú-
ráihoz igazodnak.”25 

24.  Kosztolányi Dezső: cukrászda. In Kosztolányi Dezső Összes novellái II. (Szer-
kesztette: Domokos Mátyás) Osiris, Budapest, 2007, 69.

25.  Balázs Imre József: Az avantgárd irodalmi kommunikáció változatai. In Selyem 
Zsuzsa, Balázs Imre József: Humor az avantgárdban és a posztmodernben, Scientia, Ko-
lozsvár, 2004, 36–37.
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A betegek kézérintése, simogatása, szorongatása vagy csókolgatása szintén 
visszatérő mozzanat a Kosztolányi-szövegekben (Silus, Koszorú), sőt az or-
vosi, a sebészi kéz és a kesztyűk látványa (Legyen világosság!) ugyancsak 
több változatban fordul elő.

A Z  u J J  é S  A Z  I D E g E N S Z E R ű  N ő I  K Ö R Ö M  –  „ K L E I N M A L E R E I ”  é S 

E g Y B E M A R K O L Á S

A Pesztra című korai Kosztolányi-szöveg a tapintás lehetőségeit hangsú-
lyozza. A szereplő ismét egy kis cseléd, aki a a porcukorrá átlényegülő hó-
esésben és a karácsonyváró időszakban a boldogságot is megéli, sőt szájára 
tapasztja kezét, hogy ne sikoltson a hóesés miatti önfeledt jókedvében. Ve-
ra a Boszorkány című novella szereplőjéhez hasonlítható félelmeket él át, ér-
zi a kilincs hidegségét, megsimogatja a kotlát, viszont a zárt szobai panorá-
ma is le tudja nyűgözni portörlés közben. Ebben a szövegben az ujjak em-
léknyomai válnak tapinthatóvá. A babaszoba takarítása közben törnek elő 
a nyolcéves Ilonka, azaz gazdái gyermekének emlékképei,26 aki előző év-
ben halt meg torokgyíkban. A babaszoba metamorfózisában az ujjak em-
léke érhető tetten:

„Vera mindig félve nyúlt ezekhez a törpe bútorokhoz, melyeken még 
érzett az ő vékony, úri ujjainak a nyoma. A szoba falának támaszkod-
va, félrebillent fejjel, kusza kalappal a fején aludt a francia baba, aki, 
mióta meghalt kék szemű kis anyja, napról napra piszkosabb és szo-
morúbb lett. Rózsaszínű csipkéi elrongyolódtak, mellén kiszakadt a 
selyemderék, és sovány, fűrészporos lába szomorú fehérséggel lógott 
le. A bánat, a por, a hőség az elmúlt év alatt egészen megöregítette, 
szemöldökei megvastagodtak, a szája is mintha sírásra görbült vol-
na.”27 

A Paulinában a tolvajlással vádolt kis maszatos konyhalány oly módon vé-
dekezik, hogy véresre karmolja a katona orrát. A női ujj és a köröm itt fegy-
verként, „performatív effektusként” lép működésbe, az Esti Kornél emlí-
tett Ötödik fejezetében mindez csak ironikus veszélylehetőség, optikai al-
lúzió a férfi számára. Esti Kornél külső nézőpontból indul ki, majd egész 
„körömfilozófiát” sző a „csongrádi asszony” ujjai kapcsán. A karcolás hi-

26.  Az Ilonka című novellában is Ilonkának hívják a kétéves beteg kislányt (1928)
27.  Kosztolányi Dezső: Pesztra. In Kosztolányi Dezső Összes novellái I. i. m. 118.
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potézise a nőhöz való közelítéstől is visszariasztja, önreflexív gondolatme-
netre készteti:

„Figyelte a »csongrádi asszony« kezét, puha ujjai végén a körmeit, me-
lyeket rózsaszínre sikált s hegyesre nyírt, elképzelte, hogy esetleg ez 
a nő is lehetne a sorsa, de idegenszerű körmeitől, melyek gyöngéden 
karcoltak, mint a rózsatövisek, megborzadt s a gondolatot riadtan uta-
sította vissza. A »csongrádi asszony« megkérdezte, mire gondol most. 
Esti fölényesen elmosolyodott, hazudott valamit, úgy, hogy a nő még-
is azt gondolhassa, amit ő gondolt.”28

Esti Kornél az elképzelés problémáján töpreng, szerinte a halálban is ma-
ga a haláltudat és az elképzelés a borzasztó. Az Esti Kornél vallomásában 
(1932) hosszas fejtegetés bontakozik ki az elképzelés elhárításának viszon-
tagságairól. Esti nézőpontjából kimondható: 

„értsétek meg, csak a dolgok elképzelése szörnyű. Maga a valóság 
nem. Az összerakott mozaikmunka, »Kleinmalerei«, csupa tört rész. 
A képzelet azonban az egybemarkolás, a világosság, az egész. (…) 
évekkel ezelőtt például egy közeli hozzátartozómat operálni kellett. 
gennyes vakbélgyulladása volt rázóhideggel, hashártyagyulladással 
lépett föl. éjjel magam vittem be a kórházba. Tüstént lefektettem a 
műtőasztalra. Borzasztó állapotban volt. De én is. Rajta azzal segí-
tettem, hogy átadtam a sebésznek, magamon pedig azzal, hogy a mű-
tétet végignéztem. (…) én ezzel a szörnyűséggel egy másik, nagyobb 
szörnyűséget hűtöttem. Mert szörnyű volt az, amikor a beteget elal-
tatták és nyögött és úgy röfögött, mint a disznó, és a hasa hatalmasan 
fölpuffadt, de a műtét elképzelése, ott künn a kórházi folyosón, még 
szörnyűbb lett volna.”29

Paulina az említett szövegben először harapással fenyegeti a karjához érő 
katonát, majd a katona nevetése után női fegyverrel védekezik: „… ami-
kor megragadta a karját, hogy előretuszkolja, a lány ráugrott, mint egy vad-
macska, s végigkarmolta az orrát. A katona vére csurgott.”30 A lány indulata 

28.  Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Szerk.: Tóth-czifra Júlia és Veres András), Kal-
ligram, Pozsony, 2011, 113–114.

29.  Kosztolányi Dezső: Esti Kornél vallomása. In Kosztolányi Dezső Összes novellái 
II. i. m. 244.

30.  Kosztolányi Dezső: Paulina. In. Kosztolányi Dezső Összes novellái II. i. m. 70.
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fokozódik, harsány dühöngése caesarig és Jupiterig hatol, a sztoikus bölcs 
és a költő pedig a jajveszékelő, aktívan hadakozó lány elvonszolását köve-
tően az igazságról vitázik, a latin arcélek ekkor kapnak hangsúlyt. A sztoi-
kus bölcs elítéli az indulatot, ragaszkodik teoretikus meggyőződéséhez, el-
képzeléséhez, tehát a lány durvaságával sem egyezik, míg a költő megítélé-
se szerint modellértékű a lány tiltakozása, hiszen ha hallották, ha beszélnek 
róla, már ez is valami.

M I V é g R E  E Z  A  S O K  … K é Z … ?

A szegény kisgyermek panszaiban a megsokszorozott kezek idegensége szin-
te a warholi kamera problémáját veti fel a mai befogadó számára. A gyer-
mek vagy a gyermeki álarcot öltő szubjektum látószögéből az érzéki ta-
pasztalat emelkedik ki. Thomka Beáta az „érzéki affektivitást” az ősi népek 
nyelvével veti össze, majd a Negyven pillanatképben újra feltárja az áttűné-
seket: „E haikuszerű remekművek visszautalnak A szegény kisgyermek pa-
naszai csodálatos, érző és érzéki meglátásaira, egész világokat reprezentáló 
fragmentumaira és helyzetképeire, ám valójában előkészítik és méltókép-
pen bevezetik a végességgel való szembenézés verseit.”31 

Néha egyetlen „semmis”, banális gesztus vagy szó válik meghatározóvá 
a Kosztolányi-opusban, olyasféle, mint amilyenre maga Kosztolányi hivat-
kozik Ibsen Nórája kapcsán. Rank doktor ugyanis, mielőtt örökre távozna, 
a végességgel szembesül, magába öleli Nóra szobáját, „és hallgat”, Kosztolá-
nyi pedig konstatálja, hogy „ma” a hősök hallgatnak. Rank csak a tüzet kö-
szöni meg, amellyel meggyújtja szivarját. 

„Ez a pár szó potenciális energiájánál fogva sötét éjszaki fénnyel vilá-
gítja meg alakját – boncolgatja tovább a jelenetet Kosztolányi színhá-
zi írása –, és a kép lelkünkbe ég, s ott marad örökre. Minek a szóbe-
széd? Az életben is így szokott történni: megköszönjük a tüzet, és el-
megyünk meghalni.”32 

A ranki habitus továbbírásaként is olvasható az Egy asszony beszél özve-
gyen maradt Juliskájának reagálása az állatorvos kései szerelmi vallomá-

31.  Thomka Beáta: „A küzdő kétség”. In Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. Fo-
rum, újvidék, 1988, 28.

32.  Kosztolányi Dezső: A forradalmi dráma. In Színházi esték II. Szépirodalmi, Bu-
dapest, 1978, 678.
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sára. Az asszony nem az adott szituációban beszél, csak később mondja el 
tűnődve az elbeszélőnek a furcsa találkozást. Az utcán „bóklászik” az öt-
venéves asszony, amikor harmincöt évvel ezelőtti udvarlójával, erdélyi is-
merősével fut össze, aki miatta nem nősült meg, hű maradt a nő emlékéhez, 
hiszen mindig őt szerette. A találkozás helyzetében a férfi beszél, a nő né-
hány kedves szóval, de főként egyetlen kézfogással válaszol. Mond ugyan 
néhány barátságos szót, utána kezet fog, nem említi, hogy férje már öt éve 
meghalt, inkább örökre visszavonul. A távolságtartó kézfogás, valamint az 
elhallgatás sokféle értelmezési lehetőséget kínál fel, az igazi drámák azon-
ban az elbeszélői kommentár szerint a képzeletben játszódnak, valójában 
az emberek úgy futnak egymás mellett, mint a végtelenben találkozó pár-
huzamos vonalak.

Kosztolányi Dezső prózai kisműfajainak kéz-archívumából ez a vizsgálat 
csak néhányat emelt ki, a további „linkelés” újabb és újabb példákat tárhat 
fel. A kinagyított változatokból is kitűnik kéz és identitás, kéz és idegenség, 
férfi és női kéz, férfi és női ujj, imára kulcsolt kéz és egyetlen, látszólag „sem-
mis” gesztus, lezárt és lezárulatlan test, dekonstrukciós játék vagy a sokrétű 
képi megközelítés problémája, esetleg a tudatalattiból feltörő félelem egyéni 
lereagálásának, a másik kéz konvencionálistól eltérő megérintésének vagy a 
kéz megsokszorozódásának diszkurzív kérdésfelvetése, sőt mindezek háló-
szerű összefüggése. Önazonosság és kéz viszonya, „transzparens” kapcso-
latszövedéke számos mozzanatot tartalmaz: főként maszkos mutatványtö-
redékeket és csendes, pózmentes öninterpretációt, bonyolult, több irányba 
való kilengéseket és belső rétegződéseket.
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T HOM K A BE ÁTA

A RcéLEK é S PORTR éK

Kosztolányi imaginárius arcképcsarnoka

M O T T ó

Ha értekező szöveg elé nemcsak nyelvi, hanem képi mottó is kerülhet-
ne, az a mostani alkalommal Paul Klee Versiegelte Dame (1930, Staatli-
che Museen zu Berlin) című grafikája lenne. Az akvarell különösen erő-
teljesen emel ki egy olyan mozzanatot, ami a portré egyik középponti 
princípiumának tekinthető nemcsak a vizuális, hanem a nyelvi közeg-
ben is. A tollrajz minimalizált vonalhálózata szó szerint a női arc egyet-
len pontjába gyűlik össze. A gyújtópont a száj helyén álló kicsiny, tömör 
meggypiros kör: hogy ez, mint a pasztell háttér, a fehér, színtelen arc 
egyetlen nyomatékos mozzanata, nem női ajak, hanem pecsét, azt nem 
annyira maga a látvány, mint inkább a cím teszi egyértelművé. A furcsa 
címadás elgondolkodtatóvá, játékossá és metaforikussá teszi a körvona-
lakra egyszerűsített arcot. A művészeti elvek ennek megfelelően az egy-
szerűsítés, összpontosítás, gyújtópont és jelentésrétegzés.

A L T E R N A T í V  K I S F O R M Á K

Kosztolányi rövidprózájában, publicisztikai sorozataiban és esszéiben, az 
általa összeállított korai és későbbi kötetek ciklusaiban mindvégig jelen 
vannak az irodalmi portrék különféle változatai. A riportok, krokik, úti-
rajzok és az értekező próza alakteremtése más rendeltetésű, mint a regény-
fikcióbeli hős- és jellemalkotás. Önállósul, kiteljesedik, vagy külön beszéd-
módot és formát hoz létre, mint a húszas években a Pesti Hírlap és A Pesti 
Hírlap Vasárnapja című lapok számára írott Alakok sorozatban, az élet-
mű gondozói által mozaiknak nevezett alternatív kisformákban, a különféle 
arcélek kötetciklusokban, valamint az Ember és világ. Rajzok alcímű 1942-
es kötetben, vagy az Ákombákom elnevezésű tárcasorozatban. Az opusban 
nem csupán a műfaji változatosság és gazdagság folytán érdemel figyelmet 
a kérdés, hanem a portré és alakrajz művészi minőségei okán is.
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K O R T Á R S A K

A századforduló és századelő más magyar elbeszélőinél mintha megköze-
lítőleg sem lenne ilyen jelentősége e narratív módozatnak. Futó pillantást 
vetve Mikszáth vagy Móricz tárcáira, riportjaira, ilyesféle következtetésre 
jutunk. Mikszáth inkább stilizál, túloz, groteszkké teszi a rajzot a humoros 
hatás érdekében (például A szép Bulykainé megjelenítése). Móricz újságírá-
sában erős a riporteri beállítás, beszámolás és értékelés mozzanata, nem ér-
vényesül olyan figyelem, amit Kosztolányi egy-egy portré körvonalázásá-
ban érvényesít. „Ide is az vezet, ami életem során mindenhez és minden-
kihez: az emberi érdeklődés, melynél nem tudok nagyobb tiszteletadást.” 
– írja 1931-ben a Vilmos császárnál tett látogatásáról. 

Petelei rendkívül gazdaságos elbeszélő modora és szerkesztésmódja 
már-már kizárja képeiből, rajzaiból a leírással, hasonlítással, lassítással ke-
letkező alakteremtést. Figurái gyakran láthatatlanul maradó, elsősorban 
cselekvéseik által jellemzett alakok, akiknek sorshelyezete és a körülmé-
nyek által alakított erkölcse tragédiájuk kiváltója, a drámai novella közép-
pontja és feszültségforrása. Noha az Apró képek (1908) címében szerepel a 
kép szó, a rövidtörténetfüzér egyik darabja sem statikus rajzolat. Jellegze-
tes a Csifó frájter és a lova szerkezete is: pontos, kimért alaphelyzetből és an-
nak kimozdulásából bontakozik ki a címadó alak, nem elbeszélői jellemzés-
ből vagy leírásból.

S Z E M L é L E T M ó D ,  P O é T I K A

Kosztolányi rövid műfajaiban a köznapi, látszólag véletlenül kijelölt beszéd-
alanyok, riportalanyok beszéltetése ugyancsak közvetetten „alakteremtő”. 
A mesterséggel, hivatással jelölt, egyébként névtelen figurák panorámája 
mentalitások gyűjteményévé és korképpé áll össze. A magyarázat a külön-
leges magatartásban kereshető, amely esztétikai minőséget eredményez a 
hagyományos poétikák értékrendje szerint peremre szoruló műfajokban. 
A kiemelkedő antropológiai érzék olyan fogékonysággal párosul, ami a leg-
különfélébb emberi alkatok, típusok és lelki konstitúciók iránti érdeklő-
désben nyilvánul meg. Megélt szituációk, véletlenül észlelt gesztusok, hely-
zetek, körvonalak, emberi sziluettek fikciója gazdag galériába rendeződik, 
képpé és képrendszerré transzformálódik.

Az arcélek rajzolója keres és talál alkati jegyeket, amelyekkel létrehozhat-
ja a kapcsolatot. Ezt közvetlennek érzi s mint ilyet mutatja be. Ha nem léte-
sülhet valamilyen közvetlen kötődés, a kapcsolat nem válik személyessé, ér-
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zékivé és megérzékíthetővé. Azt hihetnénk, az „alakok” élő figurák, holott 
Kosztolányi viszonyulásmódját az irodalmi hagyomány régmúltjára is ki-
terjeszti, s az abból felidézett nagy szellemek megéledő képére is jellemző, 
hogy e látomásban nem lesznek híján meggyőző vagy éppen meghitt embe-
ri jegyeknek. A formálást tehát a képzelőerő vezérli.

Weiss János1 a világirodalmi esszék gyűjteményét elemezve kiemeli azt, 
hogy Kosztolányi szinte kivétel nélkül olyan írókkal foglalkozik, akiknek 
műveit szereti, s ilyenkor ered a személyiség megértésének és értelmezésé-
nek nyomába. Tipológiája értelmében a személyiség leírásának összetevői a 
testi adottságok leírása, a külső felidézése, majd helyenként az író környeze-
tének, körülményeinek, valamint nemzeti-kulturális hovatartozásának be-
mutatása, amit a formai-esztétikai elemzés követ. „Általában nem könyvek-
ről vagy művekről van szó, hanem szerzőkről, akikhez mintegy odahajo-
lunk.”

A különféle sorozatokban, kötetekben sem a kortárs, sem az interjúalany, 
sem a múlt lángelmélei nem maradnak tehát az egyediségtől megfosztó tá-
volságban. A bonyolult konstruálási és fiktív azonosságteremtő művelet el-
sősorban a tárca- és esszéírói viszony, tehát az értelmező kreativitás meg-
nyilvánulása. Jelentősége nem abban rejlik, hogy általa Shakespeare vagy 
goethe életrajzi korpusza, vagy a műveiket olvasó Kosztolányié bővülne. 
Ehelyett a megismerés lehetséges módozatai, valamint az imagináció kara-
tere árnyalódik.

Shakespeare egy kis „színházi betoldását” elemezve említi megbecsülés-
sel az „emberlátó” szót. Ez az az érték, ami a megismerésnek és az ima-
ginációnak is meghatározó eleme Kosztolányinál: általa épül egymásba és 
egymásra a tapsztalati, az érzéki és a szellemi tevékenységforma. Ahogyan 
elmélyülnek egymásban, úgy teljesítik ki az emberi kapcsolatteremtés köz-
vetlenségének mint feltételnek a látomását. Eközben mindvégig a fikció vi-
lágán belül maradunk, és lehetséges, hogy az antropológiai fogékonyság az 
egyes darabokban nem, összességükben, a sorozatban azonban metafori-
kus szociologikummal telítődik. A portrék arcszerűsége az individualitás-
ból következik, s ez nem a modellhez való hasonlóságtól függ. értékeik a 
portré „mint jelegyüttes”, együttállás, az összjáték egyediségének (Ricœur) 
eredményei.

A kiürült (dezantropomorfizált) szemléletmódok tapasztalatával ellen-
tétben, amelyekben ilyen beállítódásnak, érzékenységnek és kapcsolatte-
remtő készségnek nyoma sincs, tovább gyarapodhat a Kosztolányi-fikció e 

1.  Weiss János: Kosztolányi világirodalmi arcképcsarnoka. Kosztolányi Dezső: 
Szabadkikötő. Esszék a világirodalomról, Jelenkor 2008/2, 224-230.
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megkülönböztető jegyének és értékteremtő adottságának megbecsülése. Je-
an-Marie Miraux francia irodalomtörténeti összefüggésben vizsgálva a mű-
fajváltozatot Le Portrait littéraire2 című könyvében ugyancsak azt tapasz-
talja, hogy az irodalmi portré „félrehúzódott” a 20. század második felé-
ben.

„A lélek pedig nem más, mint az emberi kapcsolatok vágya, illetve a le-
mondó akarat”, írja Valéryt idézve Starobinski. Míg Kafkánál például e ket-
tő feszültsége hat erőteljesen, Kosztolányi opusának vannak régiói, kor-
szakai, műfajvonulatai, amelyekben éppen a kapcsolatok vágyából, a kap-
csolatteremtés lehetőségéből származó elevenség, derű, a ráismerés vagy 
megismerés igénye és öröme fakad.

M E g S Z ó L í T ó  I M A g I N Á c I ó

E jegyek az olyan megszólító imagináció sajátjai, mint amilyen a Kosztolá-
nyié, az idegen és az ismeretlen hangját meghalló fülé, a lejegyző gyorsíró 
kézé. Az írói esszék, az 1926-os tényleges vagy kitalált párbeszédek, valós/
képzelt riportok, krokik, rövidtörténetek és arcélek elbeszélőik, valamint 
alakjaik fiktív és narratív azonosságát a dialogikusság elvére alapozzák. Ez 
a szemléleti alap, amelyből az alakokat megjelenítő tekintet, a megszólalá-
sukat rögzítő hanghordozás és a tapintásközelbe hozott kontúr kibontako-
zik. Az intonációban érvényesülő elfogadás és méltányolás az átmeneti hu-
moros vagy helyenkénti árnyalatnyi groteszk, eltávolító gesztust is megen-
gedi. 

A pozitív viszonyulásmód hiánya és a kétkedés rendszerint az iróniá-
nak, szarkazmusnak biztosít teret, ami nem az elfogadást, hanem az eluta-
sítást, bezárkózást és a közvetlenségre alkalmatlan magatartást juttatja ér-
vényre. A személyesség kiiktatása a fikcióból a szubjektum helyét azon a 
végletes póluson jelöli ki, melyből párbeszédképtelenség következik az ön-
azonosság veszélyeztetettségének velejárójaként. Ebben az állapotban sem 
a beszélgetőtársról, sem az útitársról, sem a múlt „lángelméiről” nem ké-
szülhetne a Kosztolányiéhoz hasonló arckép, minthogy kapcsolat sem lé-
tesülhetne. A megszólalásból még valami hiányozna: a viszonyt és kapcso-
latot kezdeményező személy arcéle, minthogy önmagát is körvonalnélküli-
ségként, hiányként élné meg. Kosztolányi korától a jelenkorig éppen ennek 
változatai sorjáznak az azonosságvesztés és szemléleti elérzéketlenedés kü-
lönféle példáiban.

2.  coll. „Ancrages”, Hachette Supérieur, Paris, 2003, 113-118. 
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A figyelmet összpontosító és a hangsúlyokat kiemelő szerző eljárásmód-
ja különleges: az érdeklődés, képesség, megfigyelés- és ábrázolásmód össze-
tevőit egyetlen pontba, vonalba és vonalhálózatba gyűjti. Az „arcélek” nem 
merülnek ki a deskripcióban, hanem felidéző, megelevenítő erejű, tömör ki-
jelentéssorok, vagy képszerű, asszociatív megérzékítéssel, metaforikus reto-
rikával kibontakozó egységek. A leíró megérzékítés, a jellemzés pontossága, 
a felsorolások gazdaságossága, illetve az elhagyások, nominális mondatok 
tömörsége helyenként a vers elliptikus nyelvi alakításával tarthat rokon-
ságot. A műveletek közül a hasonlítás, leírás, körülírás, jellemzés, értéke-
lés, bemutatás, megjelenítés, részletezés, illetve a kiemelt jegyek, vonások, 
meghatározók összefoglalása, összképbe rendezése, a számbavétel gesztu-
sai azonosíthatók. A hagyományos funkciók közül – stilizálás, általánosí-
tás/tipizálás, egyénítés – az elsőt sosem alkalmazza, az utóbbiak pedig egy-
mást váltogatják.

T Á R g Y I A S S Á g

A tárgyias, megnevező nyelvműködést és bemutatást alakító szemléletmód 
ugyanezen értékekre és jegyekre a látványi műfajok közegében is érzékeny-
séget tanúsít. A berlini Neue Sachlichkeit fotográfus képviselőinek törekvé-
seire Kosztolányi  már az irányzat felívelése idején felfigyel. 

„óriás alakú fényképalbumot lapozgatok, melyben Helmar Lerski 
berlini fényképész nyolcvan arcképet közöl, ünnepien, életnagyság 
fölötti formában. Nyolcvan arc, nyolcvan lélek. Ismeretlen emberek 
egytől egyig, nem hírességek, nem mozikirálynők vagy bankigazga-
tók. A jelenkor nem is kiválogatott vándorai ezek, munkások, mun-
kásnők, akik véletlenül bukkannak ki a homályból. Szóval csak embe-
rek, embertársaim. De érdekelhetnek-e azok, akiket egyáltalán nem 
ismerek? úgy látszik, igen. Már több órája bámulom őket, nem bírok 
betelni velük. Ha ismerőseim fényképeit rakták volna elém, azokat 
már rég félrelöktem volna, miután megállapítottam, hogy hasonlíta-
nak-e hozzájuk vagy sem. Itt a varázs mélyebb. Ezek nem önmaguk-
hoz hasonlítanak, hanem az élethez. Minden arc mögött titkos arc 
lüktet, s ez egyre jobban csigázza képzeletemet.”

Kosztolányi recenziója a fényképalbum apropójából valóság és művészi áb-
rázolás ars poeticáját is felveti: 
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„A valóság újjáteremtéséhez nagyobb képzelőerő szükséges, mint bár-
mely sohasem létezett emberfajta vagy mesetáj leírásához, mert ez fe-
lelőtlen és ellenőrizhetetlen, az előbbihez azonban van mértékünk és 
összehasonlítási alapunk. Minden művész munkája azon múlik, mi-
lyen nézőszögből tekinti a valóságot, mit hagy el belőle, mit tesz hoz-
zá. Ez alkotás (…) A lencse itt nem is egyéb, mint a fényképész szemé-
nek folytatása, tökéletesbülése, mely gyújtópontjában összemarkolja a 
valóság ezerfelé cikázó sugarait.”

 

Az idézett Nyolcvan ismeretlen arckép3 című kis szöveg jellegzetes mon-
data tehát: „Nyolcvan arc, nyolcvan lélek.” E szövegben inkább jelzés és kö-
zös motívum a fotó, az arckép művészeti toposzának modern kori alakza-
ta, amelynek Kosztolányi egyes novelláiban fordulatszerű rendeltetése van, 
a másikban betét, mű a műben, képleírás vagy remek portré eszköze, illetve 
alkalom arra, hogy a szerző a reprodukálhatóság műszaki vívmányát ün-
nepelje benne, mint az idézett cikkben.

F I K c I ó  é S  T é N Y S Z E R ű S é g

Az eddigi észrevételek közös tanulságaként kiemelhető az a különleges vi-
szony, ami Kosztolányi alternatív műfajváltozataiban a fikció és a ténysze-
rűség között létrejön. Ez alól sajtóműfajainak szinte egyike sem képez kivé-
telt, melyeket az életmű bibliográfusai regisztrálnak és tipológiai javaslatba 
foglalnak (dialógus, elbeszélés, előadás-kritika, esszé, filmkritika, interjú, 
jegyzet, karcolat, kritika, megnyitó beszéd, mese, mozaikok, nekrológ, no-
vella, nyílt levél, nyilvános beszéd, portré, recenzió, riport, színikritika, tár-
ca, tárcanovella, tudósítás, útirajz stb.). A mostani imaginárius arcképcsar-
nokhoz adalékokat szolgáltató miniatűrök, tárcák, útijegyzetek, irodalmi 
esszék egyik feltűnő és egyben eldönthetetlen kérdése, hogy a hatásosan 
felidézett közvetlen benyomás csakugyan spontán élmény-e, hogy a port-
ré létrejöttét megelőző találkozás az arckép alanyával csakugyan lejátszó-
dott-e, illetve ha ez az esemény is az imagináció terméke, hogyan működ-
het a fikció az elevenségnek ilyen fokán. A kérdésfelvetés folytatásaként: 
milyen formáló elem vegyül a dokumentumszerű feljegyzésbe, hogy azt a 
 

3.  Nyolcvan ismeretlen arckép, Pesti Hírlap, 1931. februrár 8., 5. (Ember és világ 
című rovat) 
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tényleges vagy virtuális helyzetből kiragadva a fikcióteremtő műveletektől 
s ezáltal novellától, regénytől elválaszthatatlanná tegye.

Minthogy Kosztolányi diszkurzív alakzatai, értekező szövegei sem nél-
külözik a megformáltság poétikai többletét, a tényszerűség és fikció viszo-
nyát illető alapkérdés kommentárjáért egy-egy recenziója is fellapozható. 
Egy 1932-as cikkében a történetírással kapcsolatban olyan koncepcióról ol-
vasunk, amiben meglepetésszerűen a jelenkori microstoria, az antropológi-
ai társadalomelmélet, illetve a história fikcióteremtő nyelvhasználatát hang-
súlyozó felfogással rokon nézet érvényesül: 

„Az a munka, amelyről most szólok, a valóságot tükrözteti, elfelej-
tett arcéleket, korokat, történelmi tényeket idéz föl. A történelem mi-
voltáról megannyi balhidelem kering. Hajdan dajkameséket, adomá-
kat tálaltak föl helyette. Később egymás mellé sorakoztatták a gondo-
san átvizsgált adatokat, az évszámokat, az események vázát, ezeket a 
»tudományosság« örvén íztelenítették és szagtalanították, megfosz-
tották érzékletes varázsuktól, minek folytán zörgő eszmei hüvelyeket 
kapunk vagy tömegmészárlások rendőri krónikáját.

Valójában csak az lehet nagy és »tudományos«, ami emberi. 
E könyvek írója tisztában van ezzel. Levéltárakból kiemel pár moz-
zanatot, s átlelkesíti, megeleveníti. Anyagát nem szürkíti el, de nem is 
színezi túl. Szóval történelmet ír, a legnemesebb értelemben, művelő-
déstörténelmet.”4 

M ű V E L E T E K

Réz Pál hetvenhárom világirodalmi tárgyú esszét ad közre a legutóbbi gyűj-
teményben (Szabadkikötő, 2006), melyek egy része a Hátrahagyott művek 
Nyugat-féle kiadásának Lángelmék című kötetét alkotta. ugyanezen sorozat 
Elsüllyedt Európa című 7. kötete úti feljegyzéseinek a történelmi személyi-
ségekről vagy a francia parasztról vázolt dokumentáris/imaginárius port-
réival együtt meg is töltik az imaginárius arcképcsarnok jó néhány termét. 
gazdag anyagot kínálnak tehát a jellemző prózaretorikai eljárások megér-
téséhez. Ha a fenti idézetben szereplő fogalmakat, az átlelkesítést és a meg-
elevenítést összefoglaló kategóriáknak tekintjük, ezektől visszafelé haladva 
az elbeszélői program felé, a következő műveletsor rajzolódik ki:

4.  Levéltöredék Dr. Magyary-Kossa gyula munkájáról, Pesti Hírlap, 1932. február 
14. In Kosztolányi Dezső: Én, te, ő, Szépirodalmi, Budapest, 1973, 355-356.
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1. elbeszélői jellemzés;
2. elbeszélői leírás teremti meg az alakot: megjelenítő, felidéző eljárások;
3. hasonlítás, retorizált bemutatás;
4. krokiba tömörített hatásos, rövid arcél: a látható jegyek kiválasztása, 

rajza;
5. az alak megszólalása, nyelvi viselkedése: a párbeszéd, interjú során ki-

bontakozó megnyilatkozásai, beszédmegnyilvánulásai, reakciói a személyi-
ségrajz létrehozói;

6. közvetetten a történet hősének cselekedetei által konstruáljuk meg a 
személy képét/fikcióját, ő maga homályban marad, a narráció sem befolyá-
solója, csupán áteresztő közege az esemény- vagy helyzetsorból kiváló kör-
vonalnak.

A felsorolt módozatok lehetséges keretet alkotnak, a prózaretorika desk-
riptív és narratív eljárásai dinamikusan váltakoznak. A két szélső pólus a 
beszéltetés és a rajz megnyilvánulásformája. Mindkettőben érvényesülhet a 
humoros, groteszk vonás, ami a krokit, riportot a verbális karikatúra felé 
billenti. A hangnem az Esti Kornél rövidtörténetekben válik uralkodóvá.

M é g  E g Y  g Y ú J T ó P O N T

Karinthy Frigyes szénrajzán, ceruzarajzán (?) a Kosztolányi-portré legmeg-
kapóbb részlete a szeméből kigördülő nagy könnycsepp. A jellegzetes bo-
hócmaszk-tartozék a jóbarát képének gyújtópontja: szinte minden egyéb 
jellegzetes vonásról elvonja a figyelmet, mint a fennebb felidézett Klee-kro-
kin a női szájat helyettesítő pecsétnyomat. A kis ovális lencse fénytörésében 
olyan jegy válik megérzékítetté, amit műveletek, tárgyak, témák, alakok so-
kasága gondosan elfed szerzőjük alkatából és művéből. Itt billen át a repre-
zentáció jelegyüttesbe, a portré pedig szimbólumba.

K R O K I R A J Z O L ó  E L B E S Z é L ő K :  K A R I K A T ú R A  M I N T  F O g L A L A T

Látszólag eltávolodunk központi gondolatmenetünktől, ha zárásképpen 
Kosztolányi európai kortársainak verbális és grafikai rajzolási gyakorlatát 
is felidézzük.5 A határterület és a kapcsolatok érintése azonban ugyanúgy 

5.  Philippe Sollers – Alain Nave: L’œil de Proust. Les dessins de Marcel Proust, 
Stock, Paris, 1999; Jacqueline Sudaka-Bénazéraf: Le regard de Franz Kafka. Dessins 
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segítheti a közös művészeti princípiumok felismerését, mint a mottó helyett 
említett Klee-tollrajz. Ettől az arcélkészítés prózaretorikája sem függetle-
níthető. Rajz és „rajz”, verbális és grafikai karikatúra, irodalmi és képző-
művészeti portré párhuzamos vizsgálata felismerhetővé tesz bizonyos kö-
zös elveket és eljárásokat, melyek a közvetítő közegtől függetlenül hason-
lóképpen hatnak. Azon művészeknél, akik az irodalmi tevékenység mellett 
tartósan, vagy időnként, képzőművészeti alkotómunkával is foglalkoztak, 
még inkább észlelhetőek a kölcsönös tapasztalatok. 

A Kafka-napló egyik kéziratlapját kitöltő rajzról olvasható az alábbi kom-
mentár: „Az író itt a kimondott szóról a láttatásra vált hirtelen, a szemet és 
a gondolkodást egyszerre célozva meg, de anélkül, hogy ábrázolni vagy il-
lusztrálni akarná a képpel a leírtakat. A mondandó másként fejeződik ki itt, 
mint a szövegben. A rajz nem az írás tárgyát illusztrálja. »Mást« jelent.”6 

A krokikat rajzoló elbeszélők szövege és vázlatai sajátos értelmező vi-
szonyt létesíthetnek egymással. Proust és Kafka kézirat-illusztrációi, ka-
rikatúrái, vagy Bruno Schulz grafikái az irodalmi opusok sajátos vizuális 
kommentárjai. Olyan nyomatékosító és tömörítő gesztusok, amelyek meg-
hosszabbítanak, kiemelnek, sűrítenek bizonyos fikcióbeli elemeket vagy 
művészi összetevőket. Míg Proustnak a regényhőseiről „odavetett” sziluett-
jei szimbólummá rántanak össze egyes meghatározó tulajdonságokat, me-
lyeket árnyalt, kiterjesztett leíró, elemző szövegegységek bontanak ki a re-
gényben, Kafka kis rajzfigurái és képregényszerű jelenetei éppen egy olyan 
jegyet nyomatékosítanak, amit elbeszéléseinek olvasása homályban hagy: ez 
a lendületesség, a mozgás mint központi elem. E minőség nem vonatkoz-
hat a parabolák, rövidtörténetek és fragmentumok cselekményességére, hisz 
legtöbbjük szinte eseménytelen, hanem a figyelmet sokkal inkább a bonyo-
lult értelemsugalmak működésének dinamikájára összpontosítja. Ahogyan 
Proust krokijaiban a tömörítő és jelképező jegy, Kafkánál a dinamikus len-
dület a legfeltünőbb és a prózájára új rálátást biztosító elem.

Proust regényfolyama a központi alakokat a történet időbeli kiterjeszté-
se és a szerkesztésmód következtében különlegesen „dinamikus”, változó 
portrésorozatba foglalhatja. Az egyén lényegének sarkpontjai, pillére, ten-
gelye áthelyeződik. „Az azonosságváltozások nemcsak a fiktív személy idő-

d’un écrivain, Maisonneuve et Larose, Paris, 2001; Jovica Aćin: Šetnja po krovu. Sabrani 
crteži Franca Kafke, geopoetika, Beograd, 2007; Ágoston Pribilla V., Hózsa é., Ninkov 
K. O. (szerk.): „Csak nézni kell ezeket a rajzokat…” Csáth Géza földesi naplórajzainak és 
rajzfüzetének atlasza, Szabadkai Városi Könyvtár, Szabadka, 2009.

6.  Jacqueline Sudaka-Bénazéraf: írható és olvasható jel az író kézírásában és az ar-
tista rajzában (Ford.:Bene Adrián), Literatura 2011/1, 45-51, itt: 46. 
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beli, testi, lelki, erkölcsi átalakulásai, hanem mindenkoron az elbeszélői lá-
tásmód és beállítottság változásai elsősorban.” (Henry Amer) Az egymással 
szembeállított korábbi és időskori alakrajzokban különleges hangsúly esik 
a külső megjelenés bemutatására. Az árnyaltság a változatos prózaretorikai 
eljárásmód következménye, melyből valóságos komplex képek, hasonlatot, 
metaforát, kontrasztos szembeállítást, groteszk túlzást egyesítő tömbök ke-
letkeznek. A portré retorikája Proustnál elmélyült elemzést igénylő kérdés-
kör, itt csupán néhány szöveghelyre utalnék: Bimbózó lányok árnyékában,7 
továbbá A megtalált idő nagy összefoglaló panorámája, a vado mori hagyo-
mányára emlékeztető számbavétel a guermantes-matinén.

Az emlékezetes alakrajzoknak és „verbális karikatúráknak” van egy 
szimbólumba tömörülő vonása is, amit azok a krokik, rajzvázlatok ismer-
tetnek fel, melyeket Proust egy-egy alakjáról készített. A kézmozdulat re-
duktív művelete a sűrítés maximumát éri el, amikor – az epikus és deskrip-
tív kibontással ellentétben – a guermantes-családtagok alakrajzait és arc-
éleit egyetlen madárszerű, csőrszerű vonásra vezeti vissza. A karikatúrák a 
félisteni származását a nimfa és a mitikus madár nászára visszavezető arisz-
tokrata család torzképei és ezáltal kíméletlen kommentárjai egyben. A pisz-
kozatokba, kéziratlapokra, levelekbe odafirkantott vonalak hangsúlyai ki-
emelnek, kondenzálnak, megerősítenek, és a torzítással értékhangsúlyokat 
hordoznak.

Schulz grafikái, Kafka rajzaihoz hasonlóan, a groteszk látásmód doku-
mentumai. Hasonlóképpen nemcsak kísérői és nyomatékosítói a szövegvi-
lágok jellegadó vonásainak, hanem bizonyos értelemben összefoglalások is. 
Schulz nemcsak elbeszélő, hanem festő is, tehát kimunkált grafikai stílusá-
hoz nem mérhetők az említettek ceruza- vagy tollrajzai. Önarcképe és pilla-
natképei Schulz fikciójának kiterjesztései a másik kifejezési közegre, közöt-
tük pedig szerves hangulati és látásmódbeli kapcsolat érzékelhető. A nyelvi 
és a képi groteszk ugyanannak a létélménynek a kétféle artikulációja.

Kafka vázlatai, alak- és helyzetrajzai látószögéből narratív miniatűrjei-
nek és elbeszéléseinek különös megközelítése kínálkozik. Összefoglalások, 
redukció által életre hívott körvonalak ezek is, mint Proust kézvonásai, ám 
általánosságban éppúgy nem alkatok, jellemek, alakok foglalatai, ahogyan 
elbeszéléseiben sem érvényesül a virtuális egyénítés a fikció konstitutív ele-
meként. A szembeötlő lendületesség, a mozgás azon vázlatokon is feltűnik, 
ahol szinte sem arc, sem fej nem látható: a körvonal mégis heves mozdula-

7.  Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában II. Bimbózó lányok árnyékában, Európa, 
Budapest, 1967, 506-507; 535-538.
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tot végez. A gyorsaság mesteri megragadásán kívül a furcsa testhelyzet, va-
lamint a gyermekrajzok vázlatosságát és a képregény szekvencialitását idé-
ző helyzetsorok, kiragadott gesztusok egy láthatatlan súlypont felé gravi-
tálnak. Képtelenségük a töredékek és történetek rejtélyességével, nehezen 
megfejethető abszurditásával áll rokonságban: hangsúlyaik tehát jelentésta-
niaknak nevezhetők.
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M A Rg óc SY IST VÁ N

A TÁ RcA NOV ELL A SZ éPSégEIRőL

Tulajdonképpen őszintén örvendhet az utóbbi évek olvasóközönsége, hogy 
a hírlap- és folyóirat-irodalom több évtizedes gyengélkedése után, a gyó-
gyuló kibontakozás során egyre gyakrabban találkozhatunk a hajdan nagy 
karriert befutott, gyönyörű eredményeket hozó tárcanovella új jelentkezé-
sével. úgy látszik, e nemes műfaj, mely mindig is büszkén vállalta, még a 
legnagyobbaknál, azaz Kosztolányinál, Márainál is, hogy az időszaki sajtó 
folytonossági és terjedelmi kötelezettségeiből eredezteti formai meghatáro-
zottságait, mára teljes joggal nevezheti magát „feltámadtnak”. Amint ko-
molyan vehető igény támadt iránta szerkesztők és olvasók részéről, magas 
színvonalú szerzők álltak be a sorba, hogy bebizonyítsák: a tárca, ha köny-
nyed hangnemben szólal is meg, ha nem akarja is önmagát a nagy, úgyne-
vezett „extenzív” műfajok közé bekényszeríteni, nem alábbvaló, mint a töb-
bi, külsőleg talán elegánsabb epikai forma, s ha jó kezek közé kerül (vagyis 
ha jó kezek írják), ugyanolyan kiváló rangot érhet el, mint bármely mű-
faj-társa.

Háy János szép kötetének kis írásai, melyek összefoglalólag A bogyósgyü-
mölcskertész fia kedvesen groteszk címet viselik, mintha ezt a műfaj-megúju-
lási tendenciát képviselnék vagy erősítenék: a könyvben olyan rövid, nagy-
jából egyforma terjedelmű novellákat olvasunk egymás után, melyek szinte 
vonzzák egymást, szinte folytatnák egymás történeteit – s nem csak azért, 
mert e novellákban (vagy fejezetekben) a könyv fikciója szerint a narrátor-
nak (aki itt természetesen nem is lehet más, mint maga a bogyósgyümölcs-
kertész fia) követjük, szakaszolván, életútját, kora gyermekkorától kezdve, 
a kamaszkor kalandos csapdáin keresztül egészen addig, míg a felnőtt fiú 
a kora férfikor kikerülhetetlen csalódását és magányát is megélni kénysze-
rül, hanem elsősorban talán azért, mert e fejezetek (vagy novellák) úgy van-
nak megszerkesztve, hogy látszólagos kerekre formáltságuk ellenére is szin-
te magukban hordják a lezáratlanság, a lezárhatatlanság benyomását is; e 
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történetek, mikor befejeződnek, nemegyszer mintegy csattanóval (azaz hir-
telen cselekményes váltással vagy tanulságos belátás felvillantásával) zár-
ják az elbeszélés menetét, csattanós zárásuk mégis inkább felütésként hat, s 
a történet továbbmondásáért kiált. Talán az kelti e benyomást, hogy a tárca 
rövidsége és finom vázlatossága inkább kérdéseket indukál, nem pedig vá-
laszokat? Meglehet; de az is lehet, hogy a rövid történetek elemi érdekessége 
(mely egyszerre hat életrajzi-cselekményes mozzanatainak finom különös-
sége révén, s egyszerre interpretáló gesztusainak feltűnést kerülő merészsé-
ge révén) – e történetmesélés legizgalmasabb fogása ugyanis mindig a kiha-
gyás lesz: a narrátor nagyon sokszor épp azt hallgatja el, ami a történet ha-
gyományos értelmében vett izgalmat a leghatásosabban idézné meg vagy 
magyarázná… – újra előhívja az olvasóból is az épp most mesélt történe-
tek által megidézett gyermekkor vagy kamaszkor hajdani, mára majdhogy-
nem elfeledettnek vélt naiv olvasási stratégiáit, s a főhős kalandjainak foly-
tatása utáni várakozás mindvégig eleven nosztalgiáját. Háy mostani novel-
lafüzérének alighanem ez a – mondhatni – egyszerre szándékolt s egyszerre 
spontán, nemegyszer érzelmes, nemegyszer ironikus kamaszos báj adja leg-
nagyobb értékeit: a kicsinynek, de nem jelentéktelennek mutatott jelenetek 
megragadó élességét, a soha nem bántóan feszített csattanók érzelmi és in-
tellektuális hatásra törő váratlanságát, a mesélő hangvétel megszakíthatat-
lan cselekményességét és személyes érintettségét.

Háy novellafüzére a régi, jól megszokott s régen megszeretett nevelődé-
si regények szinte magától adódó, „természetes” sémáját idézi meg: önélet-
rajzi narratívában olvashatjuk itt a gyermekkor ábrándvilágától és a világ 
gyermeki átláthatatlanságától vagy érthetetlenségétől a világ felnőtt kiáb-
rándultságához vezető egyáltalán nem lineáris, s általánosságában is megis-
mételhetetlenül egyedi utat, azaz a tanulóévek leírását (talán nem volt hely-
telen vagy frivol e szerző kapcsán is goethe nagy regényére hivatkozni: hisz 
Háy maga játszotta el fiatal korában a goethe-csibész feledhetetlenül szer-
telen tréfáját!). A két szélsőséget képviselő végpont: a gyermekkornak této-
va rácsodálkozása („Micsoda világ ez – gondoltam kedvetlenül –, hogyan is 
lehetne ebben eligazodni.”) és a felnőttnek könyvet lezáró, szentimentálisan 
kétértelmű világ-én önértelmezése („Álltam a tiszta bécsi gassén: előttem 
volt a nagyvilág. és nem volt előttem semmi.”). Ami viszont maivá, s mond-
hatnánk „posztmodernné” teszi ezt a nevelődést, az nem más, mint ma-
ga a hiány: csak épp annak tudását nem kapjuk meg e könyvben, e könyv-
től, hogy ki is lenne az a felnőtt férfi, aki felnővén, most visszatekintvén, 
elmondja, honnan s hogyan és mivé is fejlődött. Egy rendkívül rokonszen-
ves, sokoldalú gyermek, majd fiatal fiú hányattatásait vagy útkeresését lát-
juk, ám azt nem mondja meg e fiatalember, hová vezetett az útja. Könnyű 
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lenne most azzal érvelnünk, hogy az egyes szám első személyű elbeszélő 
nyilván „maga” lenne Háy János, s a történet, amit olvasunk, az ő szemé-
lyes története (s erről bizonyára, akik közelebbről ismerik a szerzőt, külön-
böző szintű és részletességű tanúbizonyságot is tehetnek) – ám ez az érve-
lés gyenge lenne, sőt sok elemében hamis is: a könyv érdekessége épp abban 
áll, hogy nem egy író visszatekintését adja, nem „művészregény” akar lenni 
(akkor sem, ha a főhős persze megpróbálkozik minden effélével is), hanem 
meghagyja az egyébként sokoldalúan és árnyaltan körülrajzolt főhőst a ma-
ga ürességében, meghatározatlanságában. Van út, van mit keresni! – csak-
hogy arra a kérdésre, hová is vezet ez az út, a választ e könyv nemhogy nem 
árulja el, nemhogy elhallgatná, hanem még a kérdés felvetéséig sem jut el: 
meghagyja főhősét és narrációját az úton járás folyamatának illúziójában 
és reménytelenségében. E főhősnek van gyerekkora, vannak érdekes, meg-
rázó, tragikus, érzelmes, groteszk élményei, vannak reflexiói – egyvalamije 
nincs, ami pedig a régi fejlődésregényeknek központi kategóriája lett volna: 
nincsen jelleme. Háy legfurfangosabb írói fogása ez (ami valószínűleg ösz-
szefügg a választott tárcanovella-füzér természetadta vázlatosságával): úgy 
beszélni egy figuráról folyamatosan, sok történeten át, újra s újra nekifog-
ván a történetmondásnak, hogy mindeközben elmaradjon a figura affirma-
tív meghatározása! Mert így e novellák-fejezetek nem a főhősről szólnak, 
akkor sem, ha mindig ő a főszereplő, hanem a főszereplő körül zajló, a fő-
szereplő köré rajzolt szituációkról, melyek súlyosabbnak és tanulságosabb-
nak tűnnek egy bármilyen izgalmas személyiség fejlődésrajzánál. Háy, ját-
szi humorával, érzelmes iróniájával, mintegy „csibészként”, ismét kicselezte 
magát a személyiség-központú regény csapdájából, s elbeszélésének kis mo-
zaikdarabjaiból alighanem többet csalt elő, mint amennyit egy nagy regény-
nyel elérhetett volna.

Kis irodalomtörténeti kitekintésként: Háy, legutóbbi két nagyobb regé-
nyében a történetizáló mesemondás szép és szenvedélyes kalandjával ját-
szott el; itt a másik, hagyományosan uralkodó, társadalomlélektannal és 
személyiséggel törődő regénytípust bontja elemeire. Ha igazak lennének az 
ódon, iskolában tanult irodalomtörténeti beidegződések, talán azt lehetne 
mondanunk: Háy, amint ezt a régi elvárás sugallta, íme, meghaladta a ro-
mantikát, s elérkezett a realizmushoz. De mivel szerencsére ezek a sémák 
már régen érvényüket vesztették, talán elég, ha annyit mondunk: Háy érde-
kes kísérlete újabb fontos példát szolgáltatott arra, hogy a történet-közpon-
tú prózaszerkesztésnek is van jelene és jövője.
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K Á L M Á N c .  gYÖRgY

A PRóZ A I (é S  ú JSÁgíRóI)  K ISMű FAJOK 
VÁ LTOZ ATA I A R EN DSZERVÁ LTÁS u TÁ N

Az itt következő rövid fejtegetések afféle kutatási tervként (nem pedig vég-
leges eredményeket közlő tanulmányként) olvasandóak – hipotéziseket 
és az igazolásukhoz vagy elvetésükhöz vezető utakat próbálok felvázolni. 
(Vannak rövidebb részek – olykor csak mondatok –, amelyeket régebbi írá-
saimból hasznosítok újra.) A téma alapos feltárásához több évnyi empirikus 
vizsgálatra volna szükség – s nemcsak extenzív, statisztikai és áttekintő jel-
legű kutatásra, hanem személyes interjúk, visszaemlékezések, egyedi törté-
netek figyelembe vételére is –, amire itt és most (természetesen) nem tudok 
sort keríteni. De vannak elképzeléseim arról hogy hogyan is kellene feste-
nie egy efféle munkának.

1 .  A  V Á L T O Z Á S

Először is, mit látunk – első, felületes rátekintésre – a prózai kisműfajok 
történetében? Nagyon sommás megfogalmazásban: a rendszerváltás után 
(és valamivel korábban is már, amikor a sajtóviszonyok – főként persze a 
cenzúra, de a terjesztés is – változóban voltak) addig nem látott változá-
sok történtek azon a területen, amit a legegyszerűbben az „újságírás” szó-
val foglalhatunk össze. Hogy ez nem pusztán magát az újságírást érintette, 
az rögtön világos volt – már csak abból is, hogy számos, addig szépírónak 
tekintett, irodalmi szöveget előállítóként ismert szerző is elkezdett napila-
pokba, hetilapokba, folyóiratokba „tárcákat” írni.

A „tárca” megjelölés persze az 1945 utáni években részint elveszítette ere-
deti értelmét, részint új értelmet nyert – legfőképpen azonban olyan álta-
lános kategóriaként vált használatossá, amely inkább számtalan kisprózai 
műfajt söpört maga alá: a publicisztikát, a krokit, a novellát, a kisesszét, és 
így tovább. Tehát amikor megállapítjuk a műfaji változást, fontos volna tisz-
tázni mindezen alműfajok strukturális sajátosságait. 
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1. A közvetlen környezet

A változások közvetlen környezete is figyelmet érdemel. Meg kellene vizs-
gálni, milyen volt (és milyen lett) a napilapok és folyóiratok (műfaji, terje-
delmi, stb.) szerkezete a változások előtt és után. Először is: le kell szögezni, 
hogy nyomtatott napilapokról és folyóiratokról van szó (az internetes mé-
dia ebben az időben még nem – vagy alig – létezett); bár vizsgálható volna 
a televíziós (és nagyon korlátozottan a filmes) kommunikáció is.1 Másod-
szor: azt kellene megvizsgálni, hogy milyen volt ezeknek az orgánumok-
nak a „készen kapott”, „adott” szerkezete. Korlátozott számú (egyszerűen 
és pontosan felsorolható) lapról van szó: az országos és megyei napilapok-
ról, valamint a kevés országos (Új Írás, Kortárs, Mozgó Világ, Nagyvilág) és 
több „helyi”, regionális folyóiratról (Jelenkor, Alföld, Életünk, Új Forrás, Ti-
szatáj stb.). Egyetlen olyan lap volt – az egyetlen irodalmi hetilap – , amely-
nek a szerkezete jelentősen eltért mind a napilapokétól, mind az irodalmi 
folyóiratoktól: az Élet és Irodalom.
Mivel nem általános sajtótörténeti érdeklődés vezet, elegendő azokra a pub-
licisztikai műfajokra figyelnünk, amelyekben a változást látjuk – s amelyek 
irodalmi szempontból is érdekesek. A napilapokban a hétvégi mellékletek 
(vagy olykor egyes szerzők számára heti, kétheti rendszerességgel fenntar-
tott helyek) voltak a tárca, kisesszé, kroki stb. terepei; a későbbi fejlemények 
előzményének tekinthetők a vezércikkek (amelyek – például a Magyar Na-
rancs hasábjain, de másutt is – jelentős módosuláson mentek át); ezek helye, 
terjedelme, szerzői köre, stílusa szilárdan, évtizedeken át szilárd, változha-
tatlan volt. A havilapokban a bármiféle aktuális töltettel bíró esszének, pub-
licisztikának stb. nem volt helye: ha nagyritkán előfordult is, az igen hosszú 

1.  A filmet viszonylag gyorsan elintézhetjük: hacsak nem a dokumentumfilmek 
(vagy dokumentum jellegű fikciós filmek, stb.) mezőnyéről van szó – amely furcsa mó-
don egészen másként változott, mint az irodalom (vagy a nyomtatott sajtó), ameny-
nyiben a 70-es és 80-as évek – és annak alternatív/második nyilvánossága – sokkal 
jelentősebb volt, mint a rendszerváltás és az azt követő évek időszaka. A „hírközlő” film 
gyakorlatilag nem létezett, hacsak nem a filmhíradók világára gondolunk, amelyek-
ben a „filmesszé” vagy filmes publicisztika olykor kapott némi helyet – de ezt nagyon 
szorosan felügyelte a hatalom, szó sem lehetett sem filmes megújításról, sem eredeti, 
újszerű témaválasztásról. Nagyobb figyelmet érdemelne a televíziózás, ám az is (és per-
sze a rádiózás is) nagyon szigorú ellenőrzés alatt állt egészen a rendszerváltozásig; itt 
azonban mégis meg-megjelentek új hangok, provokatív műsorok, érdekesebb műfaji 
kísérletek. Sporadikusan, véletlenszerűen és kis publicitással – a műsorfolyam struk-
turális átalakulására semmi hatásuk nem volt, új alműfajok megszilárdulására sem. De 
mindez külön vizsgálat tárgya kell hogy legyen; csak azt a benyomásomat rögzítem, 
hogy éppen a nyomtatott sajtó volt az a hely, ahol a változás elsősorban zajlott.
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átfutási idő miatt nagyon aktuális soha nem lehetett. A Mozgó Világ hátsó 
borítóján az „A-Z” rovat némileg betöltötte ezt az űrt, de áttörést ez nyil-
vánvalóan nem hozott – legfeljebb a maga módján életben tartott egy ha-
gyományos újságírói-szépirodalmi megszólalásmódot. Ennek, ha más nem, 
erős gesztusértéke volt: jelezte az igényt a szabadabb formák iránt – nem-
csak a szerkezet, hanem a megszólalásmód, tematika, stílus szabadságát is 
értve ezen.
Az aktuális politikai-közéleti reflexió terepe, mint ez köztudomású, a szép-
irodalomba tevődött át – novellák, versek voltak az efféle megszólalás tere-
pei. A folyóiratok szerkezete nagyjából egyforma volt: versek és széppróza, 
majd esszék, tanulmányok, kritikák (nagyjából ebben a sorrendben) – ide 
semmiféle közéleti prózai kisműfaj nem férhetett be (hacsak nem eldugva, a 
lap legvégén, szerkesztői üzenetek vagy aktuális hírek álcájában). Az Élet és 
Irodalom e tekintetben (is) kicsit más képet mutatott. Nemcsak azért, mert 
itt volt helye közéletű tárgyú írásoknak, hanem mert a heti rendszeresség-
gel megjelenő film- és televízió-kritikák (az előbbiek főként B. Nagy Lász-
ló korszakában, az utóbbiakat pedig sokáig Váncsa István írta) voltakép-
pen a publicisztika funkcióját töltötték be: az olvasók is ekként érzékelték 
ezt, nem a filmekről vagy tévéműsorokról szóló bírálatot, hanem az aktu-
ális közéleti eszmefuttatásokat keresték ezekben a rovatokban. Furcsa mó-
don sokkal inkább, mint a fő profilnak számító könyvkritikákban. Maguk 
a kisesszék, közéleti publicisztikák, tárcák jóval kevesebb izgalmat jelentet-
tek, hiszen ezek szorosan függtek a (kultúr)politikai irányítástól – vagy ha 
és amikor nem, akkor is ekként olvasták őket a lap olvasói. A viták mindig 
is gerjesztettnek, mesterségesnek, előre „leosztott”, „lejátszott” ál-összecsa-
pásoknak tetszettek (még ha nem is mindig így állt a dolog), kiismerhető 
koreográfiával, és semmi emlékezetes szerkezeti, műfaji, stiláris újítás nem 
fűződik hozzájuk.

2. A tágabb környezet

Ha felmértük a sajtónak ezt a fajta szerkezetét (a létező műfajokat, a na-
pilapok és folyóiratok műfaji struktúráját stb.), szólni kell a politikai (jo-
gi stb.) közegről is, ami ezt a struktúrát körbevette és meghatározta: egy 
alapos számvetés nem lehet meg az APO (az MSZMP Agitációs és Propa-
ganda Osztálya) szerepének tisztázása nélkül; a cenzúra és öncenzúra in-
tézményes és informális viszonyainak feltárása nélkül. Meg kell majd ál-
lapítani, hogy nem volt olyan sajtó a legális szférában, amely szabadon, a 
cenzúra megkerülésével, következmények nélkül közölhetett volna íráso-
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kat, vagy akár csak alakíthatta volna rovatstruktúráját, az egyes alműfajok 
tartalmát és szerkezetét. Akkor is így volt ez, ha ez a láthatatlan korlát nem 
volt mindig érzékelhető, s a félelem (vagy aggodalom) eleve beépült a szer-
kesztői gondolkodásba, anélkül, hogy akár maguk a döntéshozók tudato-
sították volna ezt. A lapok indítása jogilag is igen körülményes volt (nem 
is szólva az áthatolhatatlan politikai akadályokról) – olyan „gazdára” volt 
szükség, mint egy-egy egyetemi KISZ-bizottság vagy megyei (városi) ta-
nács vagy pártbizottság stb. (Erre a legközismertebb példák a FIJAK – ké-
sőbb: JAK – kísérletei vagy a Hitel megindításának kálváriája.) és röviden 
meg kell emlékezni arról is, hogy a korszak hivatalos lapjain kívül már a 
nyolcvanas évek elejétől jelen volt a második nyilvánosság folyóiratkiadá-
sa (mindenekelőtt az illegális Beszélő), és össze kellene szedni a kérészéle-
tű lapkiadási próbálkozásokat – számtalan egyetemi, vagy más intézmé-
nyekhez kapcsolódó próbálkozásról tudunk. Ami ez utóbbiakat illeti, ezek 
részint éppen abban tértek el a hagyományos, bevett folyóiratoktól, hogy 
megpróbáltak teret adni a közéleti reflexióknak, esszéket, publicisztikákat, 
mindenféle „átmeneti”, „vegyes” műfajú – vagyis: a tradicionális kategóri-
ák szerint nehezen besorolható műfajú írásokat – közöltek. Ami a második 
nyilvánosságot illeti: bár a Beszélő ritkán (s ezért igen hosszú átfutással) je-
lent meg, mindig is ambicionálta a közéleti publicisztika jelenlétét (ami azt 
illeti, a politikai életre sem épp a gyors változások voltak jellemzőek, tehát 
egy-egy aktualitásra reflektáló írás bőven időszerű maradt hónapok múltán 
is). Ez a terep igazán szabadságot adott a szerzők számára: a cenzúra (vagy 
öncenzúra) nem kötötte őket, és nem voltak ritkák a vitriolos publiciszti-
kák, az újságírás két háború közötti virágzását (stilárisan is, szabadságuk-
ban is) felidéző írások.2

3. Az olvasóközönség

Talán vannak arról statisztikák – vagy ha azok nem, hát még beszerezhe-
tő sok személyes visszaemlékezés –, hogy mely lapok voltak a legolvasot-
tabbak, melyeknek volt a legnagyobb presztízsük, hogyan festett területi és 
szociológiai bontásban a rendszerváltás előtti olvasóközönség. Azt sejthet-

2.  Jellegzetes, hogy Kenedi János, aki a magyar szamizdat fontos szereplője volt, 
nem sokkal a rendszerváltás után Ars Scribendi címmel könyvsorozatot indított a ma-
gyar publicisztika nagy alakjainak írásaiból – az elődök felfedezése párhuzamos volt az 
aktuális újságírói teendőkre való ráébredéssel.
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jük, hogy a „központi” napilapok közötti árnyalatnyi különbségek (a „pol-
gári” Magyar Nemzet, a szabadosabb Magyar Hírlap, a pártszerű Népsza-
badság, a munkásságot célzó Népszava) közötti választás (családi, környe-
zeti stb.) hagyomány dolga volt, s mivel nagy differenciákról nem volt szó, 
nem igazi értékválasztások vagy elkötelezettségek irányították a döntést. 
S mivel a négy lap nem csak a hírek, az információk mennyisége és minő-
sége tekintetében nem különbözött egymástól lényegesen, hanem a kom-
mentárok sem voltak markánsan másfélék (s a szépirodalmi, publicisztikai, 
tárca- stb. rovatok közül sem volt olyan, ami jelentősen vonzóbb lett volna 
egyik lapban, mint bármelyik másikban) – ezért az olvasóközönség meg-
oszlása e tekintetben talán nem mond túl sokat.

gyökeresen megváltozik mindez abban a pillanatban, amikor az újságok, 
folyóiratok (általában: sajtótermékek) indítása már csak bejelentéshez van 
kötve – azaz nem létezik már bonyolult és tilalomfákkal szegélyezett enge-
délyeztetési eljárás (ennek pontos törvényi-rendeleti hátterét ugyancsak ér-
demes volna pontosan megírni). Az olvasóközönség ebből annyit érzékelt, 
hogy új napi- és hetilapok, valamint folyóiratok jelentek meg, amelyek nem-
csak szabadabb hangon „szóltak”, hanem – éppen, mert egyre sokasodtak 
– a nagy verseny miatt egyediségre, eredetiségre, a megszokott lapszerkezet 
(és így: a bevett újságírási konvenciók) felforgatására törekedtek. Akár csak 
annyiban is, hogy megjelentek a bulvárlapok (elsősorban hetilapok és fo-
lyóiratok, mint a Ring vagy a Reform), amelyek telis-tele voltak véleménye-
ket tükröző rövid írásokkal (korábban a vélemény többnyire szerkesztősé-
gi állásfoglalásként volt olvasandó, és – a vezércikkeket leszámítva – megle-
hetősen ritkán jelent meg, és ezért különös súlyt kapott). De megjelentek a 
politikai hetilapok és folyóiratok is (napilapból viszonylag kevés alakult, és 
ezek elég rövid életűek voltak), amelyekben aztán még komolyabb felületet 
és fontosságot kaptak nemcsak az elemzések, hanem a különféle formájú vé-
lemény-cikkek is: a Magyar Fórum, a Világ, a Magyar Narancs, a hetilap Be-
szélő nevei fémjelzik ezt a rendszerváltás körüli időszakot.

Azt érdekes – sőt fontos – volna megvizsgálni, hogy ezekben a hektikus 
években (elsősorban 1988 és 1994 között) hogyan alakult a nyomtatott saj-
tó piaca; egyáltalán, milyen lapok voltak, mennyi ideig működtek, mekkora 
volt a példányszámuk (a kinyomtatott és az eladott példányok), hol terjesz-
tették őket, voltak-e (és mennyi) előfizetőik, és így tovább. Ilyen adatok hí-
ján is lehet persze megállapításokat tenni, de az a nagy átrendeződés, moz-
golódás, az érdeklődés hullámzása, ami a korszakra jellemző, tényszerű alá-
támasztást érdemelne.
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4. Új formák

Fontos volna feltárni, hogy pontosan mit jelentett a sajtószabadság megje-
lenése az írás műfajainak megszaporodása, egymást-áthatása és felszaba-
dulása szemszögéből – először is, számolni kell az „új hangokkal” (koráb-
ban nem a pályán levő, újonnan a nyilvánosság elé kerülő szerzők új hango-
kat hoztak, mindenekelőtt az új sajtótermékek hasábjain – Magyar Narancs, 
Hitel, Beszélő stb.), másrészt pedig azzal, hogy az új hangok áthatották azo-
kat a bevett, megszokott, hagyományos műfajokat is, amelyek a nyilvános-
ságban régóta jelen voltak: a kritikát, a kisprózát, az esszét. Végül persze 
– vagy inkább elsősorban – fel kell mérni, milyen szinten és miféle újdon-
ságot hozott a változás: a szavak szintjétől a mondatszerkesztésen és bekez-
dések szabadabb kezelésén át a stílusig és a szöveg egészének megformálá-
sáig.

A Magyar Fórum publicisztikáinak volt közvetlen előzményük: csurka 
István hosszabb időn keresztül a rádió vasárnap reggeli műsorában olvasta 
föl jegyzeteit, amelyek nagy feltűnést keltettek, és erősen vitathatók voltak. 
A többi lap e tekintetben sokkal inkább magára volt utalva: (újra) fel kellett 
találniuk a kroki, a glossza, a tárca, a publicisztika – nekik megfelelő – for-
máit. Az egyik legfontosabb fóruma, kísérleti terepe ennek az írásnak va-
lószínűleg a Magyar Narancs volt – először „Narancssaláta” címmel indult 
rovat, amelyben a pár soros megjegyzésektől a kolumnás esszékig számta-
lan megszólalási módnak volt helye – aztán „Egotrip” néven ennek folytatá-
sa immár sokkal regulázottabban, ki nem mondott megkötöttségekkel gya-
korlatilag megformálta a publicisztika-írás egy új műfaját. Itt mindenekelőtt 
Keresztury Tibor munkásságára kell gondolni. Az „egotrip” szó azt sugallja, 
hogy kifejezetten szubjektív, élményekre összpontosító (vagy azokból kiin-
duló) írásokat vártak e rovatba, amelyek terjedelme elég szigorúan meg van 
szabva, s van bennük valami – bármily csökevényes – elbeszélő réteg. (Per-
sze nem mindegyik „egotripper” tartotta be ezeket a – soha le nem írt, tá-
volról sem kötelező – szabályokat, de Keresztury, Para-Kovács Imre vagy 
Legát Tibor, akik betartották, jelentősen hozzájárultak az alműfaj kialakí-
tásához.)

A publicisztika a rendszerváltást követő években igen jó színvonalú volt 
(s ma is, alaposan megváltozott viszonyok között, elsősorban az interneten 
terjedő orgánumoknak köszönhetően, továbbra is remek írásokat produ-
kál). A sajtószabadság új korszakában minden valamirevaló lap kötelessé-
gének érezte, hogy helyet biztosítson a közírói vélemények színvonalas kifej-
tésének, a provokatív vagy elemző, a humoros vagy elábrándozó publiciszti-
kának, az egyflekkes sziporka vagy a terjedelmes esszé számára – manapság 
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mindezek beleférnek a publicisztika rubrikájába, és ez rendjén is van így. Az 
Élet és Irodalom, a Magyar Narancs, a Hócipő, a HVG vagy a 168 óra oldala-
in, a Népszabadság harmadik és a Magyar Hírlap hetedik lapján bármelyik 
napon sok publicisztikai műfajú írás jelent meg. Balaskó Jenőnek a Ringben 
közölt szövegeiben, sőt csurkának a saját lapja hasábjain elhelyezett iromá-
nyaiban is találni olyan jelzőket, fordulatokat, mondatfűzéseket, amelyek 
vannak olyan szellemesek és találóak, mint a liberális publicistákéi. 

A politika nem hagyja érintetlenül a publicisztikát sem – s nyilván sok-
kal kevésbé, mint más műfajokat. A részrehajlás gyanúja nélkül nem lehet-
ne kijelenteni, hogy csak az ellenzéki hírbe keverhető közírók hoznak lét-
re olvasásra érdemes műveket; de tény, hogy ennek a műfajnak a kritika, 
a kellemetlen kérdezősködés, az orr alá borsnak a törése adja a lényegét, s 
ez a mindenkori kormány pártján állók számára nehezebben hozzáférhető, 
mint másoknak. 1993-ban három publicisztikai kötetről írtam3 – egy ak-
kor megindult, majd elhalt sorozat darabjai voltak. A három kötetből egy – 
R. Székely Julannáé – kifejezetten politikai publicisztikát tartalmaz, s szer-
zője egy, közismerten inkább az akkori ellenzékhez húzó napilap (a Magyar 
Hírlap) alkalmazásában áll. Váncsa István írásaiban nem rejti véka alá a ko-
rabeli politikai viszonyokkal szembeni elégedetlenségét, s a legkevésbé nyíl-
tan politizáló gyurkovics Tibor szövegeiből sem hiányoztak a napi politikai 
életre történő utalások.

A politizálás beleivódása ebbe a műfajba egyúttal értékképző momen-
tum is, a publicisztika mai értéke és jövőbeli maradandósága összefüggés-
ben áll átpolitizáltáságával. Kérdés, hogy egyenes vagy fordított-e az össze-
függés; nem mindig az a legszínvonalasabb írás, amelyből a lehetőségekhez 
képest ki van lúgozva a napi politika, de az sem tarthat joggal számot a hal-
hatatlanságra, amelyik a leginkább belemerül a politikai finomságok elem-
zésébe. Az előbbi változat gyakran nem elég érdekes; az utóbbi túl gyorsan 
avul.

Hogy illusztráljam is mindezt, R. Székely Julianna írásai, amelyek meg-
jelenésük idején talán egy-két napra témát, érv-muníciót, ízlelgetendő meg-
fogalmazásokat kínáltak, a recenzió megírása idejére (1993-ra) már főként 
történeti érdekkel bírtak; nem mintha annyit változott volna az élet körü-
löttünk egy-két esztendő alatt, de a szereplők egy része eltűnt, s azok az ese-
mények, félmondatok, gesztusok, amelyekre akkor a szerző mint közös tu-

3.  A borstörő, az elemző, a humoros, az ábrándos. R. Székely Julianna: Hátsó pöff. 
180 o. – Váncsa István: Körutazás Amnéziában. 197 o. – gyurkovics Tibor: A Szent Bal. 
137 o. Valamennyi: Budapest, 1993, Mécs László Lap- és Könyvkiadó, Scriptor füzetek, 
ár nélkül. Beszélő 4(1993): 36, 27-28.
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dásunk részére utalhatott (akár rejtetten is), feledésbe merültek. gyurkovics 
Tibor írásainak egy része jópár évvel korábban íródott, de akkor sem volt 
valami elementáris hatásuk. életképek, dohogások, jellemrajzok – talán túl-
ságosan földközeli és túlságosan is általános egyszerre: kis ügyek, apró bosz-
szúságok, a politika alatti szféra mozzanatai, amelyek úgy általánosságban 
az embert, vagy a magyar embert, vagy a társadalmi bajokat vannak hivatva 
illusztrálni. Jó olvasni valamennyit, de nem idézik fel, vagy nem elég izgal-
masan, a kort, amelyben születtek, és ma sem telítődnek új olvasatokkal. Az 
ÉS hasábjain Váncsa közzétette „Kovács” című eszmefuttatását – most, újra-
olvasva, több személy vált behelyettesíthetővé a kovácsiság paradigmájába, a 
szöveg mélységet, távolságot, szélességet kapott az idő múlásával. Ez persze 
egyfelől szomorú, mert azt jelzi, hogy nem pusztán valamilyen gyorsan mú-
ló – csak épp egy kedvező történelmi pillanatban a felszínre került – maga-
tartás gyorsfényképe volt a szöveg, másfelől meg örvendetes, mert a mű így 
életben, érvényben maradt, s tudjuk, a publicisztikának az első egy-két évet 
a legnehezebb túlélnie.

De hát elegendő-e a megítélésnek ez a szempontja, amely teljességgel iro-
dalmon kívüli? Nincs-e más magyarázat arra, hogy Váncsa a legjobb e há-
rom publicista közül, míg két pályatársát elismerően, örömmel, de talán 
kevesebb élvezettel forgatjuk? Lehetne arról szólni, hogy jól kell megírni a 
publicisztikát; nem mindegy, hogy van megcsinálva az az egy-két-három 
flekk. A publicisztika a szigorú logika próbája is; szükséges bizonyos ön-
korlátozás, hogy el ne szaladjon százfelé az írás gondolatmenete. Nemcsak a 
terjengősséggel lehet nagyon eltolni az írást, hanem az „ezt a poént nem le-
het kihagyni” csapongásával, az ide-oda vagdalkozással, olyan törmelékek 
begyömöszölésével, amelyek máshonnan maradtak ki. Erre sok rossz példa 
van. Három szerzőnk közül erre talán R. Székely Julianna mutatja a legtöbb 
hajlandóságot – igaz, neki amolyan „napi összefoglalókat” kell írnia, talán 
nem is mindig akkor, amikor akar –, de ebből a szempontból azért mind-
hárman derekasan megállják a helyüket.

Ami a szerzői hang megválasztását illeti: magam vagyok ironikus, mér-
ges, mélázó vagy lelkes, avagy azt próbálom elhitetni, hogy kívül maradok 
írásomon, csak előtárom, ami rendelkezésemre áll? Mind gyurkovics, mind 
R. Székely határozottan az első megoldás mellett dönt, döntött. Az ismert író 
kifejezetten „dühösként” jellemzi magát a kötet hátsó borítóján. Publiciszti-
kái, amelyek többnyire kis novellák, tárcák, és a legritkább esetben hiányzik 
belőlük a történet, a példázat vagy illusztráció, éppen azért és annyiban kö-
zelítenek mégis inkább a publicisztikához, mint az elbeszélő szépprózához, 
merthogy folyton halljuk mögöttük a dohogó hangot, amely, véljük, a szer-
zőé. R. Székely ennek pont az ellenkezője: a történet sokadlagos elem, az ér-
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zelemkitörésekkel, markáns beleszólásokkal takarékosan bánik, de mindig 
jelen van a szerző szólama, saját nevében beszél, személyes ismerőseit és él-
ményeit szövi az írásba. Váncsa egészen más utat jár: ő eljátszik a lehetséges 
megszólalások sokféleségével, a tudományos nyelvezettől a népszínmű íze-
in át a pártszlogenekig válogat napjaink nyelvi katyvaszából, s egyenként 
és egymáshoz képest teszi őket lehetetlenné. Ha azt hisszük, hogy ő beszél, 
az mindig csak látszólag ő: gyomorbajos társadalomtudós, küldetéstudatos 
politikus, buddhista filozófus hangján szólal meg, állatkerten vezet végig, 
hogy felsóhajthassunk: de jó, hogy ez az állat sem én vagyok!

Váncsa rosszabb novellista és gyengébb politikai elemző, mint gyurko-
vics illetve R. Székely, gyurkovics nem olyan mulatságos szatirikus, mint 
Váncsa, és közel sem veszi úgy észre a politika furfangjait, mint R. Székely 
– és így tovább. De mindhárman felismerhető stílussal rendelkeznek. Az, 
hogy épkézláb mondatok legyenek a publicisztikában – alapkövetelmény. 
A mi három szerzőnk írásai nemcsak stilárisan korrektek, de összetéveszt-
hetetlenek is, megvannak sajátos ízeik, fordulataik, ha tetszik, manírjaik – 
azok, amik.

5. Az esszé műfajáról

A hosszabb, „súlyosabbnak” számító műfajok ugyancsak nagy lökést kap-
tak ebben az időben – részint a sajtóviszonyoknak, részint az olvasóközön-
ség érdeklődésének, de nyilván a szerzők hajlandóságának köszönhetően is, 
egyre fontosabb szerepet játszott az esszé. Egy korábbi írásomban azon töp-
rengtem (pontosabban: ironikusan ki- és átforgattam a kérdést), hogy mű-
faj-e az esszé, s ha az, miféle.4 Az esszé értekező próza volna? Vagy ezen 
kívül helyezzük el? A műfaj attól műfaj, hogy az oda tartozó szöveghalmazt 
valamely tulajdonság éppen odasorolja – azaz hogy van ennek a szöveg-
csoportnak ilyen közös tulajdonsága. Még ha nagy bajban lennénk is, egy-
re nagyobban, ha efféle tulajdonságokat fel kellene sorolnunk. Az epikában 
van történet, narratív szál – sokszor van, de sokszor máshol is, például épp 
az esszében. Egyáltalán: van-e értelme a műfaji besorolásokkal bíbelődni, 
mikor felbomlóban (vagy: mindig is felbomlóban) mindegyik műfaj?

Korántsem biztos, hogy éppen valamely közös tulajdonság kiemelése vol-
na a megfelelő eszköz ahhoz, hogy a műfajokat elkülönítsük egymástól. Ez 
minden bizonnyal tévhit; abból a tévhitből ered, hogy a szövegeknek tulaj-

4.  Mint. (Előadás.) Jelenkor 1996. Az itt következő szövegrészben a szkepti-
kus-ironikus megfogalmazásokon nagyon sokat tompítottam.
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donságaik vannak, s hogy e tulajdonságokat meg tudjuk állapítani – pedig 
éppen fordítva, a műfajiságot tulajdonítjuk a szövegeknek, nem felismerjük 
a műfajt, hanem e „felismerés” az értelmezésünk része. éppúgy, ahogyan, 
mondjuk, beszélőt tételezünk fel vagy beszédhelyzetre következtetünk, pár-
huzamosságot fedezünk fel vagy ismétlődést vélünk észrevenni – feltételez-
zük a műfajt is: elsajátítottunk bizonyos konvenciókat, amelyek e tulajdoní-
tást számunkra lehetővé teszik.

Lehet rendszerezni az úgynevezett „marginális” műfajokat, a krokit, a 
tárcát, a publicisztikát, a riportot, az emlékkönyvverset, az esszét, az emlé-
kezést, és megállapítani műfaji kritériumaikat, érvelni lehet amellett, hogy 
ezek a műfajok – ha azok – abban az értelemben csöppet sem marginálisak, 
hogy irodalom-(?)olvasásunk nagy részét (vagy: sokak irodalom-[?]olvasá-
sának nagy részét) éppen ezek teszik ki. Amikor gyakorta szövegekről vagy 
művekről beszélünk, ahelyett, hogy megneveznénk a műfajt, annak az is az 
oka, hogy szeretnénk minden egyes alkalommal pontosabban leírni a szö-
veg sajátosságait; attól tartunk, a megnevezés, a kategorizálás, az előzetes 
besorolás elfed előlünk egy sor fontos dolgot, vagy elviszi az értelmezést egy 
túlságosan is előre megszabott irányba. Különösen e furcsa, alig-létező mű-
fajok esetében van ez így: ha már valamit kikiáltunk esszének vagy tárcának 
vagy naplójegyzetnek, nagyon sok mindent megelőlegezünk az értelmezés-
ből, amit pedig ki kellene bontanunk; ha egy szöveget regénynek mondunk, 
akkor nagyobb szeletet őrzünk meg értelmezői szabadságunkból.

Az esszé szó erősen értéktelített – kétféleképpen is. Honorifikálunk vagy 
dehonesztálunk vele. Ha egy műbírálatot esszének titulálunk, akkor igen 
meg vagyunk vele elégedve; ha a regényről mondjuk, hogy esszé, akkor fa-
nyalgunk. Ha egy szövegről azt állítjuk, hogy „már-már esszé”, akkor vagy 
nagyra tartjuk (mert: elmélyült, csapongó, ironikus, komor, átfogó, gondo-
latokat görget, tudós stb.), vagy gyatrább, kevesebb, érdektelenebb, mint ha 
szerzője vérbeli drámai, lírai vagy epikai művet írt volna. Ez utóbbi szó-
használat különös esetei: ha egy szövegről azt állítjuk, hogy esszéizál, vagy 
ha, mondjuk, esszéisztikus. Nagyon erősen ott áll az esszé mögött az a vala-
ki, akit az esszé szerzőjének gondolok. Ez a valaki, aki ott van, ez tehet min-
denről. Miatta beszélünk az esszé hitelességéről vagy személyességéről, sőt: 
személyes hiteléről. Ha tanulmányt olvasok, elhitetem magammal, hogy az 
érvek erejére, világosságára, logikájára figyelek, s mit sem érdekel az elő-
adás retorikája. Az értekezés vagy tanulmány olyan nyelvhasználatot mí-
mel, ahol az okság, az érintkezés, az idő linearitása, a személyesség háttér-
be szorítása az uralkodó. Amikor tanulmányt olvasok, akkor az eszemmel 
olvasom, ami az eszemnek szól; okosan szól hozzám valaki, akiről elég any-
nyit tudnom, hogy okos, és én megpróbálok okos képet vágni a dologhoz. 
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Ahhoz, hogy higgyek a tanulmánynak, semmi más nem kell, mint hogy ez 
a senki logikus, ellenőrizhető, követhető legyen.

Tudjuk, hogy mindez illúzió: a tudományos írásnak is van retorikája, me-
taforikája, nincsen „nyers”, „egyenes”, megdolgozatlan szöveg. Mindig meg 
akarnak győzni, mindig akarnak tőlünk valamit. Az esszében ez nyílttá vá-
lik. Az esszéíró valaki. Az esszéíró gyanús, mert nem hagy magamra a tisz-
ta érvekkel, a logikus gondolatmenettel, a magukért beszélő tényekkel, a kö-
vetkeztetések és az egymásutániságok láncolatával, hanem ott ólálkodik, és 
valami másra is fel akarja hívni a figyelmemet. Magára, például. Meg ar-
ra, hogy hogyan ír. Az esszé megőrzi sok elemét a tanulmányírásnak, de ott 
van mögötte a Valaki, aki érvel, aki érez, aki a szívemet is meg akarja szólí-
tani. Valakinek hinnem kellene, valakinek meg kellene engem győznie, va-
lakinek le kellene hengerelnie. Valakinek olyan véleményt kellene nyilvání-
tania, amit elhiszek, s ezt a valakit kerek, egységes, körvonalakkal bíró sze-
mélyiségnek kellene elképzelnem. Az esszére azért gyanakszom, mert hatni 
(sőt, olykor meghatni) akar, mert állandóan attól kell tartanom, hogy ahol 
nem elegendőek az érvei, ott másképpen fog behúzni a csőbe. Ha nem tudja 
levezetni a képletet, sóhajtozik vagy meg akar nevettetni, és összemaszatolja 
a táblát. Még az is lehet, hogy le tudná vezetni, de nem akarja.

Az esszé iránti érdeklődés ezért, talán, két dolgon múlik: érdekel-e, aho-
gyan meg van írva, és érdekel-e az, aki megírta. Ha érdekel, akkor rendjén 
is van a dolog. csakhogy (megint csak: talán) nemigen bízunk a kerek, kö-
rüljárható, egységes személyiség hitelében. és mitől lenne hiteles? Mi hitele-
síti? Miért dőljünk be neki, miért érdekeljen?

Hosszan sorolhatnám azokat a kézikönyveket, ahol az esszé mint műfaj 
nem szerepel; sőt mintha a szakirodalomban sem volna ez igazán kérdés. 
Az értekező próza látszik helyettesíteni – az esszé a címekben szokott szere-
pelni, ahogyan a magyar „tanulmány” szó. Egy eléggé megbízhatatlan bib-
liográfia szerint kizárólag lengyel szerzők foglalkoztak az esszé műfajának a 
kérdésével; valahogy mintha ez nem lenne probléma – s ez mégiscsak elgon-
dolkodtató. Miért is elméleti probléma az esszé? Az esszé egy bizonyos hely-
re törekszik, vagy helyet foglal el, ahol ezért más nem lehet, vagy másnak 
a helye ezáltal kétségbe vonódik; az esszé zavarog, helytelenkedik, bajt csi-
nál. Tanulmány akar lenni, vagy a tanulmány álcázza magát esszének; hig-
gadt, elemző, logikus akar lenni, de esszé akar maradni, és nem tanulmány; 
szép akar lenni, de nem irodalom; próza, de nem elbeszélő, szép-; vagy ép-
pen narratívába ágyazódik, de kilóg a lólába.

Talán magyarázat, hogy van egy magyar hagyomány, amit a Nyugat esz-
széista hagyományának neveznek; a Nyugat korszakának esszéi közül szá-
mos rendkívül jelentős, ma olvasva is érdekes, izgalmas szöveg. Ez az esz-
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szé-irodalom azonban nem kis részben egy hiányból táplálkozott, amit 
sommásan és bizonyára esszéisztikusan a filozófiai kultúra, elméleti tájéko-
zódás hiányának szokás titulálni. A nyugatos esszé pótol valamit; a cseve-
gő, szellemes, elegáns beszélő, aki ott áll a nyugatos esszé mögött, humori-
zálva vagy patetikusan vél megoldani súlyos kérdéseket, érzékeltet (gyak-
ran nagyszerűen), de a magyarázatot kerüli, az ízlésére és a mi ízlésünkre 
hagyatkozik – és ez a végső instancia. Nem tudom, ennek a hagyománynak 
a továbbélése nem vált-e mára anakronisztikussá, és esetenként éppen gát-
jává annak, hogy bizonyos kérdéseket másként, és ne esszéisztikusan gon-
doljunk végig. Hogy ez a nyugatos hagyomány a helyére állt annak, aminek 
más vidékeken megvan a maga helye: az elemző, tudományos igényű kriti-
kának és műértelmezésnek.

A nyugatos hagyományú esszét irodalomként kell olvasnunk. Mindun-
talan arra hív fel, hogy rejtett jelentéseket bontsunk ki, hogy időzzünk el 
a szerkesztés finomságainál, hogy – ezért – tegyük félre a racionalitást, és 
álljunk le egy ponton a kérdéseinkkel. Van, nagyon sok minden van, amit 
elmondani, megmagyarázni nem lehet, csak érzékeltetni, ábrázolni, vagy 
megmutatni; a tapasztalatok, ha egyáltalán átadhatók, csak igen kis részben 
racionális megbeszélés tárgyai. Az olvasó ezért tegye félre a logikát, a racio-
nalitást, a kritikai attitűdöt; empátiával közeledjen a szöveghez, adja át ma-
gát a mondatok hullámzásának, vegye észre, hogy milyen rímek, belső tex-
tuális feszültségek és külső, allúziós szólamok tartják össze a szöveget. Vég-
tére is a hagyományosan irodalminak mondott szövegekhez sem a logika 
apparátusával közelítünk. S ha ez így van, akkor a kényes pontokon mindig 
ott áll a Valaki, a személyiség, a hiteles, a szöveg éthosza és páthosza, amely 
vagy aki minden akadékoskodás előtt elrekeszti az utat.

Az esszének ez a hagyománya kettős játékot játszik. Szabaddá teszi az ol-
vasót, mert irodalom, megnyitja az utat a sokszoros, az érdekes, a játékos 
értelmezés előtt (amely út persze mindig is nyitva áll, de nem akármikor 
lépünk rá); de útközben, ha bajba kerülnénk, ha észrevesszük a zsákutcát, 
leállít, és a racionális végiggondolástól a textuális szervezettséghez, onnan 
meg az implikált beszélő szubjektumhoz irányít. Az esszé körüli kritikai 
diskurzus ezeket az útelterelő táblákat képezi le – vagy éppen fordítva, az ér-
telmezői figyelem ezeknek a különböző, összeegyeztethetetlen megközelíté-
seknek a szellemében téblábol ide-oda.
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N EIcHL NóR A

TÁRcAIRODALMuNK A ’90-ES éVEK ELEJéN

Parti Nagy Lajos sorozatai

Parti Nagy Lajos az 1990-es évektől jelentkezik rendszeresen irodalmi pub-
licisztikákkal. „Van bizonyos rutinom”1 – írja a szerző egy 2012-es tár-
cájában arra a számos írására utalva, melyeket többek között a Magyar 
Naplóban, a Népszabadság hétvégi mellékletében,2 az Élet és Irodalom-
ban, legújabban pedig a Vasárnapi Hírek hasábjain adott közre. Az 1990 
szeptembere és 1993 augusztusa között a Magyar Naplóban kétheti rend-
szerességgel megjelenő Se dobok, se trombiták-sorozat a hazai tárcairoda-
lom figyelemre méltó teljesítménye, bár az 1993-ban kötetben3 is publi-
kált írások sok esetben szétfeszítik a tárca műfaji kereteit. A gyűjtemény 
lírai darabokat, szociografikus szövegeket, monológokat, glosszákat és no-
vellákat is tartalmaz, így a szerző nyomán a sedobok, e sajátos műfaj-meg-
jelelölés alkalmazható összességükre. (Kis Nagykörút, 132.) Az egyes dara-
bok nem csupán tágabb kontextusukról, a politikai rendszerváltásról, illet-
ve a nyomában járó kulturális és társadalmi átalakulásokról tudósítanak 
érzékeny módon, nem csupán szerzőjük személyes közérzetéről vallanak, 
de reflektálnak a tárcaírás mint írói mesterség vagy feladat poétikai prob-
lémáira is.

A sorozat kitüntetett szerepet foglal el az életműben, hiszen Parti Nagy 
három verseskötet után (Angyalstop, 1982; Csuklógyakorlat, 1986; és Szóda-
lovaglás, 1990) e szövegekkel (valamint a Sárbogárdi Jolán szerzői név alatt 

1.  Parti Nagy Lajos: Egy semmiség körbeírása. 3800 karakter, Népszabadság 2012. 
március 16. = http://nol.hu/lap/tv/20120316-egy_semmiseg_korbeirasa (Letöltés: 2012. 
május 8.)

2.  E szövegekből nyújt válogatást: Dragomán györgy – Háy János – Parti Nagy 
Lajos – Tóth Krisztina: Expander, Alexandra, Budapest, 2008.

3.  Parti Nagy Lajos: Se dobok, se trombiták. Magyar Napló, ’90-’93. Jelenkor Ki-
adó, Pécs, 1993. [Az idézetek helyét a főszövegben a második kiadás alapján (Magvető, 
Budapest, 2008) cím és oldalszám megadásával jelzem. – N. N.]
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megjelent A test angyala [1990] című kisregénnyel, illetve A hullámzó Bala-
ton [1994] novelláival) az 1990-es évek meghatározó prózaírójává vált. Té-
májukat, figuráikat, az elbeszélt szituációkat tekintve számos későbbi szöve-
gét megalapozzák ezek az írások. Kétségtelen, hogy legszorosabb kapcsolat 
A hullámzó Balatonhoz4 köti, mely a Se dobok, se trombiták kötetbeli meg-
jelenését egy évvel követi, illetve mely alcímével (Waldtrockenkammeri át-
iratok) is arra utal, hogy az elbeszéléskötet többek között korábbi szövegek 
variánsait tartalmazza. Szilágyi Márton korabeli kritikai vélekedése látens 
kritikai-műfaji kategóriát sejtet, mintha a novella értékesebb lenne a tárcá-
nál. Szerinte Parti Nagy „pályaalakulásának a lehető legszerencsésebb lehe-
tősége teljesedett be azzal, hogy novellává szervesült számos, korábban is 
novellisztikus csírát magában rejtő publicisztika”, továbbá, hogy „voltaképp 
joggal” fogják a novellák elfedni, feledtetni a tárcákat.5 A sorozat azon-
ban nem csupán a szövegek későbbi sorsa miatt tarthat igényt figyelemre, 
ugyanis esetében is érvényes lehet Szilágyinak az Esterházy Péter közírásá-
ra vonatkozó megállapítása: „megpróbálta az esztétikai útkeresés terepévé 
is alakítani” publicisztikáját.6

A tárcasorozat címe a bevezető írás tanúsága szerint egyrészt egy film 
jelenetére hivatkozik, melyben történetesen egyik hangszer sem szerepel 
(„Akkor, kedves Louis, legyen a címe Se dobok, se trombiták!” [Próbatárca, 
5.]), és áttételesen a hiányuk okozta csendre is utal. (5.) Másrészt metafori-
kusan a tárca műfajának átmeneti jellegére is vonatkozik, hiszen az valahol 
az újságírás és az irodalom határvonalán helyezkedik el. „A tárca megítélé-
sének minden hátránya és előnye a műfaj besorolhatatlanságából adódik”,7 
hiszen a tárca „az újságírás terébe került eredendően irodalmi” és „túlsá-
gosan halott” jelenség, ellenben „az irodalom(elmélet) számára túlságosan 
élő”8 – fogalmazza meg Turi Tímea Szív Ernő A vonal alatt című köteté-
nek vizsgálatakor.

A tárcaírás következésképp sajátos alkotói pozíció kialakítását igény-
li. Szajbély Mihály Jókai-monográfiájában érzékletesen ábrázolja az író – 

4.  Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton. Waldtrockenkammeri átiratok, Jelenkor, 
Pécs, 1994.

5.  Szilágyi Márton: Metamorphoses prosae. Parti Nagy Lajos: A hullámzó Bala-
ton. In Németh Zoltán (szerk.): Tükördara. Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról, 
drámáiról, Kijárat, Budapest, 2008. (Kritikai Zsebkönyvtár 10.) 125.

6.  Szilágyi Márton: Az autonómia térképe (Esterházy Péter korai publicisztikája). 
In uő.: Kritikai berek, József Attila Kör – Balassi Kiadó, Budapest, 1995, (JAK 81.) 144.

7.  Turi Tímea: Vonal híján. A tárca megszólalásának lehetőségei Szív Ernő A vo-
nal alatt című kötetének tükrében, Tiszatáj 2007. szeptember, 101.

8.  I. m. 104.
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legyen szó hagyományos értelemben vett vagy hírlapokba író írókról – és 
az újságíró közti különbséget: míg előbbiek „képzelete egyaránt szabadon 
szárnyalhat”, addig utóbbi „a »valóság« fölött görnyed, információkat gyűjt 
és híreket gyárt”.9 A 19. században e kétféle beszédmód egyértelmű és biz-
tos elkülönítésére született meg a sajtóban a vonal, illetve a keret – előbbi 
alatt, illetve utóbbiban jelenhetett meg a tárca. 

„[A] vonal felett hírek, napi események, politika, melyek előadására az 
objektivitás elvárása érvényes; a vonal alatt pedig kultúra, azaz művé-
szeti, irodalmi, filozófiai szemlélődés, tehát ami nem közvetlenül hír-
értékű […], szubjektív módon előadva.”10 

Az időszerű témákról megnyilatkozó nyilvános, irodalmi igényű közbeszéd 
sikere azon is múlik, hogy szerzője mennyiben képes a világ eseményeit, a 
legkülönfélébb jelenségeket személyiségén átszűrve megfogalmazni.

A címként választott, a Se dobok, se trombitákból származó idézet (Ló-
nyai foszlány, 303.) is a tárca kettős természetére utal. Parti Nagynál pedig 
a műfaji kódok alkalmazásának nem csupán poétikai tétje van. Folyamatos 
alkotói dilemmát és motivációt jelentett számára az, hogyan hozható létre 
a valósnak, a valószerűnek és az elképzeltnek sajátos keveréke, hogyan vál-
hat egyenrangúvá az alkotás folyamatában mimézis és fikció, utánzás és ki-
találás, valamint milyen formában tarthat számot mások, a köz érdeklődé-
sére a személyes vélemény, vagyis miképpen valósulhat meg – a szerző Jó-
zsef Attila-parafrázisát felhasználva – az „önmagamban fürösztöm, másban 
megmosom” aktusa. (Narboia ibocis, 335.) A felsoroltakon való elmélkedés-
re pedig a tárca műfaja megfelelő terepet biztosít, érdemes tehát figyelmet 
fordítani azon szöveghelyekre, amelyek alapján karakteres szerzői és elbe-
szélői arcél rajzolható meg, illetve ahol épp „írásról szól az írás, tárcáról a 
tárca.” (335.)

A kritikai rutin – mint azt Turi megjegyzi idézett írásában – hajlamos a 
kötetet, a szépirodalomként megjelenő szövegeket vizsgálni,11 a tárca ese-
tében azonban figyelmet kell fordítani az írások elsődleges kontextusára, 
vagyis a sajtóközegre. A Se dobok, se trombiták-sorozatnak helyet adó Ma-

9.  Szajbély Mihály: Jókai Mór, Kalligram, Pozsony, 2010, (Magyarok Emlékezete) 
13.

10.  Tóth Benedek: élet és / vagy irodalom. A heti csevegés (tárca) a 19. század má-
sodik felének elkülönülő sajtórendszerében”. In Dajkó Pál – Labádi gergely (szerk.): 
Klasszikus – magyar – irodalom – történet. Tanulmányok, Tiszatáj Könyvek, Szeged, 
2003, 216.

11.  Turi Tímea i. m. 104.
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gyar Napló indulása a rendszerváltással lehetővé vált szabad véleménynyil-
vánítása korszakához kapcsolódik. Az 1989. október 25-én útjára induló fo-
lyóirat az írószövetség közéleti lapjaként az 1957-ben alapított Élet és Iro-
dalom ellenpólusa kívánt lenni, és talán ezért jelent meg az első két évfo-
lyam az ÉS-hez hasonló formátumban. A hetilap kezdeti szerkesztőgárdáját 
nagyrészt azok alkották, akik a Mozgó Világtól 1982-ben a sajtó „megregu-
lázására” irányuló, botrányos és számukra elfogadhatatlan főszerkesztőcse-
re miatt távoztak.12 A címlap állandó munkatársakként csalog Zsolt, Ilia 
Mihály, Konrád györgy, Mészöly Miklós, Nádas Péter és Szőcs géza ne-
vét tűntette fel, de csurka István és Kukorelly Endre is szerepelt írásaival. 
A Magyar Napló szerzőit a világnézeti és gondolkodásbeli különbségek el-
lenére tehát az a „kikezdhetetlen minőségeszmény” fűzte össze, melynek je-
gyében a folyóirat útjára indult.13 A főszerkesztő előbb Kulin Ferenc, majd 
Reményi József Tamás volt, a publicisztikai rovatért pedig ebben az idő-
szakban Lázár Ervin és Szörényi László felelt. A lap kiadása az 1990-es év 
végére azonban komoly nehézségekbe ütközött, anyagi gondok miatt a Pal-
las Lap- és Könyvkiadó már a decemberi számok megjelentetését sem tudta 
vállalni, továbbá sem a közigazgatási államtitkárnak, sem a művelődési és 
közoktatási helyettes államtitkárnak nem állt módjában segítséget nyújtani 
– mint arról a 49. szám címlapján közölt válaszlevelek tájékoztatnak. Osz-
tozva „[a]z állami kiadók kulturális műhelyeinek sorsában”14 a szerkesz-
tőség feloszlik, és csak közel féléves kényszerszünet után, 1991. május 3-án 
„irodalmi újság” megjelöléssel jelentkezik újra, immár kéthetente. Reményi 
„elégedetlen lévén saját befektetett energiájának hatásfokával”15 nem vál-
lalja a főszerkesztői posztot, így Dérczy Péter kinevezéséig Pályi András ve-
zeti a lapot.

Parti Nagy tárcái a fenti körülményekre szövegszerűen nem utalnak, 
ugyanakkor a szövegkorpusz egészében körvonalazódik egyfajta gondol-
kodásmód vagy világszemlélet, melyet nevezhetünk akár értelmiségi hit-
vallásnak vagy állásfoglalásnak is. „Nem szabadna átpolitizálódni és nem 
szabadna nem” – áll a Próbatárcában mintegy programadásként. (7.) Bár a 
szövegek elbeszélőjének sok esetben nem célja, hogy megszólalásai referen-
ciális kapcsolatba lépjenek a valóság eseményeivel, hatásuk alól nyilvánva-
lóan nem vonhatja ki magát, hiszen mint másutt írja: „felelősnek érzem ma-

12.  utóbbival kapcsolatban ld.: Murányi gábor: „Döntésre érett kádercserék”. 
Főszerkesztők leváltása 1982-ben, Beszélő (1999) IV./2. = http://beszelo.c3.hu/cikkek/
%E2%80%9Edontesre-erett-kadercserek%E2%80%9D (Letöltés: 2012. június 27.)

13.  Ld. cseres Tibor köszöntője. Magyar Napló (I./1.) 1989. október 25.
14.  Búcsúzóul? Magyar Napló (II./49.) 1990. november 29.
15.  újra és újra, Magyar Napló (III./1.) 1991. május 3.
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gam a mesterségemért, és jól működő intézményeiért, amíg vannak egyál-
talán.” (A gomb kabátja, 218.)

A korszakban lezajló átalakulások, a kulturális mozgástér változásai a je-
lentős hagyományokkal rendelkező magyar esszé- és tárcairodalom törté-
netében is megújulást hoztak. A Magyar Naplóbeli sorozat időben Ester-
házy Péter közírásai és Darvasi László A vonal alatt című Szív Ernő-kötete 
közé ékelődik. Esterházynak az 1988 októberétől a Hitel folyóiratban meg-
jelenő Az elefántcsonttoronyból írásai jelentős hatással voltak Parti Nagyra, 
a Se dobok, se trombitákban tárcát is szentel nekik, mert 

„ez a, mondhatni rovat [ti. a Se dobok, se trombiták], ha lenne is, nem 
így és nem ilyen lenne ama elefántok nélkül, ami nem jelenti azt, hogy 
itt valami utánzás folyott volna, s még ha így is lett volna, sem szé-
gyen volna az, legföljebb snassz.” (Az elefántcsonttoronyból-ról, 66.)

Továbbá, mert „az Esterházy-féle hang, mód és szemlélet nemcsak, hogy 
igen kedvemre való, de meggyőződésem is, hogy valahogy így érdemes e tá-
jon tárcát vagy mit írni.” (67.) Az elismerésen túl azonban az eltérés tudatos 
gesztusát is hangsúlyozza: 

„ha netán valami hülyeséget – hát szellemességet, na – kitaláltam, jó-
párszor utánanéztem EP-nél, hogy nem ő lelte-e föl előbb, volt, hogy 
igen, és volt, hogy nem, így van ez, és jól van az így, ha nem vallanám 
be, volna rosszul.” (67.)

Esterházy „háromflekkjei”, ahogy azt az Elő- vagy utószóban is megfogal-
mazza, szintén a rendszerváltásról, vagyis azon politikai, társadalmi és kul-
turális folyamatokról tudósítanak, amelyeknek eredményeként „megtörtént 
az, amit remélni sem reméltünk, afféle független európai ország lettünk.”16 
Ennek az időszaknak a krónikája 1990. szeptember 25-ével zárul Ester-
házynál, az első sedobok pedig 1990. szeptember 27-én jelenik meg. Par-
ti Nagy sorozata ugyancsak olvasható az 1990 és 1993 között eltelt időszak 
történeti beszámolójaként is, hiszen a kötet alcíme nem csupán a folyóirat 
megnevezésére utalhat, de műfajmegjelölésként is értelmezhető: „magyar 
napló, ’90-’93”.

Az elefántok és a sedobok közötti esetleges tematikus eltéréseken túl, a 
legfontosabb különbség a narrátor alakjában, illetve attitűdjében érzékel-

16.  Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból. In uő.: Írások. Magvető, Budapest, 
1994, 245.
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hető. Szilágyi úgy látja, Esterházy elbeszélője általában a „bölcs illúziótlan-
ság” álláspontjára helyezkedik, mely nézőpontból „érzékeli ugyan az ural-
mi formák váltásának lehetőségét és bekövetkezését, de nem értékeli túl.”17 
gyakran bírálja, minősíti nem csupán a kelet-európai közállapotokat, ha-
nem az egyes írói teljesítményeket vagy a magyar kultúra általános helyze-
tét is. Halmai Tamás ez utóbbi törekvést „szelíd kanonizációs szándék”-nak 
nevezi,18 amely gyakran olyan erős kijelentésekben fogalmazódik meg, mint 
A te országod tételmondata: „Magyarországon ma Bodor Ádám után legjob-
ban novellát írni Tar Sándor tud.”19 Az elbeszélő szilárd állásponttal, meg-
győződéssel rendelkezik a legkülönfélébb kérdéseket illetően, ennek követ-
keztében bátran állít fel prognózisokat, illetve magabiztosan ironizál, ahogy 
a Rózsa Sándor a zsiráfját ugratja című írásban:

„Dolga maradna ezernyi a kulturális kormányzatnak, (…) szegény-
kémnek persze főként pénzt kellene szereznie, és el kellene hitetnie a 
társadalommal, hogy mindez neki is fontos, azaz törődnie kell a kul-
túra presztízsével, miközben nagyvonalúnak kell lennie – és bizony 
(…) figyelnie kéne arra, hogy fogadásokon, díjkiosztásokon ne édes és 
meleg legyen a pezsgő, és hiába nép-nemzeti eledel a töltött káposz-
ta, délután háromkor azt ne tessék adni, főleg ne langyosan, hogy már 
széjjelvált a zsírja meg a tejfölje, mert így aztán láttuk, tényleg nem le-
het kultúrpolitikát csinálni.”20

Parti Nagy narrátora korántsem efféle toronyból: távlatot biztosító, szilárd 
és biztonságos pozícióból szemlélődik, hanem jelen van, részese az esemé-
nyeknek, majd reflektálatlanul írja, „nyerseli a döbbenetet.” (Augusztus 19-
e, hétfő, 83.) A konkrét történelmi, politikai eseményeken túl reflektál a 
pláza (Westend, vérsajt, mannaszósz), a frissen létrejött, ügyeskedő magán-
vállalkozások (Hátul az udvarban, Vadhuss) vagy a lecsúszóban levő kö-
zéposztály világára is (Zsírvasárnap, Önök a Mosoly-show vendégei máma, 
Bujék-tours, Halotti beszéd). Leginkább mégis a peremlétre szorult nyo-
morultakkal érez együtt, legyen az kisgyerek (Fröcskös, Például Lapos Ele-
mér), hajléktalan („Egy őszi levélre”) vagy kukázó öregasszony (Mint az esz-
kimók). A tapasztaltakat illetően cseppet sem derülátó, ezért általában ké-
nyelmetlenül érzi magát a bőrében.

17.  Szilágyi Márton i. m. 139.
18.  Halmai Tamás: Pápai vizeken. A közíró Esterházy Péter, Bárka 2010/2, 72.
19.  Esterházy Péter i. m. 250. [Kiemelés az eredetiben.]
20.  uo. 331.
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„Közérzetem jobbára rossz. (…) Azt gondolom, valamennyire értem, 
ami a hazámban történik, de ettől se nem jobb, se nem megnyugta-
tóbb. (…) [S]e pánik, se hisztéria nem fog el, csak valami rossz és kí-
nos analóg érzet, s még csak azt se mondom, hogy ez köz- volna. (…) 
én mostanában rémülten fedezem fel a közérzetemet, azt, hogy leg-
szívesebben ugyanúgy hátat fordítanék itt és most, mint ama másik 
egypárt, egymikutyánk idején.” – írja a 25. sedobokban. (Kis Nagy-
körút, 134-136.)

Mondhatni, nem találja helyét, nem képes otthonra lelni, mint arra a há-
rom költözködős tárca (A pótkocsis csiga, Bonita bananas, Lónyai foszlány) 
is utal. úgy tűnhet, hogy a narrátor egyes helyzetekben járatlan, bizonyta-
lan, e tulajdonsága kellemetlen helyzetbe is sodorja, így lesz páratlan ab-
szurd remeklés a Dróteső az Operánál, melyben gyakorlatilag nem ismeri 
fel, vagy nem akarja felismerni az őt megszólító alakban a koldust, s ezért 
kérését sem érti meg. Máskor idegenül érzi magát, szorong, sok minden ag-
gasztja, hovatovább retteg bizonyos események következményeitől. Igen lát-
ványosan jelenik meg ez a viselkedés például a Szovjetunió felbomlásához 
vezető augusztusi puccsról beszámoló írásban:

„Mikorra ez a tárca megjelenik, gondolom, szétbeszélődik a gyomor-
remegés, […] talán már nem is fogom igazán érteni ezt, a pánikomat, 
talán már ma estére sem fogom érteni, de most muszáj ezzel töltenem 
négy flekknyi időt, az első képek és hírek zavaros idejét, mikor még 
csak gyámoltalanság van, emberi hidegség van, magyarázat helyett 
tátogás […].” (Augusztus 19-e, hétfő, 81-82.)

Parti Nagy tehát Esterházy korai publicisztikájának folytatója még annak 
ellenére is, hogy a két szövegegyüttes hangvételében különbözik, Darva-
si-Szív A vonal alatt21 című kötetéhez viszont leginkább a tárcák reflexivi-
tása, önmagukra utalása, a valóság és fikció viszonyának boncolgatása köti. 
Darvasi a Szív Ernő szerzői álnévvel és elbeszélői figurával különíti el tárca-
írói életművét egyéb írásaitól, ebben pedig nem annyira a kirekesztés gesz-
tusa, mint inkább a felcímkézésé érhető tetten. A választott név is a mintá-
nak tekintett, a Nyugat szerzői által képviselt irodalmi hagyományra utal, 
hiszen e korszakban, illetve e szerzők életműveiben az írói és az újság- vagy 

21.  Szív Ernő: A vonal alatt, Délmagyarország, Szeged,1994. = http://mek.oszk.
hu/08500/08569/08569.htm (Letöltés: 2012. június 25.)
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hírlapírói tevékenység még nem vált el élesen egymástól.22 A vonal alatt kö-
tet tárcáiban a sedobokkal ellentétben ritkán esik szó konkrét történelmi 
vagy közéleti eseményekről, mert Szív Ernő kivételezett helyzetben van a 
szerkesztőségben – illetve ahogy ő említi ismét csak a magyar zsurnalizmus 
század eleji fénykorára visszautalva: a redakcióban –, ő ennél „többet meg-
engedhet magának” (Egy nap eltűnik), s inkább irodalomról (és nőkről) ír. 
A Miért olvas az író? címűben a következőket fogalmazza meg:

„Nem szabad hagyni, hogy az írót megzavarja a világ. Egy nyomo-
rult fűcsomó, séta az erdőben, folyóparton, kamillás réten már igen 
nagy, olykor jóvátehetetlen bajokat eredményezhet, amennyiben az 
író szembesül a valósággal. Mit mondjunk akkor a direktori szócső-
ről, a pártelőadói székről, a parlamenti padocskáról.”

Ennek megfelelően „a hírlapíró a vonal alatt él”, ott van „az otthon, a ha-
za, a nép”, számára „a vonal voltaképpen olyan, akár az ég.” (A vonal alatt) 
Másutt, például Az álomgyűjtőben, finomítja álláspontját: „hiszen a tárca-
novella se más mint egy madár, melynek egyik szárnya az esendőség, a má-
sik pedig a szép valószerűség”, így az írás mégsem szakadhat el a realitástól. 
ugyanakkor az is megeshet Szív világában, hogy az élet szerzőként műkö-
dik, szöveget, prózát ír: esztétizál.

„[A]z élet igenis tud szabályos novellisztikát írni. […] [A]z életnek ige-
nis van arányérzéke, nagyon tudja a formát, cselekményszövése ki-
meríthetetlen, ismétlődésre az élet képtelen, s úgy tud befejezni va-
lami könnyű cselekményt, olyan szépen és bölcsen, hogy tudnivaló, 
az már többé soha nem kezdődhet el” – miként azt a Nő című tárcá-
jában kifejti.

Parti Nagy tárcáiban is egymásba csúszik valós, valószerű és fiktív, ennek 
metaforája a háncsszatyorban 1958 nyarán egymásba olvadó vaj és mackó-
nadrág (Próbatárca). Stílus és nyelvhasználat tekintetében is hasonló fúzi-
óra törekszik. A szövegek nagy része élőbeszédszerű, ez biztosítja a tárcák 
közvetlenségét, hihetővé, hitelessé teszi az elmondottakat, ugyanakkor fel-
idézik Parti Nagy lírájának nyelvhasználatát is. Miután a rendelkezésre ál-
ló tér, terjedelem 3-4 flekk, ennek köszönhetően sűrű és koncentrált a nyel-

22.  Vö. Szajbély Mihály: Irodalom és zsurnalizmus. Karl Kraus és Schöpflin Ala-
dár írásai mint az irodalom médiatörténetének forrásai a 20. század elején, Tiszatáj 
2005. február. 68.
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vezete. Költői, képszerű megoldásokkal él, a felhők például „badacsonyan” 
szállnak, a bevásárlóközpont miliője pedig „grillmeleg”. Kiemelt szerephez 
jut a halandzsa, vagyis olyan szavak, kifejezések használata, melyek meg-
határozott értelemmel nem bírnak, ugyanakkor hangsoruk vagy szövegbeli 
elhelyezkedésük következtében jelentéssel telítődnek. A nyelvvel való mun-
kát, meggyúrását, formálását, teherbíró és értelemhordozó képességének 
próbatételét a Nyelvhús, Balatonszelvény című írásban „sarazásként” ábrá-
zolja, melynek aktusait, a teremtés módozatait – mint „gyambászás”, „csat-
kázás” és „tenyózás” – is e tagolatlan nyelven nevezi meg.

Parti Nagy elbeszélője jön-megy, figyel, vesztegel, bámészkodik és fülel, 
a tapasztaltakat pedig afféle talált tárgyként mutatja be, a szövegbeli fik-
ció szerint „a levegőből kifogott” „air ready-made”-eket ad közre. (Westend, 
vérsajt, mannaszósz, 27.) „Röpül a fáradtságtól, hall ezt-azt, fölírja, tovább-
írja, és ahogy a papír telik, az lesz a »történet«, a maga módja. […] Ne szo-
rítsa el, ne fogalmazza ki, legye meg.” (Fülpályaudvar, 232.) Ennek az alkotói 
magatartásnak a következtében idézhetik fel az írások, különösen a „bemik-
rofonozás” eredményeként megszülető monologikus megszólalások, a szo-
ciográfiai ihletettségű próza hagyományát. A ready-made-ek műalkotássá 
avatott (például címmel ellátott vagy kiállítótérben elhelyezett) hétköznapi 
tárgyak, késztermékek, Parti Nagy életművében azonban kevés az olyan tí-
pusú talált szöveg, amely egy megnyilatkozásnak a szó szerinti, módosítás 
nélküli átvétele lenne. A Se dobok, se trombiták tárcáiban megjelenő figurák 
és a hozzájuk tartozó beszédmódok sem léteznek a valóságban, vagy nem 
ebben a formájukban léteznek.

„Azt vállaltam, kezdő szólista, hogy kétheti rendszerességgel dolgok, 
mondatok, figurák, írásműfélék jutnának eszembe, s hogy vagy meg-
tapadnak a valóságon, vagy nem. Azt továbbá, hogy rajta leszek, meg-
tapadjanak.” (Alalia, 17. [Kiemelés tőlem – N. N.])

Parti Nagy tehát nem nyelvtárgyakat ad közre tisztítatlanul, talált tárgy-
ként – ahogy Duchamp tette a piszoárral –, hanem rekonstruálja, mű(vi)vé, 
az ábrázolás tárgyává teszi ezeket – ahogy Andy Warhol alkotta újra fur-
nérból a szupermarketek polcain tucatjával sorakozó Brillo-dobozokat, ir-
relevánssá téve művészet és élet elkülönítését.

A gesztus, hogy közírói tevékenységét kötetbe kívánja rendezni, már a 
legutolsó Magyar Naplóbeli megjelenés alkalmával felmerül. A folyóirat-
beli sorozat egészének értelmezésében a sajtóközeg miatt meghatározóbb 
volt az, hogy azt az adott korszakról szóló naplóként, korrajzként olvassuk, 
a könyvben azonban a médiumváltás eredményeként ugyanazok az írások 
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irodalmi szövegként jelennek meg, értelmezésükben pedig a műhelynap-
ló-jelleg válik meghatározóvá.

Az egyes szövegek metanarratív szinten reflektálnak a prózaírás lehető-
ségeire, nehézségeire, így a tárcaírás fő motivációját annak belátása jelenti, 
hogy valós és fiktív tulajdonképp nem választható el egymástól:

„Ami aktuálisan, bár nem épp napi aktualitással történik, azt »ösz-
szefoglalni« majdnem olyan lehetetlen, mint elmenni mellette. Nincs 
mellette, ugyanis. Ami van: kinagyítások a lehető, azaz választható 
és választódó dolgok – valóság nevű, megint utazni készülő nagybá-
tyánk porcikái –, valamint a mozgósítható és -tandó képességek (áb-
rázolhatás, leírhatás stb.) függvényében. Előbbiek éppúgy tárgy, mint 
utóbbiak.” (Alalia, 17.)

Ennek poétikus megfogalmazásával találkozhatunk A színtévesztő zöldjé-
ben:

„abból a mákos, szódás, fénykormos állagból »dolgozom«, amit az 
összeszorított, majd hirtelenül kinyíló szem észlel, látvány és káprá-
zat harmadosztályú, utánjátszó mozijából, mely nem fantázia és még-
sem emlékezet” (174.) [Kiemelés tőlem – N. N.]

Az Eraclea di mare-i cápa esetében emlékkép fordul fantáziálásba, mely az-
tán a felidézés folyamatát is módosítja:

„Jövet a reggeli fürdésből, mikor még csönd van a Főtéren és locsolás-
szag, odaáll bámészkodni a titokzatos kamionhoz, akár gyerekkorá-
ban: szag után; s innentől, onnan, hogy ingerült párbeszédet, fojtott 
olaszt hall a jármű belsejéből – minden további merő fikció. Egy nyá-
ri emlék, azaz kettő, egyik sem úgy volt, ahogy itt lesz, ez roppant-
mód megkönnyíti a felidézést, a transzponálást, hogy finom legyen, 
az igazságmagv rovására is.” (76.)

A Gerberametróban pedig a fikció teljes egészében elfedi a tényleges gyászt, 
veszteséget:

„Ez zavaros még egyelőre, de nem baj, legyen csak. S úgy is mondha-
tom: kásás és homályos. […] [A] reggeli öregember valamelyes leírása 
(kitalálás) a metrón, három megálló elég kéne legyen egy gyorsfény-
képhez, de hogy mitől és hogyan lesz eleven, ha lesz, azt nem tudom, 
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tényleg nem. […] Itt és így tehát az az ember a gerberával csupán fedő-
kép, munkapausz” (102.) [Kiemelés tőlem – N. N.]

A Se dobok, se trombiták nem feltétlenül írói nyersanyagként értékelhető, 
hanem egy tudatos prózaírói program állomásaként is. Ebből a szempont-
ból válnak jelentésessé a mestereinek, példaképeinek szentelt szakaszok is. 
A kötetet nyitó, Mészöly Miklósra utaló mondata, mely mintha csak egy ko-
rábban elhangzott kérdésre adott válasz volna: „Nem tudom, tényleg nem 
tudom”, továbbá Ottlik géza alakja, aki „jó, ha […] kéznél van” (A színté-
vesztő zöldje, 173.), és akinek nyomában „már tényleg kell tudni mondatot 
írni.” (A trieszti öböl, 22.)

Az 1990 és 1993 között megjelent sorozatban Parti Nagy a rendszerváltás 
átélőjeként, tanújaként nyilatkozik, tapasztalatait szépírássá formája, fikci-
onálja, fantáziával oldja – időtleníti. A 2012 nyarán megjelent Fülkefor és 
vidéke, amely az Élet és Irodalomban 2011 tavaszától megjelent szatirikus 
glosszáit gyűjti kötetbe, közvetlenebb politikai állásfoglalást, egészen más 
közírói magatartást jelez. S míg a sedobok a sajtónyelv megújítására, színesí-
tésére tett javaslatként is tekinthető, addig utóbbi, Magyar Mesék-sorozatá-
ban a kortárs média és politikai közbeszéd szóhasználatát, stílusszintjét és 
retorikáját gúnyolja.
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T u R I T í M E A

TÁ RcA,  VONA L ,  IRODA LOM

A tárca megszólalási lehetőségei Szív Ernő három kötetében

„Mostan az egyetemeken a jelentések nélküli szö-
vegekről és szövegtestekről vitatkoznak a szemina-
rista fiúk és lányok. Ám legyen. Az irodalomnak 
eme szürke kiskatonája, a tárca, minderről mit 
sem tud. Neki nem ez a dolga. Neki az a dolga, 
hogy mindenhez közel legyen. S csak napról napra 
elvérzik a hírszolgáltatás őrült harcterein.”

Szív Ernő

Ha arra a kérdésre keressük a választ, vajon hogyan beszélhet egy 20. szá-
zad végi tárcaíró, Szív Ernőhöz, Darvasi László teremtett szerzőjéhez/figu-
rájához fordulhatunk segítségért. Bár a tárca alapvetően zsurnalisztikai és 
zsurnaliszta megszólalás, az irodalom és újságírás határterületén álló műfaj 
színeváltozását Szív kötetbe rendezett írásai is megmutatják.

A  N O S Z T A L g I A  H A g Y O M Á N Y A

A tárca megítélésének minden hátránya és előnye a műfaj besorolhatatlan-
ságából adódik, az újságírás és a szépirodalom határműfajának vizsgálódá-
sát ugyanis mindkét rendszer szívesen utalja a másik hatáskörébe. Minden-
nek oka a tárca születésének társadalmi körülményeire vezethető vissza: a 19. 
század második felében a sajtó, azaz a tömegmédiumok rendszere még nem 
különült el teljes mértékben az irodalom, azaz a művészet rendszerétől.1 A két 
alrendszer külön kódokkal rendelkezik (hírérték/nem hírérték, illetve szép/
nem szép), mely meghatározza azok valósághoz való viszonyát is. Eszerint, 
míg a sajtó leképezi (ám pont ezzel hozza létre) a hétköznapi realitást, addig 
az irodalom saját, autonóm, szükségszerűen fiktív világokat hoz létre. E kó-
dok differenciálatlanságából születhetett meg a szűk értelemben vett cseve-
gő tárca (ami nem azonos a tárcanovellával), ami magyarázatot adhat a műfaj 
feltámasztására tett Szív Ernő-féle kísérletek realitás-felfogására is. 

1.  Tóth Benedek: élet és/vagy irodalom. A heti csevegés (tárca) a 19. század elkü-
lönülő sajtórendszerében. In Dajkó Pál – Lábadi gergely (szerk.): Klasszikus – magyar 
– irodalom – történet, Tiszatáj Könyvkiadó, Szeged, 2003, 215-230.
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A műfaj utáni nosztalgia2 ugyanakkor olyan tarthatatlan feszültséget te-
remt a tárcaszerű megszólaláson belül, hogy az kikerülhetetlenül csak az 
irodalmi felé történő elmozdulással oldható fel: a Szív Ernő életművében 
megfigyelhető elmozdulás (a tárcától a tárcanovella, az újságközléstől a kö-
tetközlés felé) így párhuzamosan képezi le a 19. század végi folyamatokat: ez 
az ív pedig már A vonal alatt narratívájából is felfejthető.

A  M E g T A L Á L T  V O N A L .  A  V O N A L  A L A T T  T Á R c A K í S é R L E T E I 3 

é S  A Z  Á L N é V H A S Z N Á L A T  L E H E T ő S é g E I 

A tárca beszédmódjának hagyományos elvárása a szubjektivitás átcsillaná-
sa. Mindez éppoly furcsa feszültségben áll a tárca szintén tradicionális ál-
névhasználatával, mint amennyire annak egyenes következménye. S mivel 
a különböző tárcaírói programok szerint a tárca feladata éppen az, hogy kö-
zel kerüljön a világ dolgaihoz, a közelség elérésére tett kísérletek Szív írása-
iban is csak önmaguk kudarcaiként jelenhetnek meg. 

A tárcaíró álnévhasználatának normatív tradíciója ugyanakkor azt is 
megmutatja, hogy az álnév önálló szerzőt teremt. Valós és fiktív szerző kü-
lönbségét láthatjuk abban, hogy egy álnévhez több szerző is tartozhat (nem-
csak Kecskeméthy Aurél, de Mikszáth Kálmán is írt Kákay Aranyos név 
alatt), míg egy szerző több álnevet is működtethet (gondoljunk Ágai Adolf 
számtalan álnevére). Szív viszonylagos függetlensége Darvasitól ugyanak-
kor jól látszik abban A vonal alatt megjelenéséhez közeli elemző írásban is, 
amely a minőségi írásra képes Darvasi és a felületes, mindent azonnal pub-
likálni akaró „vidéki hírlapíró” közti kapcsolatot „két én, két művészi gon-
dolkodásmód közti feszültségként”,4 sőt, szinte harcként jeleníti meg. De 
akárhogy is tekintünk e viszonyra, Szív világában – a Kosztolányi által jegy-
zett Esti-szövegekkel ellentétben és a fent idézett tárcaelődökhöz hasonlóan 

2.  A Szív-tárcák nosztalgikus mivoltának elemzésére többen kitértek (Kovács 
Eszter: Szív Ernő prózájáról, Jelenkor 1998/1, 96-102; Mikola gyöngyi: Az esendőség 
műfaja. Szív Ernő tárcáiról, Üzenet 1999/1, 21-25.), rávilágítva arra is, hogy Szív a szá-
zadfordulós hírlapíró mára idealizált képét idézheti csak fel, miközben a Szív által visz-
szavágyott tárca-hőskor is már eleve nosztalgikus volt.

3.  Ennek a fejezetnek egy változata már megjelent. Turi Tímea: Vonal híján. 
A tárca megszólalásának lehetőségei Szív Ernő A vonal alatt kötetének tükrében, Ti-
szatáj 2007. augusztus.

4.  Bán Zoltán András: Fejgép. Darvasi Szív Ernő, Beszélő 1994. november 10., 
46.
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– nincs helye egy a Darvasi nevével fémjelezhető felettes (elbeszélő) énnek.5 
Még akkor sem, ha a szövegek világában központi jelentőségű az autografi-
kus elemek imitációja. E sajátosan fiktív tér tehát csak úgy tud közel kerül-
ni a dolgokhoz, amennyiben az általa elérni kívánt reáliák is e fiktív tér ré-
szeseként tételeződnek.

Darvasi/Szív álnévhasználata ugyanakkor nem csupán tünete a szerző-
halál (előszeretettel, de nem mindig pontosan emlegetett) jelenségének, de 
sajátos reakció is arra. Ebből a szempontból „az álnevek valóságos tobzódá-
sa”, melyet a ’90-es években megfigyelhetünk, „egyszerre provokálja szűn-
ni nem tudó laikus kíváncsiságunkat az iránt, hogy ki rejtőzik a szöveg mö-
gött, és mutat rá a szerző hiányára, arra, hogy akivel a szövegeket olvasva 
találkozni vélünk, mindig a szöveg konstrukciója, terméke (is)”.6 Nemcsak 
arról van tehát szó, hogy az álnév álruha volna, mely alatt egyéb (zsurna-
liszta vagy szépirodalmi) szövegek közé becsempészhető valami közvetlen, 
miközben a személyesség éppen fikcionalitásából, azaz megcsináltságából 
adódóan veszíti el mímelt naivitását. A szerző halála utáni korban ugyanis 
A vonal alatt úgy próbálja feltámasztani az író mítoszát, hogy a fikció terébe 
vonja azt, az egyetlen helyre tehát, ami maradt neki, hiszen a szerző Szív Er-
nő írásainak csak úgy lehet a szereplő Szív Ernő a főhőse, hogy mindketten 
fiktívek maradnak. így válik fontossá a kötetbe rendezett tárcák narratívája, 
melynek nem csupán az autografikus elemek átemelése és azoknak a felis-
merhetetlenségig való torzítása, de gyakran mindezeknek újra a – fikció te-
rén belül megképzett – valós referenciával való szembeállítása lesz a tétje.

T Á R c A .  K Ö T E T ?

A vonal alattról szóló beszédben elkerülhetetlen hangsúlyozni, hogy tárcák 
kötetben megjelent gyűjteményéről és nem újságközlések sorozatáról szó-
lunk, a tárcakötet ugyanis a médiumváltás olyan radikális gesztusát hajtja 
végre, mely elengedhetetlen a tárca műfajának szépirodalmi legitimációjá-
hoz, lehetséges kanonizációjához. érdekes ugyanakkor, hogy bár az újság-
beli publikáció a tárca eredeti közege, a kritikai gyakorlatban legtöbbször 
kötetté rendezett egységet elemeznek. Már maga a magyar tárca kifejezés is 

5.  Vö. „Szerző és szereplő neve itt végső soron megegyezik, […] kizáródott a va-
lóság és csakis a fikció van, azaz azonosíthatom a szerzőt és a szereplőt (Szív Ernőt és 
Szív Ernőt), de ez még nem jelenti azt, hogy bármelyikük, vagy akár mindkettő, azonos 
lenne a valóságos szerzővel (tehát Darvasi Lászlóval).” Kovács i. m. 98.

6.  gács Anna: Miért nem elég nekünk a könyv, Kijárat, Budapest, 2002, 125.
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e paradox helyzetben született: először greguss Ágost említette Ágai Adolf 
kötetté gyűjtött tárcáinak előszavában.7 Mintha a tárcának irodalommá 
kellene válnia ahhoz, hogy eleve tárca lehessen.

A tárcakötet kiemeli a tárcát az alól a vonal alól, ami létét addig megha-
tározta. így míg az újságban túlságosan irodalmi tárcának a valós referenci-
át képviselő egyéb szövegek alkotják környezetét, addig a kötetbe rendezés 
kiemeli az efféle szöveget az alól az – akár valós, akár képletes – vonal alól, 
mely az újság többi részétől el is választotta azt, miközben az irodalmi szö-
vegek közé kerülve számolnia kell a zsurnalizmus vádjával.

A kötetben összegyűjtött tárcák tehát olyan autentikus megközelítési 
módot igényelnek, amely nem sajátítja ki sem a szépirodalom, sem az újság-
írás szempontjait, sokkal inkább ötvözni próbálja a kettőt. Annak ellenére, 
sőt talán éppen azért, mert Szív tárcadefiníciója az irodalom(elmélet) és a 
zsurnalisztika megközelítését egyaránt illegitimnek nyilvánítja, ahogyan a 
mottóban olvasható.8 Eszerint a tárca eredendően valami irodalmi, ami az 
újságírás terébe került, ezért az irodalom(elmélet) számára túlságosan élő, 
az újság számára azonban túlságosan halott, hiszen a hírverseny meggyil-
kolja. ugyanakkor alapvető tévedésnek tartom az idevágó beszédes ítéletet, 
mely szerint Szív ezzel a tárcát be- és elhatároló gesztusával „az esztétikai 
diskurzuson kívül szeretne maradni”.9 Szív szövegeinek szándéka ugyanis 
ezen idézet fényében is mintha az lenne, hogy egyszerre belülről (mint iro-
dalmi szöveg), de kívülről is (mint sajtótermék) csendes ellenállásában fel-
forgató erejűvé váljon az irodalomra nézve. (ugyanígy az újságírásra nézve 
is, míg ott a külső és belső dimenziók értelemszerűen felcserélődnek.) A vo-
nal alatt szövegeinek kötet elején bejelentett igénye eszerint leginkább az, 
vajon hogyan lehet közel kerülni a dolgokhoz, közel kerülhet-e egyáltalán 
az írás az „élethez”, miként tarthatja magát távol, ám csöppet sem az esztéti-
kumtól (hiszen Szív állandóan, még ha ironikusan is, de esztétizál), hanem 
mindentől, ami intézményesített: az intézményesített irodalomértelmezés-
től tehát éppúgy, mint az intézményesített hírszolgáltatástól.

7.  greguss Ágost: Porzóhoz. In: Ágai Adolf: Porzó tárcza-levelei, Athenaeum, Bu-
dapest, 1877, 5-16.

8.  Szív i. m. 10.
9.  Berta László: Szív Ernő: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Új For-

rás 1998/3, 56-59.
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é L E T ?  I R O D A L O M !

Ám ki is az, aki egyszerre akarja látni a „világ dolgait”, és egyszerre akar az 
intézményesített megközelítésmód(ok) számára megközelíthetetlenné vál-
ni? A láthatatlan szerző, Darvasi László? A megfoghatatlan alteregó, Szív 
Ernő? De melyik Szív az „igazi” Szív? Az egyes szám harmadik személyben 
megszólaló, a kötetet szerzőként jegyző Szív Ernő? Vagy a Szív Ernő szöve-
geiben főszerepet játszó figura és novellahős Szív Ernő?

A vonal alatt szövegeiben megnyilvánuló eme alapvető kettőséget na-
gyon nehéz olvasás közben észlelni, mert az elbeszélői hang áttetszősége 
miatt egyetlen Szív-figurát érzékelünk. Részben ez a jelenség okozhatja azt 
a dilemmát, hogy sokszor nehéz eldönteni, naivak vagy álnaivak-e A vonal 
alatt tárcái. Ám csak akkor lehet az az ítéletünk, hogy e szövegek „gyötrő-
en reflektálatlanok, illetve az írói reflexió közhelyes bölcselkedésbe fordul 
át”,10 ha összemossuk a szereplő és az elbeszélő Szív (ál)naivitását, és nem 
ismerjük fel az ebből fakadó iróniát. Hiszen a reflexiók bárgyú naivitása né-
hol épp a reflexiók lehethetetlenségére adott néma utalásként olvasható.

Mit is tudunk meg Szív Ernő tárcáiból Szív Ernőről? „A hírlapíró a vo-
nal alatt él”,11 állítja a címadó szöveg, ám sejthető módon ez az írót írásával 
megfeleltető azonosítás a tárcaíróra vonatkozik. A hírlapíró kifejezés még-
oly következetlen használata ugyanis igen alkalmas a tárca diffúz múltjának 
megidézésére. Szív tárcaírói státusza a szerkesztőségben (azaz a redakció-
ban) igencsak kiváltságos: „egy tárcaíró kivételezett személy, […] ezért Szív 
Ernő többet megengedhetett magának, mint más hírlapírók, akik becsülete-
sen és alázattal írják a személytelen tudósításokat, az információkat, a kishí-
reket […] egyszóval azok a kollegák, akik a hírlapírás leglényegét tették nap 
mint nap”.12 Eszerint a tárcaíró is hírlapíró, csak nem a hírlapírás lényegét 
művelő, többek között azért sem, mivel ő nem megy ki esemény helyszíné-
re – azaz nincs, vagy egészen másmilyen a kapcsolata a valósággal. Ebben 
nagy szerepet játszik az, hogy a hírlapíró Szív a viszonyt sohasem tisztázva 
egyben szépíró is (Miért olvas az író?, Szív Ernő bosszúja, Magyarország leg-
rosszabb írója, Szív Ernő és egy másik író, A vers helyzete, Színházban, Szív 
Ernőből karácsonyi ajándék lesz, István), ezáltal is megidézve azt a század-
fordulós figurát, akinek személyében az író és az újságíró egyszerre ölthet 

10.  Mészáros Sándor: Darvasi (műfaj)váltásai, Nappali Ház 1995/2, 77-83.
11.  Szív i. m. 10.
12.  Szív i. m. 23.
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testet.13 Akárhogy is: egy objektív újságíró távolságtartó a világgal szemben, 
Szív Ernő viszont, talán épp a közelség programjából adódóan, állandóan 
belekeveredik. A kérdés azonban mégis az: hogyan tudja megvalósítani a 
kötet elején bejelentett közelség programját?

A kötet szinte regényszerűvé növő narratívája sajátos választ ad minder-
re. A vonal alatt szövegeiben olvasók, régi ismerősök, ismeretlenek és hozzá-
juk hasonló földöntúli lények keresik fel Szív Ernőt, hogy beszéljenek hozzá, 
kérjenek tőle valamit, ám Szív a lehető legritkábban válaszol, a lehető leg-
ritkábban cselekszik. Vendégei a legtöbbször valamilyen formában épp szö-
veggé akarják önmagukat tenni (A vers helyzete, És a téma házhoz jön, Ma-
tildka verse, Szív Ernőből karácsonyi ajándék lesz, Károlyka, István), Szív 
azonban felemás módon tesz eleget ezeknek a kéréseknek. Mintha ezek a 
figurák a szereplő-Szívvel szeretnék magukat megíratni, ehelyett azonban 
az elbeszélő-Szív írja meg őket. Általában ugyanis épp a szereplő-Szív hall-
gatása, vagy a párbeszédekben csak a másik szavait ismétlő megnyilatko-
zásai teszik lehetővé azt, hogy a hozzá beszélő emberek fecsegésein keresz-
tül azokról sokkal inkább a „valós”, semmint az általuk vágyott kép jelen-
jen meg.14 így az sem meglepő, ha a szereplő-Szív sem az, akit általában a 
vele „valós” kapcsolatba kerülők látni szeretnének. A vonal alatt visszatérő 
motívuma Szív identitásának kétségbevonása: Szívet általában másmilyen-
nek hiszik, mint amilyen (Egy nap eltűnik, A vers helyzete), másnak hiszik, 
mint aki (Zoltán, egyetlenem!, Temetőben), nem nézik annak, aki (Titkos ki-
küldetésen15, Szív Ernő és az éjszaka) vagy csak egyszerűen hazugságnak 
ítélik szavait.

Nem csoda, ha a kötet egyik utolsó tárcája, a Szív Ernőtől megvonják a bi-
zalmat a következőket ismeri be: „a világ nem szereti, ha minden kiderül ró-
la. […] Ezért amennyiben a világ diktátor, úgy a hírlapíró forradalmár”. Szív 
Ernőből azonban „bukott forradalmár”16 lesz. „ó pedig a világ hányszor és 
hányszor odasündörgött Szív Ernőhöz, rimánkodott neki, hogy írja meg ezt 

13.  Hasonlóan cholnoky Viktorhoz, akinek személyében a (tudományos) újságíró 
és a (művész) író egyszerre működhet. Ld. Szajbély Mihály: ch[olnok]y [Viktor], az 
újság[ot]író [író]. In uő.: Álmok álmodói, Magvető, Budapest, 1997, 122-141.

14.  Szív beszélgetései felidézik Esti Kornélnak a bolgár kalauzzal folytatott pár-
beszédét, amennyiben Szív látogatói sem veszik észre, hogy a párbeszéd látszata közben 
egy néma társ előtt monologizálnak.

15.  Az újságközlésben még Szív Ernő arca címmel megjelent tárca alapszituációja 
– sok más tárcával együtt –emlékeztet az Esti Kornélt felkereső sorsüldözött özveggyel 
való felemás párbeszédre, mikor az özvegy olvasmányélményeinek idealizált Esti-képe 
és Esti saját magáról alkotott véleménye tér ki az azonosítás lehetősége elől.

16.  Szív i. m. 172.
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vagy amazt, és Szív Ernő rendre megírta ezt is meg amazt is. A világ azon-
ban hálátlan volt. A világ folyton szemrehányást tett neki, márhogy ő nem 
is olyan, ahogy Szív Ernő megírta, meg nem is úgy történt, és Szív Ernő hi-
ába bizonygatta, hogy éppen olyan a világ, és épp úgy történt, ahogyan az 
közre lett adva.”17 (Itt kell megjegyeznem: az úristen mellett talán a világ a 
leggyakrabban használt szó/fogalom Szívnél. Ez különösen érdekes, ha épp 
a dolgokhoz szeretnénk közelkerülni.)

A Szív Ernőtől megvonják a bizalmat című írásnak szerves folytatása a 
Szív Ernőt be akarják tiltani, mely tárca finálészerű zárlata a tárcakönyvnek, 
mely valóban szerves egésszé teszi azt.18 Egy tárgyalóteremben vagyunk, 
ahol az eddig felvonultatott írás valamennyi szereplője Szív Ernőt vádol-
ja, hogy becsapta, megkárosította, kijátszotta, hogy írásaiban túl személyes 
(!) volt.19 S Bár Szív eddig sem volt ontológiailag valami biztos pont, a kötet 
utolsó előtti tárcájában teljes mértékben megtörténik – még ha mások által 
is – a szívernőség totális behelyettesíthetősége. „– Azt javaslom bíró úr, hogy 
tiltsuk meg ennek az embernek, hogy Szív Ernő legyen!”, hangzik az ügyész 
vádja, „hiszen Szív Ernő akárki lehet.”20 

Az ítélet a szövegben azonban nem hangzik – talán nem is hangozhat – 
el. Mi hogyan döntenénk? Ha Szív Ernőt egy olyan tárcaírói nyelvi automa-
tizmusnak gondoljuk el, melyet bárki mozgósíthat, mondjuk az oly sokszor 
áldottként idézett honorárium érdekében, akkor az ügyésznek igaza lehet. 
De ha elfogadjuk, hogy a tárcaírás a lehető legszemélyesebb (egyszerre iro-
dalmi és sajtó-) műfaj, s ezért talán mégsem olyan tükör, ahogy azt Szív re-
mélné (de nem is olyan, amilyennek vendégei szeretnék), akkor be kell lát-
nunk, hogy Szív: pótolhatatlan.

Az ítélet tehát elmarad, ám az ív, amit a kötet leírt, a dolgokhoz való kö-
zelkerülés igényétől a valóság megragadhatóságának kételyéig vezetett. Be-
bizonyosodott, hogy a tárcaíró a világ lakmuszpapírja helyett csak a való-
ság parazitája lehet. Ám ha ez a tárcaíró el akarja kerülni a világ várható 

17.  Szív i. m. 175-176.
18.  A tárca összefoglaló jellegét mutatja, hogy ez alapján készülhetett a Szív Ernő 

estéje című színdarab (bemutatva: Debrecen, 1995) és rádiójáték (Magyar Rádió Rádió-
színháza, 2001).

19.  Szív Ernő figuráján keresztül így a tárca műfaját is perbe fogják. Ehhez érde-
kes adalék, hogy a tárcával rokon rajz műfaját az 1880-as években P. Szathmáry Károly 
éppen egy Rajz úr az esküdtszék előtt című pamfletben vádolja be, ld. Magyar Szalon, 
1884. I. 122-127. A rajz műfajának a tárcával való magyarországi szoros kapcsolatához 
lásd: galamb Sándor: A rajzforma fejlődése elbeszélő irodalmunkban, Budapesti Szem-
le, 1925. 201. kötet, 578. szám, 47-72.

20.  Szív i. m. 181.
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szemrehányásait, egy lehetősége marad csupán: munkáját az irodalom kód-
jai alapján kell értelmeznie. 

K é P E S L A P T Ö R T é N E T E K .  A  H O g Y A N  c S Á B í T S u K  E L  

A  K Ö N Y V T Á R O S  K I S A S S Z O N Y T ?  í R Á S A I R ó L .  T Ö R T é N E T S Z E R ű S é g 

é S  E P I Z O D I K u S S Á g

Hogyan folytatható A vonal alattban felmutatott kísérleti jellegű kezdés 
után egy tárcaírói munkásság? Folytatható-e egyáltalán? Hiszen az első kö-
tet azt sejteti: a tárca műfajának legadekvátabban megidézése egyenértékű 
a tárca megidézésének lehetetlenségével. 

Szív Ernő második kötete, a Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasz-
szonyt?21 ugyanakkor műfajjelölő alcímében tárcákat ígér, mindemellett 
azonban egy nehezen meghatározható műfajú hosszabb szöveget is tartal-
maz, amelyet csak feltételesen nevezhetünk tárcaregénynek. A Hogyan csá-
bítsuk el… mindemellett az egyik legeklektikusabb Szív-kötet is, amely már 
nélkülözi A vonal alattban megmutatkozó narratív ív igényét, de az Össze-
gyűjtött szerelmeimben később megszülető tematikai egység szervezőelvét 
is. A kötet tárcái témájukban és elbeszélési módozataikban is változatos ké-
pet mutatnak, amely jelenséget a csábítás motívumával is magyarázhatjuk: 
a könyvtáros kisasszony – vagyis metaforikusan a régivágású könyvkultúra 
olvasóközönségének – elcsábításához ugyanis minden eszköz, stílus, meg-
szólalási mód felhasználható és felhasználandó. 

A Hogyan csábítsuk el… eklektikája azonban más szempontból is megkö-
zelíthető: a kötet ugyanis megmutatja, a tárca hagyománya miként használ-
ható fel a tradicionális nagyepikai konstrukció tagadásához. Mindez szoros 
összefüggésben áll azzal is, hogy az e kötetben olvasható A berlini fekete fü-
zet regénynek csekély, nyolcvan oldalas terjedelme ellenére megmutatja: mi-
ként feszülhet egymásnak a kis- és a nagyforma, miként építhető fel (vagy 
inkább rombolható le) a kisformák által egy nagyobb narratíva.22 

A Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?23 című tárca a csábítás 
klasszikus koreográfiáját ismerteti és egyben parodizálja a csábítás izgalmas 
kezdetétől a beteljesülésen át a kiábrándulás közönyéig, egy szakkönyv uta-

21.  Szív Ernő [Darvasi László]: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Je-
lenkor, Pécs, 1997.

22.  A Hogyan csábítsuk el… két évvel korábban jelent meg A könnymutatványosok 
legendájánál, Darvasi első nagyregényével, amely feltevésem szerint hasonló narratoló-
giai kérdésekre keresi a választ nagy, mint a tárcakönyv kicsi terjedelemben.

23.  Szív i. m. 39-45.
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sításainak pontosságával. Az utasítások általános érvényét mutatja az e kö-
tetben amúgy is gyakran előforduló többes szám első személyű elbeszélés, 
amely talán az egyik legfontosabb formai elmozdulás A vonal alatt követke-
zetesen egyes szám harmadik személyben, Szív Ernő által Szív Ernőről szóló 
tárcáitól. A többes szám első személyű elbeszélés feloldja az egyes szám har-
madik személyben elbeszélt Szív-tárcák furcsa kettősségét, miközben olyan 
általánosnak feltüntetett szintre emeli az elmondottak érvényét, amely lát-
szólag ellentmond a tárcában tárgyalt kisszerűnek tűnő ügyeknek. Azon-
ban nem csupán az elbeszélés módjából tudhatjuk, a szövegben nyíltan is ki 
van mondva: „a könyvtáros kisasszonyok elcsábítása közügy”,24 méghozzá a 
könyvtárak közeljövőben történő digitalizációja elleni tiltakozásként. „Mert 
csak az a miénk, amit elcsábítottunk”25 – hangzik a (Darvasi-próza egyik fő 
jellegzetességének is tekintett) magát nyilvánvalónak feltüntető szentencia.

A csábítás történetének leírásában végig ott kísért a magánjellegű és a 
közérdekű furcsa kettőssége, amely szoros összefüggésben áll a tárca ha-
gyományának sajátos megidézésével is. A tárca és a neki helyet adó modern 
értelemben vett tömegsajtó ugyanis egy időben született meg azzal a poli-
tikai értelemben vett polgári nyilvánossággal, amelynek alapja a magán és 
a köz szférájának elkülönítése volt,26 ezért a (vonal feletti) nyilvánosságban 
a közérdekű információk és vélemények kerülhettek be, miközben a tár-
cák rendre összekeverték a magán- és a közérdekű megszólalásokat, a ket-
tő elválaszthatatlanságát sejtetve. A Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kis-
asszonyt? című tárca hasonló gesztussal él, amikor nemhogy csak közér-
dekű, de társadalmilag megkérdőjelezhetetlenül fontos cselekedetnek állítja 
be egy könyvtáros kisasszony elcsábítását. A közérdekű és a magánjellegű, 
valamint ezzel szoros összefüggésben az általános és az egyszeri ütközteté-
sét mutatják a csábító és a csábítandó figura különböző jellemzői: a csábító 
a „mi”-elbeszélés alapján bármelyik potenciális (férfi)olvasó lehet, az elcsá-
bítandó könyvtáros kisasszony azonban rögtön egyediesített: kihangosított 
belső monológrészletei meg-megszakítják az elbeszélés menetét, lásd: „»Itt 
járt egy férfi. / én, ő és az ETO-számok.«”.27

Láthattuk tehát, hogy a könyvtáros kisasszony elcsábítása voltaképpen 
csak eszköz, nem cél, ám hogy mi is ez a cél, arra már nehezebb válaszolni. 
A 19. századi tárcák gyakran a szerkesztőnek címzett levélformában íród-

24.  Szív i. m. 39.
25.  uo.
26.  Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása (Ford.: End-

reffy Zoltán, glavina Zsuzsa), Századvég – gondolat, Budapest, 1993, 111.
27.  Szív i. m. 41.
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tak, ez a formai megoldás azonban metonimikusan az adott újság olvasó-
közönségének megszólítására tett kísérletként is értelmezhető.28 Ha nem is 
metonimikus, de metaforikus átvitelt sejtve feltételezhetjük, hogy a Szív-tár-
cák csábításának végső tárgya csakugyan maga az olvasó. 

A társadalmi nemekkel való játék azonban nem nélkülözi az iró niát. 
A kritikus felesége című tárcában például Szív megemlíti: „[h]ogyan is ne 
tudnám, hogy bőséggel akadnak női kritikusok – magukra vessenek –, ám 
az én célom most az, hogy a hímnemű recenzensek kedves nejeit szólít-
sam meg.”29 A cél tehát: a nőket megszólítani – méghozzá nem is akármi-
ért. A kritikus feleségé iránt ugyanis azért érez empátiát Szív, mert míg az 
író felesége felfedezheti magát férjének egy-egy írásában, addig a kritikus fe-
lesége sohasem. E tárca tehát igen fontos előfeltevéseket rejt, amely szerint a 
kritikus éppúgy ír egy írásról vagy egy íróról, ahogy az író ír a valóságról:  
a párhuzam ereje elmossa a határt szöveg és valóság között. A megállapítás-
ból pedig, hogy a kritikus feleségéből „[m]ondat lehetne […], hiszen ízig vé-
rig nő, és mégsem lesz mondat soha”,30 szintén az tűnik ki, hogy (csak) ami 
valóság, lehet mondat igazán. Szív empátiája már majdnem kritikussá teszi, 
ettől azonban épp az riasztja vissza, hogy akkor nem írhatna a nőről.31 Szív 
csábításának eszköze: a nőt dicsőítő szerepben történő öntetszelgés a kirke-
gaardi csábítás művészetét idézi fel, amelynek lényege, hogy „a másikra irá-
nyuló vágyának kifejezésével ébresszen vágyat önmaga iránt”.32

N A R R A T í V A  é S  R E N D E T L E N S é g

Bár a kötet írásai lazán kapcsolódnak egymáshoz, bizonyos mikronarratí-
vák felfejthetők (A berlini fekete füzet szövegszervezése is pont e látszólag 
asszociatív kapcsolatok szempontjából válhat majd elemezhetővé). A zöld 

28.  Tóth Benedek: Hogyan olvas(s)unk tárcaleveleket? In Jósika Miklós: Brüsszeli 
tárcalevelek és más írások. (Szerk.: Szajbély Mihály), Széphalom Könyvműhely, Buda-
pest, 2000, 237-273; 257-258.

29.  Szív i. m. 29.
30.  Szív i. m. 31.
31.  Ennek a gondolatmenetnek egyenes folytatása az Összegyűjtött szerelmeim 

kötetnek A kritikus című írása, amelyben az egyes szám első személyben megszólaló 
kritikus már egyértelműen „a nő” kritikusa. Szív 2003. 122. és ez a motívum köszön 
vissza Mikola gyöngyinek az Összegyűjtött szerelmeimről szóló kritikájában is. Mi-
kola gyöngyi: Szív Ernő, a nőkritikus, Élet és Irodalom 47. évfolyam 31. szám = http://
www.es.hu/pd/display.asp?article=2003-0804-1005-49XSET&channel=KRITIKA0331 
(Letöltés: 2008. április 8.)

32.  Mikola (1999) i. m. 
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hegedű ciklus nem egy írása pedig A vonal alattban felvetett kérdések to-
vábbgondolásának, variációjának tekinthető: a Tisztelt Szív úr!, Az 5643. 
számú hallgató és a világ legboldogtalanabb embere valamint a Regény akár 
az első Szív-kötetben is megjelenhettek volna. Ezen szövegekben is irónia 
és empátia egységével ábrázoltak azok az írót felkereső figurák, akik ön-
magukat valamilyen módon szöveggé kívánják tenni. Ebből a szempontból 
a Tisztelt Szív úr! című valósnak feltűntetett olvasói levél megy a legmesz-
szebb, amelyben Szív rajongója azt kéri, hogy egy napig ő lehessen maga a 
megszólított tárcaíró. Ami azonban a Szív Ernőt be akarják tiltani című tár-
cában még kedélyes borzongással előadott abszurd motívum (lásd „Szív Er-
nő akárki lehet”33), az e tárcában már kommentár nélkül maradó, groteszk 
tragédia. ugyanis miközben Szív rajongója Szívvé, e levél kívánsága szerint 
Szív épp a rajongójává válna, így az utolsó sorokban a rajongás mögött fel-
tűnik a rajongás megalázó helyzete által okozott, szinte a másik felszámolá-
sára törő düh. Ami azonban a számunkra itt most fontos lehet, az az, hogy 
ezen tárcában is az írás és az íráson túli világ átjárhatatlansága és az átjárás 
iránti vágy jelenik meg, igaz, a csábítás kettős játékát itt az identitások fel-
cserélhetetlenségének képtelensége váltja fel. Mindezek a történetek tehát 
egy olyan témát variálnak, amely, úgy tetszik, A vonal alattban már elérte – 
még ha nem is éppen megnyugtató – befejezését: ebből a szempontból a Ho-
gyan csábítsuk el… kötet tárcáinak akár kritikaként is felróhatnánk, hogy 
egy máshol már jobban kifejtett narratív tartalmat dolgoznak fel, variálnak 
újra és újra. A második Szív-kötet ezen tükröződő gesztusát azonban úgy is 
értékelhetjük, hogy épp azt sejtetik: az első kötet által felvetett problémák 
valóban lezárhatatlanok, a különböző lehetséges világok közti átjárás prob-
lémáját lezárt történetként nem, csupán újbóli és újbóli kísérletek és kudar-
cok sorozataként képes megjelenni.

A Hogyan csábítsuk el… tesz még egy igen kiábrándító gesztust is: a kö-
tetzáró Az elfelejtett írás története szerint a tárcaírói működés lehetséges be-
fejezésének („[n]incs több tárca”34) nem a szerző betiltása az oka, hanem 
az, hogy „[m]eghalt benne a mondat”.35 Ezen írás szerint a tárcaírói műkö-
dés vége azzal is együtt jár, hogy „szép sorban mindenkinek [azaz az eddigi 
tárcaszereplőknek – T. T.] meg kell mondani, hogy nincs több szereplés”.36 
írás és (csupán jobb szó híján nevezzük így:) élet elszigetelése történik tehát 
e kötet végén is, ám mindenféle drámai felhang nélkül. Szív működését vé-

33.  Szív (1994) i. m. 181.
34.  Szív (1997) i. m. 208.
35.  I. m. 209.
36.  uo.
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gül megmenti egy régi, elfelejtett írás, amely ráadásul antropomorf formá-
ban jelenik meg: ezek szerint a tárca nem csupán élteti a benne élőket, ha-
nem önmaga is életre kelhet. csupa élet és csupa halál és e két szféra bana-
litásának átjárhatósága éppen az írás által: a Darvasi-próza olyan alapvető 
kérdéseihez is eljutottunk ezúttal, amelyek majd A berlini fekete füzetnek is 
központi motívumai lesznek.

A Hogyan csábítsuk el… azonban más szempontból is A vonal alatt foly-
tatásának tekinthető: itt is gyakran az első kötetben megismert, biografi-
kus ihletettségű figurák népesítik be a történeteket, sőt, történeteik tovább 
is íródnak – míg az első kötet utolsó írásában Szív Ernőné bejelenti terhes-
ségét, a második kötetben már életet ad Szív Lacikának, Bakó András pe-
dig hosszú betegeskedés után meghal. Az életrajzi regényszerű olvasásnak 
azonban nem csupán a hangsúlyozottan fiktív tér, hanem a nem lineáris 
történetmondás is ellentmond. A mikronarratívák elemei, ha fel is fejthe-
tők, egymástól igencsak távol esnek: a 67. oldalon Herr D. egy olyan tárcá-
ról beszél, amivel az olvasó csak százhúsz oldallal később találkozik. A ber-
lini fekete füzet asszociatív egységét pedig olyan tárcák is követik a kötetben, 
ahol Bakó még él, Szív Lacika pedig még nem született meg. Ez a látszólag 
rendetlen narratíva tagadja a könyv hagyományos egységként való olvasa-
tát; ebben pedig a tárcáknak a kötetben való megjelenéssel való furcsa ösz-
szeférhetetlensége is eszközül szolgálhat.

A tárcák időbeli szórtságát jelzi a viszonylag sok évre, hóra, napra pon-
tos dátum-meghatározás,37 amely a hírlap közérdekű, valós információi-
nak pontosságát ütközteti ironikus módon a magánélet terébe utalt, gyak-
ran fiktív fontosságokkal. A tárca hagyományához – valamint a tárca el-
sődlegesen újságbeli megjelenéséhez – különösen erősen kötődnek azok a 
szövegrészek, amelyek egy-egy közéleti esemény jelentőségét esendő ma-
gántörténetekkel kívánnak törölni: „[a]zon a tavaszon például, amikor a vá-
lasztásokon győzött a Demokrata Fórum nevű politikai párt, éppen a női 
nagylábujjal foglalkoztam”.38 Az érvényes közéleti beszédet teszi viszonyla-
gossá az Emberek a vonaton39 felemás párbeszéde is, amelyben Szív ügyesen 
lavírozik utastársának politikai kérdezősködésével szemben.

ugyanakkor a Hogyan csábítsuk el… egyik legnagyobb elmozdulása 
A vonal alatt-tól, hogy nem csupán a kisebb egységek építhetők be nehe-

37.  1992. szeptember 28-án Szív Ernő egész nap az eget nézi. (Szív 1997. 15.) 1996. 
január 27-én Szív úgy dönt, rossz író lesz. (18.) 1993. tavaszán Ilia Mihály díszpolgár 
lesz. (50.) 1994. november 11-én Szív Ernő vesz Istenből egy darabkát. (177.) 1995. ja-
nuár 17-én meghal Vilma néni, csak épp azt nem tudjuk, ki ő. (186.)

38.  Szív i. m. 36.
39.  I. m. 193-196.
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zen egy nagyobb narratívába, de gyakran a tárcák maguk sem működnek 
önálló történetekként. A személytelen elbeszélőjű Törökszentmiklós, a Mi-
ért szorítunk a groznijiaknak, vagy épp a Szféra különböző tér-időket leíró 
elbeszéléseiben csak történetfoszlányok vannak; mindezzel sajátos feszült-
ségben áll, hogy épp ezek a leírások a legéletszerűbbek, sugallva, hogy a va-
lóságban magában nincsen semmi történetszerű. (Talán ezért is vágynak 
annyira Szív szerint az őt felkeresők is arra, hogy mondat, azaz nyelv, tehát 
elbeszélés váljon belőlük.) 

A kötet látszólag fésületlen narratívájához és ezzel összefüggésben az 
idő sajátos szemléletéhez a Szféra című írás – a második Szív-kötet ta-
lán legerősebb tárcája – sajátos magyarázatokkal szolgálhat. Az alapvető-
en többes szám első személyű elbeszélésben a tárcaszerző – a tárca hagyo-
mányának megfelelően – az utcán sétál, és leírja mindazt, amit lát. Mint-
ha csak Mészöly Miklós Filmjének szenvtelenségével pásztázná végig egy 
kamera a villamosmegállót, majd a közeli kocsmát, hogy újra visszatérjen 
a villamosmegállóhoz. Történetek nincsenek, pedig vannak cselekmény-
elemek és van elbeszélés is. A cselekményelemek összetartozását azonban 
nem logikai, ok-okozati, hanem – és talán itt találhatunk rá a kötet kulcsá-
ra – pusztán tér- és időbeli metonimikus kapcsolatok szervezik.40 Egy ré-
szeg férfi (mellesleg nadrágon keresztül) újsággal törli ki a fenekét, az újsá-
got pedig pont oda dobja, ahol majd elüt a villamos egy nőt, míg a vérfol-
tot ugyancsak újságpapírral fogják letakarni. A történetfoszlányokat tehát 
nem csupán a térbeli találkozásuk, de metaforikusan az újság tere is ösz-
szeköti, noha ironikus módon: az újságpapír deviáns felhasználási módja-
ival. A kollektív elbeszélői hang csak akkor vált egyes szám első személyű 
elbeszélésre, amikor közli: ebbe az újságba talán az ezen írást jegyző szer-
ző is fogalmazott valamit. Az írás mediatizált formába öntése tehát óhatat-
lan veszteség, az újság pedig nem kerülhet közel a „világ dolgaihoz”, csak 
– groteszk módon szó szerint – súrolhatja az életet, halált. (A tömegsajtó 
efféle alábecsültségének keserű ellenpontjai az újságosbódénál játszódó je-
lenetek, ahol a vásárlók féltett kincse egy-egy pornólap példánya.) Az új-

40.  Thomka Beáta szerint az oksági és az időbeli kapcsolat egyaránt metonimikus 
és a történetelvű elbeszélő szerkezethez áll közel, amellyel szemben a nem történetel-
vű elbeszélő szerkezet metaforikus kapcsolatai állnak. (Thomka Beáta: A pillanat for-
mái. A rövidtörténet szerkezete és műfaja, Forum Könyvkiadó, újvidék, 1986, 17-18.) 
Elemzésemben azonban a cselekményelemek oksági és időbeli kapcsolatai között is éles 
különbséget teszek, hiszen a Szív-próza épp a megidézett és újrarendezett kronotopoló-
giát fosztja meg a logikai összefüggésektől. Mindeközben a metaforikus jelentésképzés 
iránti igényt is ébren tartja, amelyre majd az Összegyűjtött szerelmeimben találhatunk 
példákat.



176

ságnak szánt fogalmazás tehát hiábavaló, de ugyanilyen hiábavaló az iro-
dalom is: az olvasó részeg kocsmabéli kiáltása a költőhöz („Tudod, mit? ér-
zem a szférát!”41) azonban nem csupán az adott szituációt, hanem a Szféra 
című írást is szubverzálja. Miután újságírás és irodalom érvényessége is 
kétségessé válik, csak az a kérdés marad, hogy vajon hova is tartozik az a 
szöveg, amit most olvasunk.

E kérdések pedig csak egy olyan elbeszélői magatartás mellett maradhat-
nak kérdések, amelyre naivitás és irónia egyaránt jellemző. A – Szív szava-
ival élve – „együttérző szemlélődés”42 állhat annak az epizodikus szerkesz-
tésnek a hátterében, amelyből nem biztos, hogy felépülhet épkézláb narra-
tíva. ugyanakkor, ha valamiből, csak ilyen epizódokból épülhet fel igazán 
– ezt sejteti a második Szív-kötet közepén olvasható, ugyancsak epizódok-
ból szerveződő, A berlini fekete füzet, a tárcaregény oximoronszerű műfajá-
nak legjellemzőbb kortárs magyar irodalmi megvalósulása.

„A gyász ez”. A berlini fekete füzet gyászmunkája
„Aztán meg arra gondolt Szív, ahogy hazafelé bandukolt a pankowi kör-

tefához, hogy azért mégse lenne jó, ha ez az egész berlini fekete füzet ar-
ról szólna. Miről is? Bakó haláláról, természetesen.”43 E pár mondat sajá-
tosan foglalja össze A berlini fekete füzet narratológiai problémáit. Hiszen 
az egész berlini füzet valóban nem Bakóról szól, miközben azt is mondhat-
nánk, hogy mégis – ne feledjük, a füzet alcíme: „Bakó András 1948-1995”.44 
A berlini fekete füzet legalább két tér és idő síkján mozog, mindkettő ponto-
san behatárolt. A szöveg jelenideje 1995 ősze, amelyet Szív Ernő magyar író 
és hírlapíró Berlinben tölt, ennek az időnek az útinaplószerűen is olvasható 
leírásába ékelődik be azonban folyton-folyvást a Berlinbe érkezés előtt „két 
héttel és egy nappal”45 meghalt barát, Bakó András költő elsiratása; az em-
lékképek Magyarországhoz, többnyire a szövegszerűen is megnevezett Sze-
ged városához kötődnek. Vagy inkább megfordítva: az emlékezet felidézé-
sét szakítják meg újra és újra az emlékezés jelen idejének kéretlenül előre-
tolakodó történetei vagy történetnek nyilvánított képei. A két tér és két idő 
elválaszthatatlan szimbiózisba kerül A berlini fekete füzet bekezdéseken kí-
vül nem tagolt szövegében, az egymás mellé helyezett epizódok közé vonha-
tó kronotopológiai cezúra határát két egymással összefüggő gesztus: az írás 
és az emlékezés mossa el. 

41.  Szív i. m. 58.
42.  I. m. 161.
43.  I. m. 88.
44.  Szív i. m. 75.
45.  I. m. 78.
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„és az első nap kora délutánján már oda is ült az asztalához, mély léleg-
zetet vett és leírta a címet: A berlini fekete füzet”,46 szól az első mondat, mely 
rögtön megmutatja a szöveg egyik legnagyobb feszültségét: vajon azonos-
nak kell-e vagy lehet-e tekintenünk a két berlini fekete füzetet – a Hogyan 
csábítsuk el… közepén található, A berlini fekete füzet című szöveget és az 
ebben a szövegben írt A berlini fekete füzetet? Mindez természetesen szoro-
san összefügg a minden Szív-írás kapcsán feltehető kérdéssel is: vajon meny-
nyiben azonos a szövegek felett szerzőként szereplő Szív Ernő és írásainak 
többnyire egyes szám harmadik személyben ábrázolt szereplő Szív Ernője? 
Az álnévhasználat a tárca hagyományához való kötődést, a szereplő-szer-
ző (név)azonossága a genette-i értelemben vett metaleptikus átjárás47 le-
hetőségét veti fel. Akárhogy is, az első mondat a különbség lehetősége mel-
lett és ellenére is megadja a legalább korlátozottan azonosító értelmezés esé-
lyét: minden, amit ezek után olvasunk, a Szív (no, de melyik Szív?) által írt 
füzet része. Ezt a sejtést egy későbbi szöveghely még erőteljesebben látszik 
igazolni:

„Meg kell vallania Szívnek, hogy itt és most nem annyira Bakó András-
ról, a barátjáról, hanem a halál stilisztikájáról van szó. (…) [E]z csak annyit 
jelent, hogy ha a kezével ír, akkor a szemével nem látja, amit olvas, és ha a 
szemével olvas, akkor a kezével nem tudja, mit ír, és hogy ez a gyász, vol-
taképpen. (…) és Szív nem tudna gyászolni, ha nem írna, mert nem tudná, 
hogy ez a gyász, viszont ha ír, nem gyászolhat őszintén és egyszerűen. Ez a 
gyász, voltaképpen. A gyász ez. / Ez a mondat. / és ez. / és ez is.”48

Nincs tehát két Szív, csak egy, hiszen egyek a vallomásaik és egyek a mon-
dataik, és miközben ezek a mondatok teljes mértékben elveszítik kommuni-
katív értéküket, amennyiben fokozhatatlan tisztasággal válnak önreferenssé, 
paradox módon éppen akkor tölthetik be valódi funkciójukat, akkor válhat-
nak igazán alkalmassá a gyász felemás – mert az írás terében csak közvetett 
és szublimált módon, máshogy viszont átélhetetlen – kifejezésére. 

A berlini fekete füzet epizodikus struktúráját a három képeslaptörténet 
elmesélésében, pontosabban az elmesélés elmesélésében érhetjük tetten.49 
„Szív képeslaptörténetnek nevezte ezeket a semmi kis sztorikat, anekdota-

46.  I. m. 77.
47.  A metalepszis ezen az alakzatból kiinduló, de attól eltérő meghatározása az el-

beszélő szintek felcserélődését jelenti, amely lehetővé teszi az elbeszélés és az elbeszélt 
terének felcserélődését is. Ld. gérard genette: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig, Kal-
ligram, Pozsony, 2006. Ez a felcserélődés félig-meddig kimondatlanul azonban csak 
egy átfogó, fiktív keretben mehet végbe.

48.  Szív i. m. 96.
49.  I. m. 129-136.
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magnak is kevés esetkéket. A semmilyen német nőt, a májbajos kelet-berli-
ni férfit és a nyomorult ázsiait.”50 A továbbiakban azonban mintha mégsem 
ezek az emberek és a velük való találkozás lenne a képeslaptörténet, hanem 
az, amit Szív „elmond” – természetesen hangtalanul – nekik. Szív annak 
mesél, akit épp lát, amikor – vagy akiről – eszébe jut egy emlékkép. A csú-
nya nőnek éppúgy nem lehet tudni a nevét, ahogy Szív a dedikálásra váró 
ismerősét nem ismeri fel, az ázsiai hasonlóan nyomorult, mint a kolozsvári 
látogatás, a májbeteg kelet-német pedig valószínűleg éppoly beteg, amilyen 
Bakó volt, mikor még hitt a gyógyulásban. Tehát elválaszthatatlan, a képes-
laptörténetek vajon azok-e, amelyeket elmond Szív Ernő, vagy azok-e, akik-
nek elmondja Szív Ernő, vagy épp a cselekményként megjelenő elmondás 
lenne-e a történet maga.

A képeslaptörténetek elmesélése után azonban mindhárom hallgatónak 
ugyanaz a reakciója: „ennyi?”51 A hallgatóság kétkedése az elmesélt történet 
jelentőségét, történetszerűségét is kétségbe vonja: „ennyi az egész? […] Nem 
sok”.52 Valóban: az első képeslaptörténet egy anekdota, a második egy élet-
képszerű jelenet, a harmadik cselekmények leltára. Egy képeslapra nem fér-
het ki (sok)minden. Mintha A berlini fekete füzet történetei is csak így len-
nének történetek: bár csak szilánkjai lehetnek a cselekménynek, egymásra 
vetülésükben valami többet ígérnek.

V A R I Á c I ó K  E g Y  T é M Á R A .  A Z  Ö S S Z E g Y ű J T Ö T T  S Z E R E L M E I M 

F E L O L D ó D Á S A  A Z  I R O D A L O M B A N .  H O V Á  T ű N T  S Z í V  E R N ő ?

Az Összegyűjtött szerelmeim53 című kötet a mai napig a legutolsó Szív Er-
nő név alatt publikált könyv. Itt, A vonal alatttal ellentétben, immár nem 
csupán szerző és egyes szám harmadik személyű elbeszélés által megjelení-
tett szereplő, de – a Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? nem egy 
írása által megelőlegezve – legtöbbször én-elbeszélő is Szív Ernő. Az első 
Szív-kötettel való összehasonlítás azonban ennél érdekesebb megállapításo-
kat is eredményezhet: míg A vonal alattban a saját és mások személyes éle-
tének megoszthatósága egy referenciálisan is azonosítható zárt városi tér-
ben, viszonylag kevés szereplő felvonultatásával jelenítődött meg, addig az 

50.  I. m. 129.
51.  I. m. 132; 134; 136.
52.  I. m. 132.
53.  Szív Ernő [Darvasi László]: Összegyűjtött szerelmeim, Magvető, Budapest, 

2003.
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Összegyűjtött szerelmeim valószerűtlen történeteket elmesélő Szív Ernője 
immár nem a cselekmény szintjén küszködik az írói-hírlapírói tevékenység 
problémáival, hanem az elbeszélés metaszintjén teszi problematikussá ma-
gát az elbeszélhetőséget. Mindehhez pedig az is hozzájárul, hogy míg A vo-
nal alatt Szív Ernője épp abban különbözött a „valódi” újságíróktól, hogy 
nem „járt ki” eseményre, addig az Összegyűjtött szerelmeim világjáró Szív 
Ernőjének nem csupán változatos tereket, de valószerűtlenül széles időbeli 
távolságokat is átívelő utazásai már-már mitikus időtlenségbe vonják e no-
vellák hőseit. Mintha Szív Ernő azzá a sokféle emberré vált volna, akinek 
A vonal alattban mások mindig is hitték.

A kilencvenes évek elején hangsúlyozottan elkülönül egymástól Darva-
si és Szív hangja. Ez az elkülönülés megnyilvánul az írások tematikájában 
(mitikus időtlenség versus referenciális szilánkok), az elbeszélések hangvé-
telében (tragikus és tragikomikus hangoltság arányában) és stiláris megol-
dásaiban. Ezek a különbségek a kétezres évek közepére eltűnni látszanak, és 
könnyű belátni: mindez Szív Ernő feloldódását, egyre problémátlanabb be-
olvadását jelenti a Darvasi-életműbe – vagyis egy „irodalmi” megszólalás-
módba. A tárcák e szempontból pedig egyre inkább a tárcaszerűséget csu-
pán eszközként alkalmazó novellákká válnak. Az irodalomhoz való köze-
lítésnek az egyik megnyilvánulása az, hogy Szív Ernő teremtett alakmásból 
némileg arctalan narratív figurává válik. Az Összegyűjtött szerelmeim fül-
szövege szerint „Szív Ernő, a közismert hírlapíró, […] tárcarovatok veze-
tő munkatársa ebben a könyvben saját életének történetét mondja el, még-
pedig különleges szempontból”, e szempont pedig az, hogy összegyűjti sze-
relmei történeteit. érdekes ellentmondás, hogy az autográfiától leginkább 
elszakadó, a fikcionalitás játékait legerőteljesebben alkalmazó kötet parat-
extusa említi meg épp a saját élettörténet elbeszélésének szándékát, vissza-
menőleg is emlékeztetve arra, hogy Szív se más, mint egy „szavakból szőtt 
férfiú”. Szív élettörténetének valódiságát ugyanis épp a szüntelen részletekbe 
menő történetmesélés számolja fel. Szív Ernő e kötetben ugyanis a Hogyan 
csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? írásaiban már megelőlegezett csábítás 
tematikáját teljesíti ki annyiban, hogy Szív életének ideje egy 20. századnyi 
hosszra nyúlik, az általa bejárt/elbeszélt terek pedig az egész glóbuszt átíve-
lik. Szív Ernő feloldódik e mitikus térben, hogy a harmadik Szív-kötet fősze-
replőjévé immár ne Szív Ernő, hanem a mellé sodródó nőfigurák váljanak, 
akiknek arcvonásai azonban – épp a követhetetlen sokszínűség miatt – egy 
kivehetetlen fantomképben mosódnak össze.

Ahogy maguk a szerelmek, úgy Szív Ernő is egyre visszavonhatatlanab-
bul fantomképpé válik. Mindehhez nem árt megvizsgálnunk az Összegyűj-
tött szerelmeim egyes írásainak különböző újságokban megjelent első köz-
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léseit. Ezek többsége az Élet és Irodalom „Tárcatár” rovatában jelentek meg, 
amely rovat ellentmondásos vállalkozásnak tetszik a tárca hagyományának 
továbbéltetése szempontjából, amennyiben azt sejteti, a tárca voltaképpen 
csak könnyed novella. Az Összegyűjtött szerelmeim törzsanyagát adó írások a 
folyóirat-publikációk óta történt változtatásokban is közösek, amelyek közül 
a legjelentősebbek az írások fokalizációját érintik: sok Élet és Irodalom-be-
li novellapublikáció egyes szám harmadik személyű elbeszéléssel meséli el 
az írások hősnői és Brukkelklein Rezső szerelmeit, miközben a kötetben 
az én-elbeszélő, Szív Ernő csábítgat az újságpapírhős Brukkelklein helyet.54

Kicsoda is Brukkelklein Rezső? Olybá tűnik, Szív akképpen aránylik 
Darvasihoz, ahogy Brukkelklein Szívhez; ha Szív Darvasi alteregója, Bruk-
kelklein Szívé. Szív alteregója annyiban, amennyiben Szív írásainak vissza-
térő szereplőjeként elvág minden szálat, amely a tárcát annak referenciali-
tás kötöttségéhez láncolná, és kihasznál minden lehetőséget, amely a tárcát 
irodalmi jellegéből adódóan a fikció burjánzása felé lökheti. Brukkelklein 
tehát a harmadik tükör, az alteregó soha meg nem szólaló, többnyire csak 
az eseményekkel sodródó alteregója – ezt a követhetetlen tükröződést állít-
ja meg az Összegyűjtött szerelmeim azon gesztusa, hogy Brukkelklein helyé-
re a már szerzőként is a fiktív Szívet állítja. Az írások szerkezetében megtör-
tént változások azonban nem tűnhetnek el nyomtalanul: így Szív Ernő Dar-
vasi László (tehát egy valóságosan létező személy) alakmása helyett önmaga, 
Szív Ernő ideájává változik: a tárca kettős játékai után így záródik önmagá-
ba a fikció, paradox módon épp a Darvasi-név alatt publikált írásokkal való 
hasonlóságot eredményezve.55

54.  Brukkelklein Rezső neve nem tűnik el teljesen az Összegyűjtött szerelmeim tör-
téneteiből, habár csak egy beszédes utalás erejéig jelenik meg. Szív Ernő egyik szerel-
mének anyja – később maga is szerelme – így szól Szívhez: „Maga ügyes ember. […] 
Eddig tizennégyen lettek öngyilkosok Szerafina miatt. csak egy embernek, Brukkelk-
lein Rezsőnek sikerült rájönnie a megoldásra. gratulálok, Szívből gratulálok, Szív úr!” 
(Szív 2003. 110.)

55.  E hasonlóságok jól látszanak többek között Szív Összegyűjtött szerelmeim és 
Darvasi Szerezni egy nőt kötetének strukturális hasonlóságán is, amennyiben a Szerez-
ni egy nőt különböző írásainak is egy-egy nőfigura a központi eleme. (Darvasi László: 
Szerezni egy nőt, Jelenkor, Pécs. 2002) A Szív-œuvre Darvasi-életműben való feloldó-
dását azonban A titokzatos világválogatott című kötet mutatja meg a legerőteljesebben, 
amelynek téma-variáció-improvizáció szerkezete egyértelműen rokonítja azt az Össze-
gyűjtött szerelmeimmel: a különbség „csupán” a focitematika és a visszatérő szereplők 
hiánya. A titokzatos világválogatott azonban, noha nem egy írásának folyóiratközlés-
ben megjelent eredetijét Szív jegyezte, immár Darvasi neve alatt publikált. (Darvasi 
László: A titokzatos világválogatott, Magvető, Budapest, 2006)
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T Ö R T é N E T E K  A  T Ö R T é N E T E K B E N 

Az Összegyűjtött szerelmeim című kötet önmeghatározása szerint dzsessz-
novellákat, elbeszéléseket és tárcákat tartalmaz. A tárcák és az elbeszélések 
meghatározott műfaji hagyományra támaszkodnak, habár e kötet tárcaké-
pe igencsak elmozdul a hagyományostól. A harmadik Szív-kötet négy cik-
lusa huszonnégy hosszabb elbeszélést tartalmaz, amelyek legtöbbje a csá-
bítás-elhagyás témájának egy-egy sajátos variációját mutatja be.56 A hosz-
szabb novellákba beékelődő történetkezdemények, cselekményszilánkok 
vagy csupán szentenciák azonban mintha éppen az effajta logikai vagy akár 
metaforikus kapcsolat lehetőségét tagadnák.

E szempontból hasonló módon működnek a kötet felét kitevő, Örkény 
groteszk egyperces novelláira emlékeztető, igen rövid, néha csak egy-két be-
kezdésnyi szövegek – a kötet műfajmegjelölő alcíme szerint, kizárásos ala-
pon, ezeket tekinthetjük tárcáknak. Szív történeteinek sajátossága azonban 
épp abban áll, hogy kihasználják – bár felkeltik, mégis kielégítetlenül hagy-
ják – az olvasó összefüggő jelentés utáni vágyát.

Ebben, a hosszabb novellák befejezetlenségében is rokonok, amelynek 
nyitottságához hozzájárul az is, hogy a kisebb betéttörténetek nem csupán 
az elbeszélés, hanem a cselekmény szintjén, a szereplők közti párbeszédek-
ben is megjelennek. Maguk az első találkozások is általában valamilyen tör-
ténet megidézésével vagy szentenciával veszik kezdetüket,57 ahogy a sza-
kítást követő búcsú is nem egyszer valamilyen látszólagos tanulsággal zá- 
 
 

56.  E novellák és hősnőik: Faúsztatók, egyéb hazugságok – Klumpa Mária (Szív 
2003, 7-11.); Hó Valéria (12-14.); A szemetelés művészete – Vera Holland (17-24.); Az 
életem tolvaja – Finger Ibolya (26-28.); A hentes nővérek – Ágnes Nie (31-36.); Mindig 
úton lenni – Viktoria Immernein (39-44.); Bojár Rozália (45-47.); Milyen gyár, mondd 
csak, miféle kombinát? – Emma Mimózia (49-51.); Egy temetés, egy élet – Pipi Portu-
gál (57-60.); Az utolsó hajó neve – Mary Smith (84-90.); Amikor a nő kijelöli az utódját 
– Szerafina (104-111.); A Lehetséges cirkusz Alapítvány – Jamina Waterloo (113-119.); 
Hortenzia harangjai – Sara Mendel (132-139.); A tanárnő szerető – cézár Kornélia 
(142-144.); Az Eddie Reim-szóló – Julia Morgen (151-158.); Hogyan evett, ha pedig soha 
nem evett? – Angéla (163-164.); A sötétfeleség (165-172.); Amikor a nő a halálodra gon-
dol – Luna csajkovszkij (176-183.); Jolanda, aki egyszer az egész világra rámorzsázott 
(185-192.); A Por és Hamu Restaurantban (208-211.); De mit szól ehhez a szerkesztő? – 
Amelie (224-230.); A Hófehérke-zendülés – carmen Bank (255-262.); A Fitzgerald, aki 
csak akkor beszélt (265-272.); Ki az a Veronika Brandt? (279-286.)

57.  L. „– Az ég a legnagyobb paparazzo, kislány – mondtam.” Szív (2003) i. m. 32.
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rul,58 mintha épp ezek a búcsúszentenciák lennének a tovatűnő kapcsolatok 
legfontosabb maradványai. A tárca közmegegyezés által hagyományosnak 
mondható eleme, a csattanó így dekonstruált formában marad meg, és így 
járul hozzá a klasszikusan zárt novellaforma későmodern megnyitásához.

Ha a modernség meghatározó prózafordulatában a sűrítés és a reduk-
ció szinte törvényszerűen vonja maga után a lecsökkentett cselekményele-
mek szimbolizációját,59 akkor ez a folyamat az, amit a harmadik Szív-kö-
tet kihasznál és megtagad. A metonimikus (oksági és időbeli) kapcsolatokat 
ezekben az írásokban immár nem a huszadik század elejére jellemző meta-
forikus, hanem a metonimikus kapcsolatoknak egy újfajta, kiszámíthatat-
lanabb és önkényesebb minősége váltja fel. A szimbolizációnak ellent tart 
az is, hogy a sokféle nőalakból nem állhat össze egy jelképes figura, ahogy 
nem mintázható meg az Ismeretlen Nő Emlékműve sem, csak egy a szerzőre 
hasonlító, az Ismeretlen Nőre mutató szobor, ahogy Veronika Brandt sincs, 
csak akkor, ha távol vagyunk tőle. A különféle nőfigurák így egymás elkü-
lönböződő hasonlatai lesznek, a történetek pedig egymás variációi, közpon-
ti téma nélkül.

A berlini fekete füzetben már kikristályosodni kezdő szemlélet így jut el 
az Összegyűjtött szerelmeim nem is olyan kis tétű irodalmi játékaihoz. Amit 
A vonal alatt már megjósolt, beigazolódni látszik: a tárca visszatér az iroda-
lomhoz – ahonnan vétetett? 

58.  Az egyik legszebb példa erre a temetkezési irodában dolgozó Sara Mendel bú-
csúgesztusa: „– Most pedig jöjjön a tanulság – mondta a lány, kitaszított a lakásból, s 
mint egy koporsófödelet becsukta mögöttem az ajtót.” I. m. 139.

59.  Thomka 22-25.
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TA K Ác S T í M E A

MOZg ó K éPEK BEN A V IL Ág

Tóth Krisztina tárcanovellái

A prózai véleményformálás és a kritikai elbeszélői szemlélet a magyar iro-
dalom utóbbi másfél évtizedében jelentősen megváltozott. A kortárs kör-
nyezettel való közvetlen vagy fikcióba bújtatott, reflektív viszony, a rövid-
történetekre jellemző sűrítési, pillanatábrázolási technikákkal, valamint a 
novella cselekménykezelésével párosulva, olyan korábban is létező műfa-
jokat ébresztett fel, mint az irodalmi, kulturális vagy politikai tárca és a 
tárcanovella, amelyeknek jelenkori sikerére az 1990-es években még nem 
gondolt a szakmai közönség. Nem is gondolhatott, lévén ez a regényvárás 
időszaka, a rendszerváltás után vágyott kibeszélés és a múlt elbeszélhetősé-
gének kényszeres vágya, amely nagyobb elbeszélésteret követelt magának.1 
A kétezres évek első évtizede a kisformák megerősödésének, kanonizálódá-
sának időszakává vált, amiben nagy szerepet játszottak a periodikákban 
publikált, tárcajellegű, irodalmi határműfajok.

Korlenyomatot adnak az adott társadalomról, ugyanakkor megszületé-
sük kontextusa, helye révén a sajtóról és az irodalmi életről is. Ebből ki-
folyólag, miként Thomka Beáta A pillanat formáiban a rövidtörténetekhez 
kapcsolódóan megjegyzi, dinamikus műfajokként a változás, a folytonosság 
jegyében kell értelmezni őket. A magyar kisprózai formák 20. századi tör-
ténetét nem feltétlen egy egyenes irányú fejlődési útként képzeli el, hanem 
azok változatairól, verzióiról beszél.2 Ehhez adódik hozzá a sajtó állandó, 
a társadalom alakulásával szoros együttmozgása is, amely a tárcairodalom 
folyamatos újragondolását ösztönzi.

E sokszínű formavilág és írói megszólalásmód sajátos részét képezik a 
tárcanovellák. Tóth Krisztina finom, ám karakteres hangú jelenkori képvi-

1.  Vö. Dérczy Péter jelen kötetben olvasható tanulmányával.
2.  Thomka Beáta: A pillanat formái. (A rövidtörténet szerkezete és műfaja), Fó-

rum, újvidék, 1986, 222.



184

selője a műfajnak. írásai magukon hordozzák a tárcanovella kettős arcula-
tát, az irodalmi és a sajtóműfaj jellegzetes kettősségét. A forma illeszkedik a 
napi sajtó ritmusához, szorosan kapcsolódik a kortárs világhoz, hiszen ab-
ból születik meg mintegy „talált történetként”,3 gyakran pedig ironikus vi-
szonyt teremt azzal. Ehhez adódik a beszédmód „parole-beállítottsága”,4 
azaz közeledése a mindennapi beszélt nyelvhez, nyelvi szituációkhoz. A tár-
cák a „mindennapok történetírásával”5 létesítenek személyes kapcsolatot, 
ám nem áll tőlük távol a fikció sem. Tóth Krisztina szövegeinek másik vo-
nulata a történetmondó, fikciós novella. Alapvetően fontos számára a törté-
net ereje, az elbeszélői térben pedig a fikció és a valóság egymásra csúsztatá-
sa folyik. Ebből következik az is, hogy nehéz bennük elválasztani egymástól 
a szerzőt, a narrátort és a történetbeli alakot. Mindezek a narratív techni-
kák gyakran kerülnek a reflexió mezejébe, amely a metafikció és metalep-
szis alakzataival a szöveg első- és másodlagos színtere fölött működik.6

Tóth Krisztina művészetében a lírából érkezik az a fajta írás- és látásmód, 
amely a nyelvi stilizáltsággal szemben inkább a motivikusságot, az átmeta-
forizált valóságot és a külső megfigyelő erősen szubjektív hangját emeli ki, 
e szemantikai többlet pedig nagyobb olvasói aktivitást igényel. A tárcano-
vella összetett műfajiságát, beszédmódját és benne a fikció-valóság egymás-
rautaltságát Tóth Krisztina két kötetén (Hazaviszlek, jó?, 2006; Pixel, 2011) 
keresztül kívánom bemutatni. Az elemzés egyik alapvető kérdése, hogy az 
aktuális valósághoz való kapcsolódáson túl mi hordozza a szövegek szépiro-
dalmi értékét; hol és hogyan képes belépni a fikció ebbe a térbe, és mi mó-
don próbálja elszakítani a műbeli világot valóságvonatkozásaitól. Különös 
figyelmet fordítok mindeközben arra, hogy a narrátor külső, megfigyelő te-
kintete révén hogyan képződik meg a kívülállás pozíciója és egy szubjektív 
jelenlét egy időben, s hogy e mozgó szem és az általa létrejövő „képi” törté-
netek mi által teszik oly egyedivé Tóth Krisztina elbeszélésmódját.

3.  Turi Tímea: A valóság széttartó szálai, Tiszatáj, 2011/2. = http://tiszatajonline.
hu/?p=1490 (Letöltés: 2012. április 10.)

4.  Thomka Beáta: Világmetszetek, mikrovilágok, szemcsék. In Aczél géza 
(szerk.): Rend és kaland. Az 50 éves Alföld antológiája, Alföld, Debrecen, 2003, 283-
287.

5.  Thomka Beáta: A hírlapírás poétikája. Keresztury Tibor: Reményfutam; A vad-
disznó rokona. Jelenkor 2002/11, 1204-1210.

6.  Orosz Magdolna: „Az elbeszélés fonala”. Narráció, intertextualitás, intermedia-
litás, gondolat, Budapest, 2003.
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E g Y  T Ö R T é N E L M I  „ V Á L S Á g M ű F A J ”  V I R Á g Z Á S A ?

Az irodalomnak mindig is létezett a közélet társadalmi kérdései iránt nyi-
tott vonulata, a sajtó megjelenése óta pedig bővült ennek eszköztára. Az 
olvasó közvetlen, hétköznapi világára koncentrált, a külvilág eseményeire, 
helyzeteire s a bennük működő összefüggésekre figyelő műfajokban meg-
nyilvánuló különös összefonódás határterülete egyebek között a tárcairo-
dalom, amelynek magyar vonatkozásban is messzire nyúló hagyományai 
vannak. Lovrich gizella az 1870-es évekre teszi a tárcanovella megjelené-
sét, amelynek gyökereit a francia hangvételű „csevegéssel” szemben a ma-
gyar rajzhoz, zsánerképhez vezeti vissza. Az előbbi könnyedségével szem-
ben a történetszerűség és a gondolati, írói „elmélyülés” jellemzi, s 1937-es 
elemzésében számot ad az ábrázolástechnika „objektív látszatú szubjekti-
vizmusáról”.7

Több mint egy évszázados hagyomány igazolja a tárca és a hozzá hasonló 
műfajok jelentőségét Mikszáth anekdotikus történeteitől kezdve, folytatva a 
Nyugat író-újságíró nagyjainak karcolataival, rajzaival, tárcáival és novel-
láival, amelyek igen változatos formákban, műfaji kódváltásokkal és -keve-
redésekkel, valamint az egyéni hangok specifikumával folytatták 20. száza-
di történetüket. Nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy hatással voltak 
a novella és a különböző rövidtörténetek elbeszélői világára is, és meghatá-
rozták a magyar epika egyik, a kisformákban magára találó típusát. Thom-
ka Beáta jegyzi meg g. Hartmann nyomán,8 hogy ha létezik „műfaji em-
lékezet”, akkor az átörökített formák beépülnek, továbbadódnak az újabb 
kori irodalmak számára. így visszakereshetőek a kortárs novellákban és rö-
vidtörténeti formákban korábbi hangnemekhez, narratív technikákhoz va-
ló kapcsolódások, folytatások vagy éppen módosulások.

Ez az átörökítés működik a saját irodalmi tradíciókon belül, ugyanakkor 
az adott történelmi helyzet, befolyásoltság és irodalmi hatásmechanizmu-
sok iránya is nagymértékben meghatározó. A 19. század végén és a század-
forduló idején a magyar sajtó és az irodalom határműfajaira jelentős hatás-
sal volt a bécsi központú osztrák újságírás is. A bécsi újságírók, írók – főként 
a Die Neue Freie Presse – tárcaírása éppúgy nyomott hagyott a magyar iro-
dalmi újságírásban, mint a francia feuilleton szubjektív beszédmódja.9

7.  Lovrich gizella: A tárca a magyar irodalomban, Pátria Irodalmi és Nyomdai 
Rt., Budapest, 1937.

8.  Thomka Beáta: Világmetszetek, mikrovilágok, szemcsék. In Aczél géza (szerk.): 
Rend és kaland. Az 50 éves Alföld antológiája, Alföld, Debrecen, 2003, 283-287.

9.  Allan Janik – Stephen Toulmin: Wittgenstein’s Vienna, Simon and Shcuster, 
New York, 1973.
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A magyar sajtóban megjelenő kisprózai formák története hullámvas-
útként vonul végig a 20. században. Furcsamód, a tárcaírás időszakos vi-
rágzásai párhuzamot mutatnak a válságkorszakokkal. Morális, gazdasági 
vagy politikai válsághelyzetekben, általános társadalmi elégedetlenség ide-
jén megszaporodni látszanak a kritikai, ironikus hangvételű kisepikai szö-
vegek, amelyek igen változatos formában, sokszor irodalmi karakterrel, el-
beszélői hangnemben szólítják meg a napi-, hetilapok és magazinok olvasó-
ikat. Ennek vagyunk tanúi a kétezres évek első évtizedében és jelenleg is.

A diakronikus megközelítések mellett éppen ezért fontos, hogy szinkrón 
mozgásukban szemléljük ezeket a műfajokat, amelyek horizontális metsze-
tet jelentenek egy-egy korban. így jelenkorunk szélesebb értelemben vett 
életvilágáról is értékes anyaggal szolgálhatnak szociológiai, politikai vagy 
éppen kulturális aspektusból. Részben azért is van szükség egyidejű megkö-
zelítésekre, mert működésük és bizonyos jellemvonásaik szorosan kapcso-
lódnak a sajtó jelenbeli, folyamatos változásaihoz, a nyomtatott sajtó ingatag 
piacához és az internet világának erősödő megszólalási felületéhez. A háló 
olyan térként képződik meg az ilyen jellegű, hibrid írások számára, amely 
lehetővé teszi folyamatos megjelenésüket, ezáltal állandó mozgásukat, ala-
kulásukat és minőségbeli szétválasztódásukat. A nyomtatott lapok megha-
tározó szerzői jelenleg még maradnak a műfaj elismert képviselői, de akad-
nak kivételes alkotók, akik szinte kizárólag az interneten publikálnak (Ke-
resztury Tibor), vagy olyanok, akik észrevéve jelentőségét, megjelennek az 
online felületen is (Darvasi László).

Tóth Krisztina szövegei szinte állandó szereplői a Népszabadság hétvégi 
mellékletének, ami politikai-közéleti vonalba kapcsolja be őket – hasonló-
an a Népszavához és a Magyar Hírlaphoz. Az Élet és Irodalomban megjelent 
tárcák, tárcanovellák a lap „Tárcatár” elnevezésű rovatában, a tárca klasz-
szikus helyére rájátszva, a vonal alatt jelennek meg. Tóth Krisztina éS-be-
li szövegei a közéletiség mellett a kulturális-irodalmi világ egyik ikonikus 
hetilapjának a diskurzusába is bekapcsolódnak. A kilencvenes évek végé-
től megszaporodó, újdonságnak számító magazinos közlést a kritika zavar-
tan fogadta. Kétségbe vonta ugyanis a szövegek szépirodalmiságát pusztán a 
megjelenés helye alapján. Tóth Krisztina jelentős mennyiségű szövegét pub-
likálta a magyar női magazinok között az élvonalba tartozó, nagy hagyomá-
nyokkal bíró Nők Lapjában, szélesebb olvasói csoportot célozva meg. Szá-
mos szöveg későbbi köteteiben is megjelent, ami ütést mérve a kritikára, a 
másik oldalról problematizálta azt, hogy mi teszi a tárcát, a tárcanovellát és 
egyéb publicisztikai szövegeket szépirodalmivá. Meglátásom szerint a meg-
jelenés helyén túl sokkal inkább a szöveg elbeszélői világa (adott esetben fik-
cionáltsága), szemantikai mélysége, megformáltsága adja irodalmi súlyát. 
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Legyen az kritikai, ironikus hangvételű szöveg az aktuális valóságról alko-
tott korképpel és látlelettel, vagy hordozzon általános érvényű, időtállóbb 
megállapításokat.

A  K ó S Z Á L ó  é S  A  N Y O M O Z ó  N A g Y V Á R O S I  „ M O Z I J A ”

Tóth Krisztina tárcanovelláiban a nagyvárosi kószáló, olykor a nyomozó 
figurája tűnik fel – mindkettő meghatározza a világra való rátekintés és 
a történetek elbeszélésének módját. A folyton kereső pozícióba helyezke-
dő narrátor szüntelenül történetek után nyomoz, valójában képek végtelen 
mozgásaként, filmszerűen látja a valóságot. Ezzel szemben a kószáló figurá-
ja elé látszólag véletlenszerűen kerülnek az események. A két elbeszélői po-
zíció közti határ gyakran elmosódik, s egyszerre hordozzák a történetkép-
zés vágyát és a történetképződés megmagyarázhatatlan, végtelen folyamát. 
Walter Benjamin értelmezéséből kiindulva, a nagyvárosi kószáló olvassa a 
várost, a baudelaire-i megfigyelő „olyan fejedelem, aki megőrzi mindenütt 
inkognitóját”, így kószálóként „akarata ellenére detektívvé válik”.10 Foga-
rasi Benjamin-értelmezése szerint „az olvasás mint a szemlélés aktusa” je-
lenik meg, amely során a 

„látás és járás ilyetén összemosódása a külső és belső nézőpontok egy-
szerű ellentétének megbomlását eredményezi, valahogy úgy, miként 
a poe-i narrátor, aki az idegent (a tömeg emberét) követve, maga is ré-
sze a tömegnek, ugyanakkor folyamatos reflexiói folytán el is külö-
nül tőle.”11 

Tóth Krisztina kószáló elbeszélője is így működik, a kívülálló megfigyelő 
folyton bevonódik az általa látott képbe.

Történetek tagolják az időt és a világot, de csak az elbeszélő által válhat-
nak történetté.12 A kettő feltételezi egymást, ugyanis a történet után kutató 

10.  Vö. Walter Benjamin: A kószáló. In uő.: Angelus Novus. Értekezések, kísérle-
tek, bírálatok, Magyar Helikon, 1980, 837.

11.  Fogarasi györgy: Metropolisz, nekropolisz: Baudelaire Párizsa, Benjamin 
passzázsai. In N. Kovács T.–Böhm g.– Mester T. (szerk.): Terek és szövegek. Újabb pers-
pektívák a városkutatásban, Kijárat, Budapest, 2005, 308-309.

12.  „Stories only happen to those who know how to tell them” – idézi Márquezt 
a kaliforniai teoretikus charles E. May, az angol-amerikai short story egyik jelenkori 
elemzője, hozzátéve: „We can only know those events as narrated by someone else.” 
Ezen megközelítés alapján a narrátor egyszerre történetképző, aki fikciót teremt az 
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tekintet szükségszerűen történetet talál, amelyeket rögzít és levetít. Ennek a 
rögzítésnek és a teljes kívüliségnek a végletekig fokozott példája a Pixel cí-
mű tárcanovella földönkívüli elbeszélője, aki gépiesen jegyzi fel a földön lá-
tott élőlényeket, mozgásukat és a látszólag jelentéktelen, de együtt lényeges, 
karakterisztikus vonásokat hordozó részleteket, amelynek egyfajta mediá-
lis átadás, közvetítés a célja:

„Fel kell jegyezni mindent. (…) figyelni, pontosan megörökíteni min-
den kicsi részletet, hogy ha majd megint nem leszek ember, ha majd 
kérdőn fölém hajolnak, akkor visszaadhassak mindent. Sorjában e 
különös helyszíneket és testeket, mindent, ahogy volt: mint egy talált 
fényképezőgép.” (Hazaviszlek, jó?, 146-49)

Ez a folyamat azonban az egyéni rátekintés révén óhatatlanul egyedi, hi-
szen szelektált. Az elbeszélő világán átszűrt, már kiemelt és elhallgatott ese-
mények fikcionális keretbe illesztett eredménye az, amivel az olvasó talál-
kozik. Egyfajta irányított mozi nyílik a világra, amelybe a narrátor válogató 
tekintete révén kerülhetünk beljebb. „A tárcaírói tekintet gyakran egyfaj-
ta kameratekintetként működik (…) amely válogat a nagyvárosi térben elé 
kerülő látványok, történetek közül” – írja Turi Tímea Tóth tárcanovellái 
kapcsán, felidézve Szép Ernő és Kosztolányi hasonló „kószáló tárcáit”.13 
Tóth Krisztina írói létmódja az írást megelőző gyűjtögetés és elraktározás, 
amelyből később előhívhatóak az érdekes képek. Ekként fogalmazza meg 
írói ars poeticáját egyik tárcanovellájában: 

„Egyébként meggyőződésem, hogy minden író ember, gyűjtöget: 
mondatokat, arcokat, párbeszédeket rakosgat el, helyszíneket rögzít. 
Mert ki tudja, mire lehet jó egy-egy hangsúly, történet, utcarészlet.” 
(McEnroe és Baldachin, Hazaviszlek, jó? 82)

Tóth Krisztina szövegei nagyrészt Budapest mint nagyváros helyzetképei-
vel, tereivel és alakjaival tarkított, szituatív, fikciós keretbe ágyazott törté-
netek, amelyek narrátora a mindennapok monoritmusán fennakadó ese-
ményekre, helyzetekre figyel fel. Ebben a napi rutinlétben szükségképpen 

általa megfigyelt valóságból, ugyanakkor történetmondó is, aki a történetfolyamból 
pusztán kiragadja és elmondja az érdekesnek tűnő eseményeket. A két szerep egymástól 
elválaszthatatlanul működik. Nincs történet elbeszélő nélkül, nincs elbeszélő történet 
nélkül. Ld. charles E. May: Fiction’s Many Worlds, Wadsworth Publishing, 1992, 6.

13.  Turi Tímea: A valóság széttartó szálai, Tiszatáj 2011/2. = http://tiszatajonline.
hu/?p=1490 (Letöltés: 2012. április 10.)
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létrejövő ismétlődések, véletlenszerűnek tűnő kapcsolódások jelentést kap-
nak, ami egy lényeges vonását mutatja meg Tóth Krisztina írói – mellesleg 
költői – világának, miszerint „a világ pókhálófinom összefüggései felfényle-
nek időnként, de nem mindig követik a logika szabályait” (Hazaviszlek, jó? 
84). Ennek a meg nem érthető összefüggéshálózatnak a szabályszerűségeire 
világít rá a Pixel című kötet egész elbeszélői szerkezete, az egymással olykor 
nem összefüggő, időnként összetartó epizódszálakból álló történethalmaz, 
amely a regényszerűség felé mutat, de képtelen megrajzolni egy egész, ösz-
szefüggő történetet. A mindennapi lét tele van mikrotörténetekkel, emberi 
mítoszokkal, amelyek egy finom, láthatatlan szűrőn át a fikció terébe lépve, 
közös elemeket hordoznak. A Pixel egyenként is teljes történetei között az 
elbeszélői hang hordozza a közös mozzanatot, amely igyekszik rendbe ten-
ni a szétszálazó eseményeket. A látásnak ez a fajta felfogása ahhoz a filozó-
fiához kapcsolódik, amely a látszólag irányíthatatlan eseményeket, a cselek-
mény sűrű szövedékét, „a valóság széttartó, kusza szálait” (Pixel, 7) mégis 
egy alig látható, de létező rendben képzeli el, amelynek meglátásához szük-
ség van a kívüliségre, a távolságtartó szem meglétére. Ez a rendképzet Tóth 
Krisztina verseiben és más epikai munkáiban is visszatérő motívum. József 
Attila sorait idézi az első prózai kötete, a Vonalkód egy részlete, bekapcsol-
va az Eszmélet hasonló filozófiáját: 

„Ha fölfeslik is, valahol azért mégiscsak törvények szövedéke a világ, 
olykor átláthatatlan, vagy a hajnali derengésben pókfonálként felcsil-
lanó összefüggések hálója: a szálak vége az idő más-más zugaiba köt-
ve” (Miserere, Vonalkód, 2006, 175).

Erre a megsejthető, de ki nem rajzolódó egészre játszik rá a Pixel cím is, ami 
képpontot jelent, a digitálisan előállított fénykép legkisebb egységét. Akkor 
mondjuk, hogy egy fénykép pixeles, szétesett, ha a kereten belül a képpontok 
láthatóvá válnak, nem illeszkednek rendesen, a közöttük lévő viszony elcsú-
szik, így a kép egészében töredezett, ami a megértést is akadályozza. csak 
sejtésünk van arról, hogy egy-egy képrészletet (történetet) egy nagy egész 
részeként élhetünk meg. A töredezettséget okozhatja a felvételkor a fókusz 
elmozdulása vagy a kép utólagos nagyítása. A narráció során gyakran va-
gyunk tanúi ehhez hasonló perspektíva- és helyzetváltoztatásoknak. A túl 
közeli perspektíva eredményezi, hogy csak részleteket tudunk megfigyelni, 
de a nagyobb összefüggések meglátására csak egy távolabbi perspektívából 
nyílik lehetőségünk. A számunkra, emberek számára véletlennek tűnő kap-
csolatok az események között pedig csak egy fölöttünk lévő, általunk nem 
befolyásolható erő számára rajzolódnak ki, s nyerik el értelmüket.
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A Pixel több története a Népszabadság tárcanovellájaként jelent meg, 
amelyek mindegyike egy-egy testrész nevét viseli. A hétről-hétre megjele-
nő szövegek felhívták az olvasó figyelmét arra, hogy a látszólag önállóan, 
önmagukban működő szövegek mögött egy szemantikai mélyszerkezet raj-
zolódik ki. A Pixel címmel megjelent kötet tovább alakítja és mélyíti ezt 
a szövegek olvasatáról már nem leválasztható jelentésmezőt. A cím után a 
könyv másik paratextusa a mintegy műfaj-megjelölésként szolgáló „szöveg-
test”, amely szintén a testek és testrészek uralta motívumhálóba illeszkedik. 
Egy-egy novella a címadó testrész története köré szerveződik. Ezek a (test)
részek az egész felé tartanak, egy nagyobb egységbe illeszkednek, amely 
azonban csak egy külső megfigyelő szem számára hordozza a testet, a törté-
netekből kirajzolódó várost, a képekből kibomló mozit.

Bár regény nem bontakozik ki, a szövegtest megnevezés motivikusan is 
magában hordozza az együttolvasás alakzatát. A szövegből kidomborodó 
test-egész és a testből kidomborodó szöveg képét különös játékba hozza a 
kötet „metaszövegeként is olvasható” novellája (Huszonnyolcadik fejezet, 
avagy a térd története, 152). Luchmann Zsuzsannával egyetértve, efelől ol-
vasva „értelmet nyerhet minden, az alkotás (a szövegtestformálás) mint fo-
lyamat és az alkotás (a könyv) mint eredmény.”14 Jean-Phillippe apró ele-
mekből, ázott teafilterekből készíti műalkotását, ami a szoba távoli sarkából 
nézve rajzolódik csak ki:

„A Mű első pillantásra alaktalan halomnak tűnik, szabálytalan dom-
borulatok halmazának.(…) Leginkább egészen kívülről, a műterem 
végéből, a sarokból érzékelhető, hogy a halmok igenis összefüggnek. 
A Mű egy hason fekvő férfitestet ábrázol térdtől fölfelé. (…) egy két 
méter közelségből az ember csak pixeleket, kiszáradt teafiltereket lát, 
távolabbról azonban mindez egyetlen testté mosódik össze.” (154)

A testre íródó szöveg, az összefüggések legfelső dimenziója azonban egy 
sokkal távolabbi perspektívából mutatkozik meg, amely a teljes kívülállás 
révén valósítható meg („Ha mégis volna egy külső szem, ha mondjuk volna 
Isten, aki átlát a falon, ahogyan az emberi bőrön…”, 155). Mindez az elbe-
szélő számára sem elérhető, hiszen minden feltételes módban íródik. Még-
is, a távolból, ha részlegesen is, felcsillanhat előttünk a rendszer finom pók-
hálója egy pillanatra. A metaszöveg egyben Tóth Krisztina már jellemzett 

14.  Luchmann Zsuzsanna: „… megint rám, az elbeszélőre kell hagyatkozniuk…” 
– avagy a tárca posztmodern csevegése, Jelenkor 2011/10, 1090-1094.
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filozófiáját is magába foglalja, az összefüggések finom, megsejthető rend-
szerének gondolatát.

A Homokakvárium című tárcanovella (Hazaviszlek, jó? ,7) hasonlóan 
mutatja meg az elbeszélő helyét a megfigyelt világban. A narrátor három 
hajléktalan portréját alkotja meg, a történetmondás elején gúlába rendezve 
láttatja hőseit, mint egy képi kompozíciót. A „három homlesz” is egy képet 
forgat a kezében, elbeszélőnk nyelvi megnevezésével élve, egy „homokak-
váriumot”. A két üveglap között folydogáló homok útját nézi a három gúla-
alak, s forgatják a képet, új utakat fedezve fel rajta. A történetben a narrá-
tor útját követjük tovább, aki a homokakváriumhoz hasonlóan láttatja a va-
lóságot, a mélyén felfedezhető titkos összefüggések rendszerével: „Mindig 
ugyanaz, de azért kicsit mindig más is. A részletek átrajzolódnak, valami ti-
tokzatos erővonal időről időre megmutatkozik. Lehet figyelni, el lehet vele 
lenni.” Végül eljutunk egy olyan perspektívához, amelyet ő maga sem bir-
tokol. A metaleptikus elemet az hordozza, hogy a képet forgató kéz nem az 
övé, a narrátor maga is az általa látott kép mozgó szemcséje, a felülről vezé-
relt mozi része.

„ A  T Ö R T é N E T E I N K  u g Y A N A Z O K ”

A fejezetcímben szereplő idézet Tóth Krisztina egyik interjújában hang-
zott el,15 amely fontos írói szemléletet tükröz a tárcanovellákat illetően is. 
A nagyvárosi szemlélődő nem csak a kívüliség pozíciójából beszél, hanem 
újra és újra felhívja a figyelmet saját bevonódására, a teljes kívülállás és ob-
jektív rátekintés lehetetlenségére (miként azt Fogarasi is megjegyzi Benja-
min kószálójáról). A történetáramlásba való bekapcsolódás során óhatatla-
nul saját szubjektív tekintetét iktatja be, de ezzel párhuzamosan működik 
egy, a történetek egyediségén felülemelkedő, átlátó szem, amely képes rög-
zíteni az ismétlődő vagy a hasonló történeteket.

„Az emberiség a saját történeteit ismétli szüntelen, egyenletes mor-
molással. ugyanazok a történetek szállnak anyáról leányra, apáról fi-
úra, ugyanazokat a történeteket meséljük a vonaton szemben ülő ro-
konszenves idegennek (…), és emlékek darabkái bukkannak elő ide-
genül és mégis ismerősen”. (Tavaszi szél, Hazaviszlek, jó? 114)

15.  Elhangzott a II. Pécsi Irodalmi Fesztiválon (2010.05.04.-2010.05.08.) a Nagy 
Boglárka, Jelenkor-szerkesztő, vezette interjúban.
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Az idegenség és az ismerősség paradox kettősége a szubjektív-objektív hang 
egymásra rétegződéséből is fakad. Az író a végtelen történetmondás inter-
textuális hálójába lép, amely a szemantikai mélyszerkezet szintjén koráb-
bi szövegek, mítoszok történeteit emeli be. A Teriesziász című tárcanovella 
(Hazaviszlek. jó?, 32) egy mitológiai karakter modern kori eltorzítása, míg 
az Örkény-árnyjáték (153-166) dialogikus jelenetei az Örkény-féle egyper-
cesek groteszk hangvételén szólnak jelenkori visszásságokról, egyfajta dra-
matizált társadalmi korképet adva. A Kosztolányi-szövegjátékok – az Édes 
Anna- és Esti Kornél-utalások – szervesebben épülnek be a történetmon-
dásba. A motivikus kapcsolódáson túl gerőcs Péterrel egyetértve „a szöve-
gek én-identifikációja egy nagyon erős kései Kosztolányi (…) affirmációval 
él, s (…) a Nyelv és lélek egyes szövegeinek publicisztikai stílusát és nyelv-
szemléletét működteti sajátszerűen”. 16

A közös történetmondásba való bekapcsolódás mellett működik a törté-
neteknek egy pragmatikus oldala is a mindennapok színterén. Az olvasó va-
lós életvilágához kapcsolódó szövegek az ismerősség olvasási mechanikájára 
játszanak rá, az olvasó és a szöveg világának átfedései szükségképpen a befo-
gadó aktív munkáját kívánják meg, a saját emlékek, tapasztalatok előhívását. 
családi, házastársi problémák, válások és szakítások mély, lélektani rajzai sze-
repelnek a tárcanovellákban. A cselekményesség mellett a motívumokra ala-
pozó építkezés, az események véletlenszerű, de jelképessé váló összecsengé-
se segít eljutni a belső rétegekig. Számos példát találunk a média uralta világ 
felnagyítására (Remete), a budapesti nagyvárosi lét tipikus helyszíneire, ebből 
is kiemelkednek a metró-elbeszélések (Foghíj, A szem története). A „magán-
életi és a társadalmi színtér” eseményeinek történetmondásában Halmai Ta-
más szerint „az érzelmesség, a humor, a groteszk, az abszurd, a komolyság, a 
részvét, a rácsodálkozás nézőpontjai rendre egymásba csúsznak”.17 Részben 
egyetértek e minőségekkel Tóth Krisztina prózáját illetően, azonban az ab-
szurd és a groteszk helyett véleményem szerint a humor és az irónia alkotja 
írói nyelvének, stílusának alapját. A tárcanovellák egyik meghatározó vonása 
ugyanis abból az ironikus távolságtartásból ered, amely révén képes megva-
lósítani a történettől való távolmaradás és a benne létezés kettősségét. Az iró-
nia belső jellemzőként – Paul de Man kifejezésével élve – „sajátos hangoltság 
(Stimmung)” jegyeként, mutatkozik meg a szövegekben.18

16.  gerőcs Péter: Kosztolányi kalapjának bokréta van a közepén, http://www.prae.
hu/prae/articles.php?aid=2402&cat=3  (Letöltés: 2012. 05.10.)

17.  Halmai Tamás: Hattyú és horog, Jelenkor 2010/1, 105-108.
18.  Paul de Man: Az irónia fogalma. In uő.: Az esztétikai ideológia, Janus-Osiris, 

2000, 194.
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A megfigyelt valósággal szembeni irónia gyakran párosul öniróniával, 
ami azokban az esetekben a legnyilvánvalóbb, amikor a narrátor is az álta-
la elbeszélt világ része vagy éppen főszereplője. Sok esetben azonban hete-
rodiegetikus elbeszélés révén tart távolságot a történettől, kívülről, láthatat-
lan megfigyelőként, de érezhető jelenléte mellett. A Milyen volt szőkesége? 
vagy a Foghíj című tárcanovella ellesett, kihallgatott történeteiben szükség-
szerűen jelen van valaki, akiről időnként a történetmondás során megfe-
ledkezünk. Az elbeszélői kommentárok, a szövegből való kiszólások a Pi-
xel című kötetben olyan felerősödő technikák, amelyek felhívják az olvasó 
figyelmét a történet elbeszéltségére, és lépten-nyomon eltérítik a hagyomá-
nyos befogadói úttól. Többször tapasztaljuk, hogy a szerző-elbeszélő kiszól, 
beszélgetést kezdeményez az olvasóval, eljátszik a történet fikcionalitásának 
kérdésével, hangsúlyozva, hogy egy elbeszélt világban vagyunk, amelybe a 
nagyon is valóságos életvilágunkon keresztül tekintünk be. A tárcanovel-
lákban a szubjektív pozíciónak a mértéke egyenesen arányos viszonyban 
van a látó perspektíva mértékével. Általában egy külső, megfigyelő szem as-
pektusából láthatóak az események, amely a bevontság, belemerülés mérté-
kében változik. A közeli felvétel látja az apró részleteket, de az összefüggése-
ket nem, míg a távoli rátekintés során ez utóbbi lehetségessé válik, akár egy 
filmben: „Attól fél, hogy el fog késni. Mi felülről látjuk a kocsisort, úgyhogy 
pontosan tudjuk, hogy el fog: a kék Suzukinak esélye sincs odaérni a követ-
kező helyszínre.” (21) Az elbeszélő azonban nem mindig biztos a szerepé-
ben, gyakran téved, és erre fel is hívja a figyelmet, tovább erősítve a fikció és 
a valóság elválaszthatatlanságát és az elbeszélői kommentárok révén a szö-
vegek metafikciós erejét:

„Treblinkában hal meg. Tévedtem, tévedtem. Nem Treblinkában hal 
meg. és nem is kisfiú, hanem kislány. (…) Mégiscsak kislányé ez a kéz, 
a kislány neve Irena. Litván, Vilnából jött. Összevissza beszélek, mert 
mindent egyszerre szeretnék elmondani. Hogy is lenne litván.” (6)

A fenti idézet a háborús tapasztalat közösségi emlékeit is mozgásba hozza. 
Tóth Krisztina tárcanovellái a társadalmi vonatkozás, az etika és a morál 
felől is vizsgálhatóak. A jelenkor társadalmára, a nagyvárosi létmódra való 
reflexió bizonyos témákat hangsúlyosabban kezel, mint amilyen a hajlékta-
lanok, a fogyasztói társadalom megreformált testképe, a szélsőséges nacio-
nalizmus vagy a romakérdés. A Szólánc című történet (Hazaviszlek, jó? 46) 
fikciós keretbe ágyazott, komoly társadalomkép, amelyben a túlfűtött ma-
gyarsággal, a rosszhiszeműséggel, a cigányellenességgel szembesülünk az 
anyával és kisfiával káromkodva ordító, őket verbálisan bántalmazó férfi 
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alakja révén. A vonat hallgató, könyvükbe bújó utasainak részvéttelenségé-
ben pedig a félelem blokkolta társadalmi szolidaritás és a segítőkészség hiá-
nyát, a kivonódás politikáját mutatja meg. Marginális, a társadalom szélére 
sodródott csoportok helyzetére a tárcanovellák egy-egy emberi sors felmu-
tatásán keresztül világítanak rá. A Pixel lineáris történethaladást megbontó 
narratív technikája révén szembesíti a befogadót a társadalmi előítéletekkel 
A has történetében (Pixel, 94-97), amelyben egy cigányfiú véresen, össze-
görnyedve utazik egy budapesti buszon, így kerül a fiú az elbeszélés teré-
nek és a narrátori szemnek a fókuszpontjába. érezhetően csak a következ-
mények láthatóak, az utasok a külsőből, a fiú származásából ítélnek, előíté-
leteikkel visszafejtik a lehetséges történetek sorát, hogy például a roma fiú 
lopott, majd megverték. A negatív előtörténet megalkotására provokálja az 
olvasót is a tárcanovella, s csak később, a huszonhetedik fejezetben derül 
fény a szegénységből Budapestre menekülő fiú hátrányos helyzetére és a ve-
rés mikéntjére. Az időbeli inverzió narratív technikája révén nyílik lehető-
ség arra, hogy az olvasót saját előítéleteivel, ítéletalkotó történetgyártásával 
szembesítse a szerző.

A költőként induló Tóth Krisztina prózája a világra való rátekintés sa-
játos módjából születik, amely révén történeteket képek, részletek sora-
ként lát, egy véletlenszerű eseményekkel átszőtt, mégis összefüggésekkel teli 
egész részeiként. „Meglátsz egy részletet valamiből, és ott van mögötte egy 
egész sors. (…) Nem ismerjük az elejét, és nem fogjuk ismerni a végét, csak 
egy képkivágás a nagy egészből” – az interjúrészlet jól érzékelteti a rövidtör-
ténetekre jellemző elliptikus, tömör történetvezérlés mellett azt a képi látás-
módot, valamint részletező, pontos megfigyelő tekintetet és nyelvet, amely 
Tóth Krisztina prózájának a kiindulópontját jelenti. A történet megszületé-
se ez egy átlírizált nyelvi alakban. Nem a líra ellenpontja, hanem a lírikus és 
a világot történetekben látó írói világlátás szintézise.

A kószáló és nyomozó narrátort egyszerre foglalkoztatja az, ami meg-
akasztja a mindennapok és a városi lét olvasásában, ugyanakkor az állan-
dó és ismétlődő jelenségek felhívják a figyelmet általánosabb jelenségekre 
mind az egyéni, mind a társadalmi színtéren. A tárcanovella mint megta-
lált műfaj Tóth Krisztina számára lehetőséget ad a történetiség felfedezésé-
re és a szöveg játékára a szerző-narrátor-szereplő viszonyaiban, valamint a 
fikció-valóság egymásba játszásában. ugyanakkor a tárcajelleg arra is al-
kalmat ad számára, hogy a komoly társadalmi kérdésekre, az egyéni sorsok 
válságaira lassan, de mélyen munkálkodó iróniával, olykor humorral vilá-
gítson rá.

Tóth Krisztina írói karakterét a kis formák jellemzik, alkatából fakadó-
an nem a regény, a nagyelbeszélés foglalkoztatja, hanem a kisívű történetek 



195

mondanivalója és a mögötte megbújó, lehetséges rend. „Sose a konkrét sze-
replő vagy a díszlet a lényeg, hanem az esetleges történet mélyén meghúzó-
dó törvényszerűség” – nyilatkozza maga is írói motivációiról. Az írás, a vi-
lág történeteinek fürkészése mint munka, egyfajta „üzemmód”,19 beállító-
dás az író számára, és ebben az üzemben nincsenek öncélú történetek. 

19.  Kozár Alexandra: Álmatag kislány, aki játszani szeretne, Népszabadság, 2012. 
január 7.
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R A DNóT I SÁ N DOR

SA LuS R EI  Pu BLIcA E1

„És, himm-hámm, elnyelték a mesék.”
Ady Endre

Parti Nagy Lajos hetente megjelenő magyar meséi e lap hetedik oldalán so-
kunknak szolgálnak vigaszul. E kötetben (Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vi-
déke. Magyar mesék) az első évet gyűjtötte össze.

Ma Magyarországon egyre többen félnek. A kormányzás nem törődik a 
társadalmi békével; gesztusai, szimbolikája és tettei agresszívek, arrogán-
sak, harciasak, félelmet keltőek. Ellenségnek tekinti saját társadalma egy ré-
szét. S vele szemben fölélednek a megfélemlítettség ösztönei, újraformálód-
nak stratégiái. „Rendes, istenfélő nép vót, nem, mint az előző…” Ezért me-
ríthetünk vigaszt és erőt Parti Nagy szövegeiből.

Ami nem jelenti azt, hogy a megfélemlítettség stratégiái ne működhetné-
nek e szöveggel szemben is. Ilyen stratégia az elfordulás a politikától, a köz-
jóról való gondolkodástól: az aktuális, változtathatatlan realitás prése alatt 
a demokráciáról – mint valami lehetetlen, naiv és álmokat kergető projek-
tumról – való önkéntes lemondás. Ilyen a mindenkori „középre pozicioná-
lás” törekvése, bárhová is tolódjon ez a közép. értéket tulajdonítanak annak, 
hogy nem „keverednek bele” a szennyes közéletbe, hogy ismerik a valóságot, 
tudomásul veszik a jogfosztást, beszámítják a (történelmi, geopolitikai, nép-
lélektani stb.) körülményeket, elfogadják az elfogadhatatlant. Az ilyen és ha-
sonló észjárások szerint Parti Nagy maga is szélsőséges, sajnálatosan radi-
kalizálódott, hiszen politizál, szép tehetségét publicisztikára vesztegeti.

E reakciókat a mai közép- és idősebb nemzedék egyszer megtapasztal-
hatta már. A kései Kádár-korszakban az intranzigensek és ellenzékiek cse-
kély halmazát nemcsak a hatalom képviselői tekintették békebontóknak, 
zavart keltőknek, hanem azok a realisták is, akik talán nem kevésbé utálták 
a létező szocializmust. A rendszerváltás után pedig tanúi lettünk az egykori 
ellenállók, rendszerbomlasztók csodálatos megszaporodásának.

1.  Élet és Irodalom, LVI. évfolyam, 23. szám, 2012. június 8.
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A műfaj, amit Parti Nagy kitalált, négyféleképpen reagál a mai magyar 
közélet realitására. Irreális, banális, brutális és komikus. Kezdetben talán 
csak tréfás ötletnek tűnt, hogy a költő fantasztikus nyelv-elmozdító talentu-
mának a stilizált népies mesebeszéd formájában adjon keretet, s nem látszott 
e kisforma teherbíró-képessége. Paradox módon azért, mert az első mese te-
litalálat volt, minden tekintetben. A gyöngyöspatai események kormányzati 
kezelésének töketlensége, gyávasága, sunyisága jelentős és szimbolikus poli-
tikatörténeti fejlemény volt egy évvel a kormányváltás után. A mese olykép-
pen idézi fel ennek a lényegét, hogy kedélyesen elküldi az állam három fő-
méltóságát és a belügyminisztert az ott erőfitogtató paramilitáris széljobb-
hoz egy kis mozgásra, sportolásra „az áldott magyar terepen”. Vidékre vezet 
az út, ahol a népmesék teremnek, majd dolguk végeztével „haza lett a ha-
ladás”. A naiv etimológia pedig címer gyanánt gyöngyös-(bokrétás) (ör-
dög)-patát képzel el a hétszer vágott mezőn (Gyöngyös pata audiban).

Lehet-e ezt folytatni hétről hétre? Ez épp annyira valószínűtlen, mint 
az, hogy békeidőben, konszolidált körülmények között, szabad választáson 
legitimált kormányzás alatt minden hétre adódik valami nyilvánosan át-
látható, elementárisan botrányos, nevetséges, gyalázatos közpolitikai ese-
mény, hatalmi visszaélés. E valószerűtlenség lett Parti Nagy Lajos múzsája, s 
ez alapozza meg a pszeudomesei duktust. Ez a dolog politikai oldala. A má-
sik oldalon az a kérdés áll, hogy bírja-e költői szuflával.

Bírja. és ez a nagyon komoly játék ezekben a szövegekben. Nemcsak a 
nyelvi fantázia erejének a kérdésére gondolok, a magyar szókincs, a fiktív és 
valóságos táj- és rétegnyelv gazdag tárnáinak feltárására, s – igen – a nyelv-
rontás csodáira. Nemcsak annak a kérdése ez, hogy tudja-e minden egyes 
alkalommal a mesei zárlatot új tartalommal telíteni. Hanem azé, hogy ma-
gát a formát meg tudja-e időről időre újítani.

A forma általános kerete a publicisztika, a mondott szabályokkal. Par-
ti Nagy kiválasztja a bővelkedő heti kínálatból a legfelháborítóbb, legbi-
zarrabb eseményt, s megmunkálja. De a nyelvileg felékesített és megviccelt 
ehetik között időről időre kis szépprózai remekek tűnnek föl.

Ilyen a kísértetmese, ahol a történelmi közelmúlt két nagy vadásza – 
Horthy és Kádár – találkozik a maival, a vadgazdálkodás reformátorával, 
Semjén Zsolttal (A vipli csalitosban). Ilyen a gyémántfélkrajcáros kiskakas 
modern változata, ahol a Nibek (Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ) nevű kiskakas felszívja a begyébe a sok információt – „Teknika 
van, péz van, főhatalmazás nem köll, mer az eleve van a magyarok istenitül” 
(A Kihaénnem téren). A magyarok istene „az életvitelszerűen, sőt vissza-
esőként fázó magyaroknak” bocskaikat varr „zsinórdíszes gombulóval, ké-
zi paszomántval, s duplakükköst, kettő-, sőt háromkunkorost, ahogy mán 
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Árpád apánk es hordotta vót a gimnázijomban a Kormányzó őfőméltósága 
látogatásakor” (A bocskaivarrógép). Ilyen Az Sz. család című gyönyörű kará-
csonyi mese a hajléktalanokkal a Kihaénnem (azelőtt Kossuth-) téren: 

„A pásztorok szípkották bé a forralt borocska gőzit, nékik csóvállot-
ta a Szentkorona az üstökit, kész halivúd vót, epp mint az Isten orszá-
gába. Kis dulakodás ugyan támadott közöttük, hogy mit danoljanak, 
de azután elfútták mindkettőt, Mennyből az angyal, jókedvvel bőség-
vel, balsors akit régen tép lejövelt hezzátok, satöbbi. A végin oszlatni 
se köllött, vízágyúzni se, eregéltek ki a dermedett mezőkre maguktól, 
nem várták meg a bírságot, hejszen mind visszaesők vótak az életük-
vel, amíg meg nem haltak.”

Ilyen a kiemelkedő Cseh mese, amelyben „I. Samsa prágai kerál” szerepel 
és a kafkai Az átváltozást („selymes fervandlungban”) az anderseni A csá-
szár új ruhájával kombinálva nyújt lidérces képet a budapesti udvartartás-
ról. Ilyen A hétmérföldes kiflivég. Ilyen A nemzeti erkölcs köcsöge, amely-
ben „szebbjövők, szebbmúltak, csendőrök, miazmák” köcsöggel tüntetnek 
Alföldi Róbert nemzeti színházi direktorsága ellen. „Mán a Vidnyánszky 
Attilát es leváltották rég, de csak álltak. Állnak ott azóta es. Dudállanak 
a köcsögjökbe. Járőröznek. Nevetnek. Sírnak. Nyugdíjba mennek. Állnak, 
amíg meg nem halunk.” S ilyen – talán felülmúlhatatlanul – a Két disz-
szidens, amelyben József Attila és Károlyi Mihály szobra maga hagyja el a 
Kossuth-teret. 

„Mi mindig mindenről elkésünk, mondotta a geróf. Szutyok egy hely, 
mondotta a kőttő, s visszaintett a Pávaház fele. Ammá igaz, felelte a 
geróf, leveresfestékeznek a mobok, lehazaárulóznak. Hezzá még a leg-
nagyobb kvaterkába cigányoznak, zsidóznak, szegényembereznek, ál-
talánosított hamissan a kőttő. Aki nem tud szobrot tartani, ne tartson 
szobrot magának, monta a geróf a Szalay utca magasságába. Eztán má 
nem szólottak, níztek csak a lábuk elé. Nem vót hová menniök, men-
tek Hegyeshalomnak. úgy es vástak el, a hajnali magyar ködbe, de 
meg nem haltak.”

A dolog természete szerint előbb-utóbb – hála Istennek – magyarázó 
jegyzetek szükségeltetnek majd ezekhez a szövegekhez, de maradandósá-
guk attól még megáll. S mint egy annus horribilis humorista költői króni-
kájának van érvényessége az egésznek, amelyet még a nézőpont változásai 
is dinamizálnak. Figyelemre méltó például, hogy kezdetben adódnak még 
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olyan mesék, ahol a hatalom képviselői a fordítottját cselekszik annak, amit 
a valóságban: helyes, jó és népmesei értelemben igazságos döntéseket hoz-
nak. Schmitt Pál nem írja alá az alaptörvényt (Egy messzilátó Kézjegy), I. 
Fülkefor kinyilvánítja, hogy ahol üldözik a cigányokat, ott ő cigány (Magyar 
cigány vagyok), a debreceni polgármester (álmában) 

„mint egy Széchenyi-Roosevelt István kihúzta magát sziklamód, s 
aszonta: vóna, ha lenne, de nem lesz! Mer ezt a tizenkét milliárd ma-
gyar forintot [a tervezett debreceni futballstadion költségét] mi köz-
felkiáltásval a magyar gyermekszegénység elleni program támogatá-
sára ezennel odaajánljuk” (Egy polgármesteri kilukadás).

De az első néhány mese után ez a típus abbamarad. Parti Nagy nyilván-
valóan elvesztette bizodalmát abban, hogy jóra intheti mesehőseit, az alkot-
mányos jogállamban elképzelhetetlen hatalmat összpontosító miniszterel-
nököt – aki ezért joggal „a magyarok kerála”, azaz „a nagyübü sportpuska”, 
„a Namber, aki van…, ki amolyan vezér vagy isten, de hivatalossan nem 
volt kerál, mert kuruc vót dosztig…” – és korlátolt felelősségű társaságának 
egyéb tagjait (hiszen „a magyarok országa már nem vót Népköztársaság, 
Köztársaság se, hanem Társaság…”).

Megvilágító szójátékok, nyelvi fordulatok, életkönnyítő viccek: „Mán a 
latinok is megmondották, hallgattassék el a másik fél” (a Klubrádióról szól-
va), „a kéménybe penig fölírták, hogy »az Alaptörvény asztala viszta jogál-
lam s épész«”, „fércnél maradandóbb törvény”, „Lojál Ignác közszóga egye-
tem”, „Lex csakazér”, „Kihaénnem tér” stb.

Egy elképzelt, a kormányhoz lojális kritikus, még ha talán magában nem 
is tagadná, hogy e görbe tükörben fölismerhető szép, új világunk, miután el-
mondaná, hogy szabadságjogaink csorbítatlanságát e szövegek háborítatlan 
megjelenése is példázza, föltehetné a szokásos kérdést: hol voltak Parti Nagy 
Lajos magyar meséi az elmúlt nyolc évben? Erre aesthetico-politice a követ-
kező válasz adható. Jó kormányzáshoz nem volt szerencsénk a rendszervál-
tás óta sem. Vajmi keveset tettek a nemzeti nyomor felhalmozódása, a társa-
dalom szétesése ellen, s ha kormányzati szintre nem is emelték a korrupciót 
és a lopást, de hathatósan akadályozni sem tudták. Mindazonáltal igyekez-
tek adni a látszatra – „felhatalmazás” híján nem is tehettek mást. Működ-
tek az alkotmányos jogorvoslat különböző formái. Ma arra a képmutatásra, 
amely átláthatatlanná tette a viszonyokat, nincs szükség. A lopással ellentét-
ben a rablás jól látható. A szavak – legalábbis belföldi használatra – alig pa-
lástolják, inkább nyíltan feltárják, hogy mivel mindent megtehetnek, min-
dent meg is tesznek. A munka társadalma, a visszavezetés a munka világá-
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ba, a közmunka új szabályozása (Parti Nagynál „a magyar nagyfal”) csak 
hártyavékonyan leplezi a kíméletlen népnyúzást. Ez a mese pillanata. Át-
látható egyszerű viszonyok, egyszerű hazugságok, egyszerű indulatok, tisz-
ta szívből megvetett nincstelenek, ájtatos politikai kereszténység, szolgáló 
értelmiség – azaz a kritikai szellem fölváltása a janicsárszellemmel –; nem 
olyan komplikált igen, de-k, amelyeket sem a mese története, sem karakte-
rei nem viselnek el. A meseforma tréfával, anekdotával, parabolával és más 
epikai kisformákkal keveredik, de megőrzi és sugallja eredendő, műfaji ir-
realitását, amelyet egyszerűen úgy lehet lefordítani, hogy mindaz, ami tör-
ténik velünk, nem lehet igaz. Emlékezzünk vissza, hogy a magyar irodal-
mi közelmúltban volt már egy hasonló kísérlet, Esterházy Péter Kis magyar 
pornográfiája.

„Akutya ugatt, a karaván halatt, hilari, hilari, hó, sohse bukunk meg, 
mer mán meg es buktunk, itt a vége, lassú lössz, keserves lössz, de itt van.” 
Nem tudom. De azt tudom, hogy Parti Nagy Lajos hétről hétre teszi nevet-
ségessé a nyakunkon terpeszkedő hatalmat. Hazafias szövegei a köztársaság 
üdvét szolgálják. A helyreállítandó magyar köztársaságét.
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Ru DAš J u TK A

éR I N TőéLET

Keresztury Tibor irodalmi publicisztikájáról

Keresztury Tibor irodalmi publicisztikájában a társadalmi, történelmi és 
poétikai világ sokszínű viszonyát érzékeltetve az emberi létezés nehézsége-
it igyekszik művészileg artikulálni. Művészetének fontos elemeit a retorikai 
alakzatok sajátos alkalmazásában, a stílusjátékokban, humorában és (ön)iró-
niájában, narrációs adottságában, valamint a társadalom- és önkritikai ele-
mek együttesében látom. E világképben olvasatom szerint elsősorban az (ön)
irónia és a humor járul hozzá szöveg és a referencia meghasadásához. Keresz-
tury sajátos szóalkotása teljesen megfelel világszemlélete vagy „dologszemlé-
lete” különösségének. Nyelvében, nyelvén keresztül a kelet-európai, ponto-
sabban a magyar világ, szövegében a nyelvi világtapasztalat mutatkozik meg. 
Az egész világtapasztalatunk – mondja gadamer –, és így a hermeneutikai 
tapasztalat is a nyelv médiumából bontakozik ki. A nyelv médium, közvetí-
tő, amelyben az én és a világ egyesül, illetve összetartozásában mutatkozik 
meg. „Minden szó a nyelv egészét szólaltatja meg, amelyhez tartozik, s a vi-
láglátás egészét jeleníti meg, amelyen alapul. Ezért minden egyes szó mint 
pillanatnyi történés felidézi a ki nem mondottat is, melyre mint válasz és uta-
lás következik.”1 Keresztury a „magyar” társadalmi-történelmi tabló vizio-
nált grammatikai-retorikai játékterével hozza létre többrétegű esszé-publi-
cisztikáját. írásomban azokat a „kereszturys nyelvi sajátosságokat” veszem 
fontolóra, amelyek szövegeinek megértésbeli nehézségét okozzák, és amelyek 
olvasatuk során szellemi izgalmat jelentenek. Elsősorban arra a 34 szövegre 
koncentrálok, amelyek egy éven át íródtak és jelentek meg a Maribor 2012 – 
Európa Kulturális Főváros irodalmi portálján „számozott” Édeshazám2 cím-

1.  Hans georg gadamer: Igazság és módszer (Ford. Bonyhai gábor), gondolat, 
Budapest, 1984, 318.

2.  Ezen az internetes oldalon található meg az Édeshazám címet viselő 34 Keresz-
tury-szöveg: http://www.zivljenjenadotik.si/avtor/?tx_ttnews%5Bauthor_id%5D=135
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mel. (Ezek némelyike a litera.hu portálon megjelent 2Flekken rovat különös 
variációja.)

Maribor 2012 januárjától az Európa Kulturális Fővárosa címet viseli, 
amelynek formálásában aktívan részt vesz a magyar irodalom is. A Mari-
bor 2012 – EKF programjának négy fő ága van: a negyedik címe az élet érin-
tése, illetve az érintőélet, ez a reflexiók multimédiás tere, ahol az EKF-pro-
jekt eseményeitől, a régió történésein át az európai kontextusokig ívelnek a 
témák. Egy éven keresztül 19 magyar szerző (többek közt Esterházy Péter, 
Nádas Péter, Heller Ágnes, Darvasi László, Végel László, Keresztury Tibor, 
garaczi László, Kukorelly Endre) irodalmi „társadalomvalóság” reflexiója 
jelent meg a www.maribor2012.eu portálon, eredeti nyelven, valamint szlo-
vén és angol fordításban. Eddig 60 kiváló szöveg nyújtott képet a jelenlegi 
magyar irodalmi kultúráról (a magyar kultúra irodalmáról), a legtöbb Ke-
resztury Tibor tollából.

Keresztury írásaiban elmerülhet az olvasó: noha bűvöletkeltők, még-
is nehezen érthetők. A tények közlésén túl valami többlet is mutatkozik a 
szövegekben, a textuális-retorikai formáltság nemegyszer feledteti a tárgyat. 
Szövegei jelképesek, míg az értelmezést elsősorban pragmatikus megfonto-
lások irányítják. Tehát e kulturálisan, társadalmilag és történelmileg erősen 
determinált írások pragmatikus szándékok mentén felfejthetők. Itt elsősor-
ban a szemantika (továbbá a stilisztika, a pszicholingvisztika, a diskurzusel-
méletek) megannyi variációja lehet segítségünkre, hiszen ezek az interaktív 
nyelvhasználat alapját képező elvek és eljárások magukba foglalják a nyelv-
használat és a megértés szempontjait. Voltaképpen nem a grammatikában 
és nem a szókincsben, hanem a nyelvhasználatban jelenik meg legközvetle-
nebbül a nyelv, kitágítva a gondolkodást az életmód és a világnézet irányá-
ba. A jelentés a kontextus függvénye, ám Keresztury szövegének több kon-
textusa van: szintagmatikus-paradigmatikus, szövegszerű, nem-szövegsze-
rű, szövegen belüli, szövegen kívüli, a szerző és a befogadó szemszögéből 
tekintett stb.

A megértés szempontjából nagy jelentősége van a nyelvi kódok szituáció-
determinált átváltásának az olvasás folyamán. A referenciális–areferenciá-
lis (avagy textuális) szembeállítás a Keresztury-féle irodalmi publicisztikán 
belül átírt és megszakított jelentésrétegekben működik. Ebből a szempont-
ból a referenciális vonatkozás a kulturális (társadalmi, politikai stb.) jegyek-
ben, a hagyományban, az areferenciális pedig a nyelvi megelőzöttségében 
mutatkozi meg.

„Az a fejtartás! épp csak a konty lett leszerelve róla… Az az arckife-
jezés és az ahhoz igazított hanghordozás! Az a mérhetetlen, ki tudja, 
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mire alapozott, tántoríthatatlan önbizalom! Ezt már láttuk… Ezt már 
hallottuk valahol… Nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen ebben 
az országban, akit a hetvenes évekből egyszer csak államtitkár formá-
jában előlépő Rózsika néni jeges rémülettel töltött el. Diákéveink leg-
rosszabb, régen elfelejtett, lidércnyomásos emlékekeit aktivizálta ez a 
kényszeredett farkasmosolyra húzott pengeszáj, melynek változatai-
ból iskoláztatásunk kitörölhetetlen pillanataiban olyan, egy érzéke-
nyebb gyerek számára halálos fenyegetéssel felérő mondatok jöttek 
elő, mint hogy »megvárjuk, míg Keresztury is méltóztatik elővenni a 
körzőjét, már hogyha egyáltalán van neki«. Ez a frusztrált pedagógus-
típus, melyhez számos igazi, nagy nevelő mellett mindannyiunknak 
volt szerencséje, attól marad élethosszig emlékezetes, hogy a gondjai-
ra bízott, s következetesen a fiának nevezett fiatal számára életre szóló 
lelki sérüléseket okozott. »Százszor leírod, órán nem beszélsz.« »Nála-
tok nem ismerik a fésűt meg az ollót, fiam, hétfőre beküldöd anyádat«, 
a tiedét, paraszt. (…) Hogy a szürke kiskosztüm visszatér a pedagó-
gustesten, annyi különbséggel, hogy ki lett tűzve rá a mell fölött egy 
smukk. Ez a smukk a fejlődés jele. A korszerűség szimbóluma. A re-
form maga. Egy lepke, egy virág, egy katica.”3

„Egy ilyen hírtől én azonnal fellelkesülök. Rendnek, fegyelemnek kell len-
nie: ha nem megy szép szóval, akkor jöjjenek a középkor óta jól bevált mód-
szerek, melyektől a legelvetemültebb adócsaló is megtörik. Most, a válság 
idején úgyis újra sokat hallani azokat a fölerősödő nézeteket, melyek sze-
rint ez a nép még nem érett a demokráciára: nem ért a szép szóból, bika-
csök, kancsuka, spanyolcsizma kell neki. (…) úgyhogy jómagam az adóhi-
vatal helyében egy-egy nehezebb, régóta húzódó, vitatott helyzet tisztázásá-
ra a fentebbi fegyverarzenál mellett vállról indítható rakétát is beszereznék 
– néhány elvetemült, visszaeső kuncsaft esetében egyenesen csodát tehet. 
Innen pedig már csak egy lépés, hogy az adóellenőrök szolgálati autók he-
lyett páncélozott harci járműveken közlekedjenek. csupán a nyomaték ked-
véért, hisz hogyha már elfogytak az érvek, annak azért egész biztos lesz ha-
tása, ha egy rózsadombi villa előtt leparkol egy tank, s kiszáll belőle Nagy-
né Piroska, a behajtási osztály vezető-helyettese, elsimítván a galambszürke 
kiskosztüm gyűrődéseit.”4

3.  Keresztury Tibor: A kiskosztüm. http://www.litera.hu/hirek/a_kiskosztum_vis-http://www.litera.hu/hirek/a_kiskosztum_vis-
szater/

4.  Keresztury Tibor: Édeshazám tizenhét. http://www.zivljenjenadotik.si/
prispevki/prispevek/article/edeshazam-tizenhet/
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Felmerül a kérdés, hogy miként vagyunk képesek megérteni a refereciális 
és nyelvi cselekvéseket, és miként vagyunk képesek hatással lenni a tudás-
keretekkel kapcsolatos megértésre. A tudáskeretek általában konvencioná-
lis természetűek, így meghatározzák, hogy egy bizonyos kultúrában/társa-
dalomban mi a jellemző vagy tipikus. A fenti példa esetén egy konkrét, idő-
szerű társadalmi helyzet „artikulálódott”, hiszen a „való világ”-ot a szerző 
az irodalom jelrendszerében tárgyiasította, az olvasás folyamatában tulaj-
donképpen a szövegbe kódolt közlemény tartalmának újraalkotásának kel-
lett végbemennie. ugyanis a szó vagy szintaxis állandó viszonya lerombo-
lódik, s jellé válik. A nyelvértelmezés kettősségének felbomlása tehát kiala-
kíthat olyan komplex nyelvjáték-feltételeket, amelyek poétikai/politikai/
társadalomkritikai szempontból át tudják hidalni az eredeti és a képletes 
jelentések közti ellentétet. így Keresztury irodalmi publicisztikája a társa-
dalmiból és az ösztönösből/egyéniből született jelrendszerek egyesülésének 
színterévé válik. Tehát, egy „banalizált” terminussal a legtelítettebb érte-
lemmel felruházva adja vissza az „aktuális” idő/kor valósághorizontját. Ek-
képpen például a „galambszürke kiskosztüm” sajátos jelkép, amely társadal-
mi szimbólumként jelenik meg. Az ilyen és hasonló esetekre mondja Paul 
de Man, hogy „a retorika radikálisan felfüggeszti a logikát, és a referenciális 
abberációk örvénylő lehetőségeit tárja fel.”5 Az idézett részben nagy szám-
ban fellelhetőek a legismertebb retorikai trópusok, a metaforák is, amelyek 
az egymást helyettesítő szavak paradigmatikus kapcsolatára alapoznak. Ke-
resztury metaforái sajátosan kódoltak. „A metaforikus eljárás az értelmezés 
asszociációs formáját igényli. Jelképes események, elszigetelt jelenetek, új-
ra meg újra felbukkanó motívumok, hangulatok, gondolati tartalmak, a ta-
pasztalati övezeten túlmutató reflexiók sorakoznak egymás mellé, úgy, hogy 
közöttük okozati úton csak részleges összefüggéseket állapíthatunk meg.”6

Keresztury bravúros szövegeinek egyik leglátványosabb formája a szub-
jektív, diegetikus azaz szimbolikus csere által megalkotott valóságillúzió, a 
„figuratív metalepszis” hatáskörének módozata. Jól megfigyelhető nála az 
éthosz, amely a saját megélt világa és a figuratív/fikcionált világa közös szár-
mazéka. A metaleptikus viselkedés eredménye pedig éppen „a valóságot és a 
fikciót elválasztó határ illuzórikus átlépése”7, amelynek valódi figuratív, kö-
vetkezésképpen fiktív jellege mutatkozik az alábbi narratív fortélyban is:

5.  Paul de Man: Szemiológia és retorika. (Ford. Orsós László Jakab) In Ba-
csó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció, cserépfalvi, Budapest, 1991, 120.

6. Kulcsár Szabó Ernő: Műalkotás–szöveg–hatás, Magvető, Budapest, 1987, 68.
7.  gérard genette: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig (Ford. Z. Varga Zoltán), 

Kalligram, Pozsony, 2006, 45. 
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„Azért az időjárás nagyot dob a dolgon. Megkönnyíti, hogy a dön-
tés megszülessen, s a négynapos ünnepen nagy levegőt véve, a dolga-
it félretéve, érdeklődő tekintetet öltve kimozduljon vackából az em-
ber, tevőleges módon megszemlélni a fejleményeket. Azok pedig két-
ségkívül pozitívak, sőt fölöttébb biztatóak – a kerítésig legalábbis jó 
magyarnak lenni, igen. Lent sárga krókuszok és fehér hóvirágok, s 
egy eleven sündisznó, esküszöm. A bokrokon erektált állapotú ágak, 
duzzadó zöld rügyek; fent a diófán ezerrel nyomatják a telet a maguk 
két grammjával teljességgel érthetetlen módon túlélt énekesmadarak. 
Még feljebb a mélykék égen parányi, csillogó fapados gyűri le a légi-
folyosón a centimétereket, hogy utolsó erejéből elérje, s lehetőleg még 
nyitva találja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. Minden arról 
szól, minden részlet arra biztat, hogy kihajtott gallérú fehér vászon-
ingben, vékony ünneplő zakóban, a szív fölé szúrt kokárdában neki-
vágjon a városnak kipirult orcával az ember, karját egy rokon lélek 
karjába öltse, s a hajukat borzoló lágy tavaszi szélben dalra fakadja-
nak. Hogy túlharsogja, lenyomja a tüdejük térfogatához képest totáli-
san aránytalan, törvénytelen hangerővel operáló kedves kis szárnya-
sokat az ünnepi gerjedelem. Nehogy má’ énekszóban a magyarok el-
len a madarak nyerjenek.”8

Keresztury Tibor rétori – az elmét megragadó és érzelmeket kiváltó – szö-
vegeinek olvasása a paradigmatikus szerkezettől, a metaforikus, metalep-
tikus alakzatokon keresztül az asszociációkon és jelképeken alapuló szin-
tagmatikus szerkezet felé haladva juttatja el az olvasót a megértés, a „szö-
veg öröme” felé.

Az Édeshazám számozott sorozat láthatólag törekszik arra, hogy szoro-
san kapcsolódjon a beszélt nyelvhez, ugyanakkor számos pszeudotextust 
tartalmaz. Ezek gadamer szerint olyan kiürült jelentésű nyelvi alkotóré-
szek, amelyek valójában nem tartoznak az értelem közvetítéséhez, de a be-
szédfolyam retorikus áthidalásához nagyon fontos töltelékanyagok. A ma-
gyar szleng, a „csúnya” szavak, az argó, „a beszédszerűség, az élő közlés 
diskurzív eszközei, a beszélt nyelv változatos imitációs eljárásai alkalmassá 
teszik a narrációt a közelség és közvetlenség érzékeltetésére.”9

„Na, onnantól nem volt elmúlás meg elemelés, tepsi, zsák, régió meg 
centrum egyáltalán. Totállájf – kezdte a nő bemutatkozásképp, ez az 

8. Keresztury Tibor: Kikelet. http://www.litera.hu/hirek/kikelet
9.  Thomka Beáta: Déli témák, zEtna, Zenta, 2009, 168.
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én elvem, remélem tudsz németül.” (…) A szitu óriásinak mondható 
– hajtogatta onnantól szakaszosan, ha épp meg tudott szólalni, egy 
komplett Narancs-cikk. (…) Totállájf – folytatta – és ebbe énnálam, 
Tibikém –, tette hozzá sokat sejtetően, bizalmasan – minden, de úgy 
hidd el, hogy minden beletartozik! (…) Megyek utánuk a Domestossal, 
de közben és főképpen utána: pia, pina, kánaán. Háromszor szöktem 
meg az intenzív osztályról, kétszer kiloptam azt a girhest is – bökött a 
fejével a szomszéd asztal felé –, de kár volt, a férjemet; négyszer vol-
tam már kómában, ötször mondott le rólam a drága jó anyám. De ró-
lam aztán lemondhatott: totállájf, itt vagyok! (…) Fasz – mondogatta 
megrögzötten, aztán hogy intenzív osztály, később hogy zálogház, Do-
mestos, állomás, elfekvő, anyám és Kishalász.” (Édeshazám harminc-
három, kézirat)

Keresztury a mindennapok látszólagos lazaságából, durvaságából, bagatell-
jéből, ultramodern cinizmusából teremti meg „költészetét”. Ez a provokatív 
grammatikai furfang valamiként a szabatos beszéd önparódiájaként mű-
ködik, s így éri el poétikus szerepét, a szövegaurának az „eleganciáját”, hi-
telességét.

Az irodalmi szövegben „az értelemvonatkozások szövevénye soha nem 
merül ki teljesen azokban a relációkban, amelyek a szavak főjelentései kö-
zött állnak fenn. Az irodalmi mondat terjedelmét éppen a közrejátszó jelen-
tésrelációk adják, amelyek nincsenek beszorítva az értelmi teleológiába.”10 
Ilyenek például az allúziókkal telített szójátékok is, amelyeknél többértel-
műségében a szó illetve a szintaxis, mint önálló értelemhordozó hivalko-
dik, díszeleg. így a szójátékokban önálló értelemegységek vannak egymás 
ellen kijátszva, amelyek szétvetik a beszéd egységét és megkövetelik, hogy 
egy magasabban reflektált értelemvonatkozásban értsük meg őket. Ez lehet 
irritáló is egy szövegben, éppen a beszéd egységének szétvetése miatt, de le-
het vonzó és hatásos is. Sok Keresztury-szöveg tudatosan adja át magát e ref-
lexió játékának. Remek példa erre az „anyám pitája” szövegrész:

„Nem gondolom, hogy ebben az érdekes országban önmagában hír-
értéke volna annak, hogy a városszéli nagyáruház parkolójában ma 
reggelre »Anyám pitája« névvel bódét nyitott egy szorgalmas honfi-
társunk, s benne gyrost kíván árusítani. Szűz Mária kegyelménél fog-
va a magyar nép ötletessége végtelen, a föld minden más nemzeténél 

10. Hans georg gadamer: Szöveg és interpretáció. (Ford. Hévizi Ottó) In Szöveg és 
interpretáció i. m. 34. 
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előrébbvaló. E sorok írója a példának okáért helyhiány miatt fel sem 
tudná sorolni, mi minden jutott az eszébe a túlélés érdekében az el-
múlt fél év során, noha egy gasztronómiai sufni felállítása a bevásár-
lóközpont autóparkolójának két szomszédos, mozgássérültek számá-
ra fenntartott sávjában kétségkívül nem szerepelt jobbnál jobb elkép-
zelései között. Pláne ilyen névvel, hogy »Anyám pitája«, ami – valljuk 
be – üzleti értelemben telitalálat, több szempontból is. Egyrészt mág-
nesként vonzza a tekintetet, hisz a paraszt háromszor is elolvassa, mi-
re elkezdi könyökkel lökdösni a nőt, mert elhiszi, hogy tényleg az van 
odaírva, amit a két szemével lát – valóban ezt adta a vadiúj objektum 
nevének leleményes emberünk. Másrészt pedig valósággal összefut a 
nyál a szájban, az öles felirat akkora étvágyat csinál: aki nemrég reg-
gelizett, az se bír a vággyal, hogy a lapos tekintetű, éppen a kést fe-
nő félmeztelen szakács anyja pitájából elfogyasszon egy adagot csí-
pős szósszal, s különböző zöldségekkel gazdagon. (…) A vállalkozó 
feni a kést az »Anyám pitája« felirat alatt. A sufni körül lehajtott fejjel, 
szótlanul állnak a hajléktalanok. Mintha egy jelre várnának, amelyre 
majd módszeresen nekilátnak, s ezt az egész látványkonyhát, ezt a bó-
dét a gazdával, a fakó kötényével, a Köjál-engedélyével, s az édesanyja 
összes pitájával egyetemben megeszik.”11

Mint ahogy azt már a bevezetőben említettem, Keresztury szövegvilágké-
pét az (ön)irónikus önfelfokozás vagy éppen önlefokozás alakzata és a hu-
mor öleli át.12 Ily módon az irónia lehetővé teszi, hogy a szerző szörnyűsé-
geket állítson, hiszen ezt esztétikai eszközökkel teszi, és így megteremt va-
lamiféle távolságot a szóban forgó dologtól. Az irónia ebben az esetben egy 
esztétikai trükk vagy „Kunstmittel”. Az irónia visszavezetése az én mint 
reflektív struktúra dialektikájára.13

„Most azonban se belehalni, se élvezni nem szeretnék, viszont kiba-
szott meleg van a tetőtérben, úgyhogy kimegyek nyaralni a kertbe, 

11.  Keresztury Tibor: Anyám pitája. http://www.litera.hu/hirek/anyad_pitaja
12.  „Az irónia tehát egy művészi effektus, olyasmi, amit egy szöveg esztétikai 

okokból művel annak érdekében, hogy fokozza vagy változatossá tegye önön esztéti-
kai varázsát.” Paul de Man: Az irónia fogalma. (Ford. Katona gábor) In uő.: Esztétikai 
ideológia, Janus/Osiris, Budapest, 2000, 184.

13.  „Az irónia nyilvánvalóan az a távolság egy énen belül, az én megkettőződése, 
tükörszerű struktúrák az énben, amelyekben az én bizonyos távolságtartással képes 
szemügyre venni önmagát. Az irónia reflektív struktúrákat hoz létre, és leírható az én 
dialektikája egyik mozzanatának értelmében.” uo.
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ami abból áll, hogy a slaggal jól lehűtöm magam. Bekapcsolom a szi-
vattyút, beleállok a sugárba, fejbelövöm magam, nyaralok.”14

„Láthatóan egyre kevésbé működik az a szép nemzeti hagyomá-
nyunk, hogy bajaink forrásaként örökösen másokra mutogatunk, 
minden nyomorúságunkért mindig másokat (tatár, török, német, 
orosz, Brüsszel, bankok, IMF, zsidók, cigányok) okolunk. Mindez ad-
dig remekül működik, amíg a népnek megvan a lakása, állása, ciga-
rettája és söre – addig roppant bátran együtt ordít a szónokkal, hogy 
takarodjanak a multik az országból kifele, valamint a kommunisták, 
természetesen.”15

„Ha egy reggel arra ébrednénk fel, hogy az angyalok serege édesha-
zámat a tejjel-mézzel folyó Kánaánná változtatta, nem venné észre az 
égvilágon senki, esküszöm. A budapesti 4-es, 6-os villamoson ugyan-
olyan primitív tónusban szidnák a mindenkori kormányt, meg a ban-
kokat, meg a multikat, meg a gazdagokat, mert ugyebár pénz miná-
lunk becsületes módon nem keletkezhet. Ha közbeszólna valaki, hogy 
»ember, szavad ne felejtsd, de nézzél már ki közben az ablakon, mert 
itt a földi paradicsom«, azt azonnal lenáciznák/lekomcsiznák, de csak 
miután már lefejelte valaki.”16

Keresztury irodalmi publicisztikájában a képzelet és a valóság keveredik, 
összemosódik, s ez különös eredményekre vezet. E két világ – a történelmi 
és a mesterséges – szemmel láthatóan összeszövődik az Édeshazám sorozat-
ban. E sorozat szövegterének megalkotása a mindennapi élet töprengései-
ből, a rossz exterieurben való leledzésből, a frázisokból, a grimaszokból fa-
kad; a szerző a szenvedésből, a tébolyból és a gyötrelemből teremt (szöveg)
világot. A szövegekben az emberek közti dinamizáló feszültség kínja, a tár-
sadalmi hamisság gyötrelme, a kicsinyesség különös kínszenvedése, az il-
lúzió(vesztésnek), a vágyálomnak, a fikciónak és képzelgésnek a szenvedése, 
a konkrét értelemben vett kor keserve, az (új) társadalmi rétegek létrejötte 
nyomán támadt szenvedés, az értelmiségiek fájdalma, a kultúrnénik rabsá-
gától való rettegés, az ostobaság fájdalma és nem utolsó sorban, a valóság-
tól való eltávolodás mikéntje manifesztálódik. Illetve mindezen függőségek 

14. Keresztury Tibor: Élvezni és… http://www.litera.hu/netnaplo/elvezni_es/
15.  Keresztury Tibor: Édeshazám huszonkilenc http://www.zivljenjenadotik.si/pris-

pevki/prispevek/article/edeshazam-huszonkilenc/
16.  Keresztury Tibor:  Keresztury Tibor: Édeshazám huszonegy http://www.zivljenjenadotik.si/

prispevki/prispevek/article/edeshazam-huszonnegy/
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és kölcsönhatásaik a kínszenvedése, amelyből épp az alkotás mozdítja ki a 
szerzőt, vagy ahogyan az Édeshazám huszonkilencben fogalmaz:

„Ebből a szótlan, bakkecskés, fűnyírókat berregtető, lehajtott fejű 
ügymenetből segített kimozdulni a Maribor-portál négy szerzőjének 
a minapi szegedi felolvasás, mely az egyetemi napok programsoro-
zatának keretében jött létre, Európa kulturális fővárosának ürügyén. 
garaczi László, Németh gábor, Szilasi László, s e sorok szerzőjének 
itt, ezeken a hasábokon megjelent szövegeit akkora lelkesedéssel fo-
gadta a zömmel gimnazistákból álló közönség, mintha az írások meg-
oldást, gyógyírt kínáltak volna mindenre, ami édeshazámban manap-
ság oly nehezen elviselhető. Pedig dehogy tudjuk mi a megoldást – a 
szegedi Maribor-est pusztán avval tudott szolgálni, hogy fanyar, ön-
ironikus, néha groteszk és szarkasztikus fénytörésbe vonta a kétség-
beesést. Megpróbálván világossá tenni, hogy a felelősség senki más-
ra át nem hárítható, mert az ország mi vagyunk: mi vagyunk a tatár, 
a török, a német, az orosz, mi vagyunk a bankok, Brüsszel és az IMF 
– és mi vagyunk a zsidók és a cigányok is.”17

Meghatározható-e egyáltalán, hogy mi is ez a Keresztury alkotta mű(vé-
szet)? Tárca, paródia, pamflet, variációk egy valóság és fantázia szülte vi-
lágra, melyben túlsúlyban van a tréfa, az irónia, a mélyebb értelem, a per-
sziflázs, az éles kirohanás, a keserű belenyugvás? Mindenesetre ezen esz-
szészerű publicisztikában voltaképpen nem a póz, a tettetés, a színlelés, a 
maszatolás, a mesterkéltség, a szellemtelenség koordinátái dominálnak, ha-
nem az őszinte vallomás-, (ön)reflexió-jelleg érződik, ahol gazdagon fog-
lalja össze a választ a fent felvázolt kínzó kérdésekre; ahol a valóság imma-
nens szinten strukturálja a szöveget, bár épp a nyelv kombinatorikai logi-
kája, illetve játéka – ami különösképpen működteti a szöveget – sok esetben 
leépíti a valóságmezőt, Kundera könyvcímét parafrazeálva: a lét elviselhe-
tetlen nehézségét.

„»Két seb a két szemem. Ez a világ rohad. / Nem merek szétnézni, 
mert elhányom magamat. / Kétségbeesett és beteg leszek, / ha látom, 
hogy élnek az emberek! / gyáva hízelgés, árulás, szennyes önérdek, / 
Jogtiprás és csalás – amerre nézek! / Torkig vagyok! Majd’ szétvet az 

17.  Keresztury Tibor: Édeshazám huszonkilenc http://www.zivljenjenado-
tik.si/prispevki/prispevek/article/edeshazam-huszonkilenc/
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utálat. / Már nekimennék az egész világnak« – dúdolom Molière so-
rait Petri fordításában, süt a nap, ezerrel nyomják a madarak a fákon, 
tavasz, terasz, minden, ami kell. Próbálok relaxálni, hogy ne robban-
jon szét a fejemben az agy. A legnagyobb kihívás pillanatnyilag ebben 
a térségben, de leginkább édeshazám színterein sokunk számára ez: 
megőrizni hidegvérünket. Megpróbálni úgy túlélni, hogy nem mégy 
le kutyába közben, nem leszel se lakáj, se futóbolond. Egyszer már – 
azt a rendszert szocializmusnak hívták – volt ilyen. Nem egy emelke-
dett stratégia, voltak e földön már magasabb ívű értelmiségi életprog-
ramok, ám az adott körülmények között feltétlenül autentikus: nívót-
lan korhoz alacsony röptű programot. Almabort és krumplicukrot. 
Nullás lisztet pléhkanállal, a kurva isten bassza meg!” (Édeshazám 
harminckettő, kézirat)

Keresztury Tibor Édeshazám sorozatát az „érintőélet” inspirálja, olyan in-
tervallumokban születik és olyan különös időpillanatot ragad meg, amit 
kairosznak is nevezhetnénk. Keresztury kis narratívái a „jelenvalólét” ese-
ményeinek és folyamatainak a modelljei. E mikrotörténetek sorozata a létek 
nem csupán reprodukciója, hanem – a szimbólumok és retorikai alakzatok 
által – egy lehetséges komplex rendszere. Az efféle irodalmi publicisztika az 
események cselekményszerkezetek szerinti kódolása, ami a kultúra rendel-
kezésre áll, hogy rávilágíthasson az egyén és a közösség jelenére. Az Édes-
hazám egy miliő, a „kételyek kora” képe…
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R AJSLI  EM E SE

SéTÁ K A FIKcIó ER DEJ éBEN

Keresztury Tibor tárcái

Keresztury egy alkalommal maga vázolta a novella- és tárcairodalom idő-
szerű kérdéseiről beszélve1, hogyan vált a korábban erős irodalomtörténe-
ti hagyománnyal rendelkező magyar tárca az évezred utolsó évtizedére le-
nézett és besorolhatatlan műfajjá. Ennek talán legszembetűnőbb tünete az, 
hogy csak az számít „komoly” írónak, aki regényt (is) ír – hiába indult va-
laki novellával (mint Darvasi László és grecsó Krisztián), sőt, akár versek-
kel (mint Rakovszky Zsuzsa vagy Kukorelly Endre).

Mintha létezne valamiféle műfaji elvárás is, hogy különválasszuk a doku-
mentáló tárcát az irodalmitól, holott ezek a leggyakrabban összefonódnak. 
Kétségtelen, hogy ez a rövidprózai műfaj a rendszerváltás eufóriájában in-
kább átcsúszott az újságírói műfajok területére. Sokan (csurkától Eszterhá-
zyig) sok tárcát írtak ekkoriban, és azok szinte minden lapban helyet kaptak 
(az Élet és Irodalomtól a Magyar Nemzetig) – de az olvasók inkább a politi-
ka fölötti demokratikus nyilvánosság egyik eszközeként tekintettek rá, nem 
kezelték szerzője irodalmi munkásságának részeként. Ennek azonban kéz-
zelfogható, konkrétan megnevezhető oka nem volt. Thomka Beáta A hírlap-
írás poétikája2 című szövegében így ír erről, saját Kosztolányi-dilemmájá-
nak nevezve a besorolás kérdését: „A legutóbbi életműsorozat elbeszélés- és 
publicisztikaköteteinek sok darabját illetően nehezen tudok esztétikai érvet 
találni arra, miért az egyik, s nem a másik formai hagyományt reprezentá-
ló kötetbe tartoznak.” 

Mi az hát, ami az irodalmi tárcát megkülönbözteti a hírlapíróitól? A meg-
jelenés közege, egy napi- vagy hetilapnak, illetve Keresztury esetében leg-

1.  A pécsi Irodalomtudományi Doktori Iskola Novellaantropológia. No-
vella- és tárcairodalmunk időszerű kérdései előadássorozatán, 2011. 09. 29-én. 

2.  Thomka Beáta: A hírlapírás poétikája. Keresztury Tibor: Reményfutam, A vad-
disznó rokona, Jelenkor 2002/1.
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utóbb a maribori Európa Kulturális Fővárosa-projekt internetes portáljá-
nak az állandó tárcarovata (ahol az Édeshazám-ciklus eddigi 28 darabja 
megjelent) arra készteti az olvasót, hogy ne irodalmi műfajnak tekintse az 
ott megjelenő írást, hanem valós, hétköznapi tartalmakat, közéleti reflexi-
ókat tartalmazó „kis színesnek”. A két kötet3 viszont felhívás arra, hogy 
irodalomként olvassuk ezeket az írásokat. Ez azonban arra utalna, hogy a 
„ruha” teszi a tárcát, hisz ha ugyanaz a történet egy könyv két borítója kö-
zött jelenik meg, akkor már irodalmi szövegnek tekintenénk. Melyik lenne 
a szövegek eredeti működési területe?

Ha a sajtóműfajok közé soroljuk, a tárcának bizonyos fokú aktualitása 
kell legyen – az irodalmi tárcában azonban nemcsak tényközlés van, ha-
nem egyéni nyelv, ide illő eszköztár és nyelvhasználati norma. A kilencve-
nes évek elejét a Magyar Narancs szerkesztőségében töltöttem, ott szerzett 
tapasztalataim alapján hajlamos vagyok azt állítani, hogy Keresztury tár-
cáinak nyelvét is ez a közeg érlelte-növelte. Ezt a nyelvet álmomból fölriad-
va is fölismerném, legfontosabb jellemzőjének pedig a klasszikus értelem-
ben vett4 ironikus attitűdöt érzem, ez lényegül át, Tar Sándor nyelvezetét 
önmagába (és a Tar-figurákat a cselekménybe) beépítve, Keresztury sajátos, 
ironikus stílusává.

Egyéni nyelvezettel ötvözött sajátos látásmódjuknak köszönhetően e tár-
cák határozottan sajtóműfajnak tűnnek, ám irodalmi elemeikkel hatnak. 
E nyelv jellemzői: szabadabb beszédmód, káromkodások, egy-egy tájnyel-
vi vagy idegen szó, közhelyek gyakori használata, természetes nyelvi sok-
színűség és az ellentétek permanens, lépten-nyomon történő fölvillantása: 
körmondat-bravúrokat olvashatunk egészen földhözragadt élményekről, 
miközben egy-két tárca elolvasása után kiderül, hogy írójuk érti-beszéli a 
focidrukkerek nyelvét is. Egy idő után otthonosan érezzük magunkat ebben 
a nyelvben, ez az, ami – néhány visszatérő motívum, pl. az irodalmi toposz-
szá váló Küküllő utca mellett – összefűzi a történeteket.

Az ellentétek érdekes jellegzetességei Keresztury tárcáinak. újra meg új-
ra belefutunk egyszerre humoros és önironikus megjegyzéseibe, találó jel-
lemzéseibe („a Tankcsapda a tájhaza népi kultúrájának fényes állócsillaga”; 
„a nyár vége olyan, mint a vasárnap délután, csak nagyban”; „részeg bicik-
lisekben gazdag táj”), (mi is önironikusan) kinevetjük kultúrsznobságát és 

3.  Keresztury Tibor: Reményfutam, Magyar Narancs Könyvek, 2000; és uő.: 
A vaddisznó rokona, Palatinus, Budapest, 2002. (A nem lábjegyzetelt idézetek e két kö-
tetből és a maribori portálról származnak.)

4.  A görög künikoszok szerint önös érdekek mozgatják az embereket, ezért nem 
hajlandók az emberi őszinteségre, erényre és altruizmusra építeni.
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továbbgondoljuk szociális érzékenységét, elmerülünk az ábrázolt érzékiség-
ben (étteremkritikák) és a kegyetlen valóságban (részeg Mikulás), a magas-
ságokban és a mélységekben (egy szaunázás leírásában), és nem menekülhe-
tünk legbensőbb gondolataitól – de a testi problémáktól se.

Egyediek (és első látásra érdektelenek) azon alkalmak/események, ame-
lyek kapcsán egyáltalán tollat ragad: a vonat lekésése, egy fölperzselt me-
zőn kipányvázott szamár látványa, a húsvéti locsolkodásból fiával hazaté-
rő részeg apa figurája, a választásokról kérdezősködő gyereknek adott rezig-
nált válaszainak papírra vetése, a New York-i terrortámadás, a gyerekének 
iskolakezdése… De nem mulaszt el szólni a közvetítő közegről se, amelyen 
át számára meglepő és új információkhoz juthat (a tévé, a reklámok – ezek 
kapcsán is fölvet továbbgondolkodásra késztető retorikai kérdéseket). Nem 
véletlenül lesznek egyediek, személyesek a szövegek – minden jel szerint hi-
telesen tudnak szólni az adott korról, és kétségtelenül irodalmi értéket is 
képviselnek.

Keresztury tárcáinak nyelve a művelt, távolságtartó beszédnek és az iro-
dalmon kívüli szájhagyománynak az ötvözete. Szervesen kapcsolódik a ’90-
es évek prózájának nyelvezetéhez (különösen Tar Sándoréhoz), radikaliz-
musa miatt ugyanakkor ki is lóg onnan – hétköznapisága inkább az újság-
írói műfajokhoz, bölcselkedő fölényessége inkább valami fikcióhoz közelíti, 
ám a fikción ismét csak átsüt a mikrohistória műfajába hajló dokumentaris-
ta elem. Bármelyik megszólaló (a focidrukker, a szülőtárs a gyerek iskolájá-
ból, a környék boltjait végigsöröző alkoholista) fikcionalizálódhat. és hogy 
ezen a szinten is megmaradjon a kettősség: egyszerre válik szívünknek drá-
ga irodalmi hőssé és a korkép részesévé.

A fikcióteremtő és a dokumentáló nyelv keveredése annak köszönhető, 
hogy Keresztury folyamatosan váltogatja a történet részesének és megfi-
gyelőjének szerepét. Az irónia nála tudatos, húsbavágó önvizsgálat, némi 
önsajnálattal fűszerezve. A tárca műfajára utaló egyértelmű jegyek ellené-
re ugyanis Keresztury tárcái mélyen vallomásos prózák is, megrendítően 
azok, még akkor is, amikor az Édeshazám darabjaiban csak egy-egy fél-
mondat erejéig utal vissza korábbi önmagára, de még inkább a Reményfu-
tam nyilvánvalóan saját tapasztalaton alapuló, és valahogy időben is köze-
lebbinek tűnő függőségét figyelembe véve akkor, amikor saját hangulatait, 
állapotait veszi szemügyre. Ezeknek a szövegeknek a személyessége több, 
mint amennyi egy újságírói műfajba belefér. Maga az író is határozottan je-
len van a történetben, ír az írás körülményeiről, alapvető világlátásáról („ci-
vilizált lényként mindent elkövet, hogy ne legyen kiégett embergyűlölő”) – 
a depressziós és alkoholos állapotok leírása pedig kifejezetten csáth-i pró-
zába hajlik.
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A tárcaírónak Dorrith cohn-féle áttetsző tudata van: miközben elénk 
tárja gondolatmenetét, az ebben fölbukkanó ellentétek, az önfeltáró, cini-
kus „mindent megmutatok”-attitűd teszi áttetszővé. Ebbe az áttetszőségbe 
– ha tetszik: sebezhetőségbe – fonódnak bele azok a nyelvi jelenségek, ame-
lyek viszont alapvetően a szépirodalmi funkciókhoz köthetőek: gondolok 
itt a tudatfolyamatokat kifejező igékre, a belső és elbeszélt monológokra, az 
idő- és térviszonyt kifejező névmásokra, melyek a szereplő ittjére és most-
jára vonatkoznak.5 

Ennek a nyelvi kettősségnek azért van nagy jelentősége, mert segít a mű-
faji kettősség tisztázásában: ha vannak (márpedig vannak) a szövegben ki-
fejezetten irodalmi műfajokhoz köthető nyelvi jelenségek, akkor könnyeb-
ben akceptálható Dorrith cohn állítása, mely szerint „az irodalmi fikció az 
egyetlen olyan irodalmi műnem, melyben egy a beszélőtől különböző sze-
mély kimondatlan gondolatai, érzései, percepciói ábrázolhatóak.”6 és hát, 
mi tagadás, Keresztury szövegeiben gyakran előfordulnak az elbeszélőtől 
különböző személyek kimondatlan gondolatai, érzései, percepciói…

Keresztury tárcáit olvasva az olvasónak hallgatólagosan el kell fogadnia 
azt az immár klasszikus fikciós egyezményt, mely szerint tudnia kell, hogy 
amit olvas, az képzeletbeli történet, de azt nem szabad hinnie, hogy az író 
hazugságot közöl. ugyanakkor e szövegek naplószerűek is, beszippantják 
magukba az olvasót kíméletlenségükkel, naturalizmusukkal. és hát kétség-
telen: a tárcának szerencsés eleme a terjedelme, „mert ha már két ülés kell 
hozzá, a világ ügyei közbetolulnak, s egyszerre vége mindennek, ami kerek 
teljességére emlékeztetne.”7 

Vannak egyébként szolidabb, irodalmi babérokra aligha törő szövegek is, 
amelyeket inkább az újságírói műfajok közé sorolnánk. A vaddisznó roko-
na kötetben Keresztury ezeket fejezetekbe rendezi: akad közöttük sportos, 
tévékritikás, éttermes, reklámos. De ezek elé is rezignált bevezetőt ír, meg-
előlegezve a tárcaírás (egyáltalán az írás) értelmetlenségéről alkotott véle-
ményét – és folytatja is, rácáfolva az értelmetlenség taglalására, „ráhúzva 
a vizes lepedőt” Jenőre, Norbira vagy Lagzi Lajcsira, hogy aztán, indokolt 
esetben, mégis dicsérően szóljon valamiről, természetesen, ekkor is megma-
radva a saját bevett (hol igényes, hol káromkodó) stílusánál.

Szól az írás nehézségeiről: „ha nem bénítja meg a csömör addig a klavia-

5.  Dorrith cohn: Áttetsző tudatok. In Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elmé-
letei II. Jelenkor, Pécs, 1996, 81-103; 103-138.

6.  uo.
7.  Edgar Allan Poe-t (Babits Mihály fordítása) idézi umberto Eco: Hat séta a fik-

ció erdejében, Európa, udapest, 2002, 65.



217

túrát verő kezet”, a témaválasztásról: „nekem egy ilyen szitu valóságos kin-
csesbánya, ebből élek”, de olvashatunk fanyar önreflexiót is, olvasói áttétel-
lel – „Egyszer egy olvasó a Magyar Narancs legbánatosabb szerzőjének ne-
vezett (…), aki kiválóan megél abból, hogy szomorú” – és anélkül, amikor 
önmagát: „nyelvi adatgyűjtő és főállású figuravadász”-nak nevezi. Tárcaírói 
ars poeticát ír Balázs Fecó köré: „Semmit nem állít azon túl, hogy baj van, s 
az égvilágon semmit sem akar – épp ezzel opponál. Számról számra körül-
ír egy állapotot, élethelyzetet. Melyben neki, legnagyobb bánatára, a passzív 
elszenvedő szerepe jutott.”

Mindeközben persze kíméletlen, és nem csak önmagával: mindenkivel. 
Kukorihoz és Kotkodához hasonlít bennünket. és lesütött szemmel suny-
nyogónak nevez. Van még a minősítések között: „komplett idióta, pojáca, 
zsebsztár, pökhendi műmájer, szellemileg alultáplált lumpen, hatalmas arcá-
ból ki sem látó úgynevezett sztár, felfújt guminő, végtelenül szerény intellek-
tus, pökhendi nímand, az anyját is eladó neobizniszcsávó, cinikus karrierlo-
vag, uborkafára felkapaszkodott senkijános, gőgös pojáca, luxuskurvákkal 
flangáló projektmenedzser, közbeszerzési-pályázat nyertes, placcon üvöltö-
ző heccember, seggnyalásra fölszegődött szervilis kurzuslovag, papírból pa-
rizert zabáló balkáni tótumfaktum, napi szavatosságú paprikajancsi”.

A maribori Európa Kulturális Fővárosa szlovén internetes portálján hét-
ről hétre megjelenő Édeshazám eddigi 28 szövege szerves folytatása a ko-
rábbi Miskolc-bluesnak, amolyan Magyarország-blues. Elvben a külföldi ol-
vasóra figyelve, az éppen aktuális eseményekről ír, ám sok kikacsintással a 
magyar olvasó felé. Miközben persze azt is látnunk kell, hogy a Miskolc-blu-
esban nem történik semmi eget rengető – ugyanez a bagatellizálás megjele-
nik az Édeshazám-ciklusban is. Itt mégiscsak egy ország ügyeiről lenne szó, 
s rádöbbenünk, hogy a bagatell nem is annyira az, nem LEHET az, hisz hús-
bavágó kérdések ezek… Nyíltan beszél a kételyeiről (személyesekről és szak-
maiakról egyaránt), és határozottan foglal állást országa belügyeiről. Ilyen 
témák elsősorban az Édeshazám-ciklusban bukkannak fel: cigánygyilkossá-
gok, focidrukker-bandák, de azokban a tárcákban is, amelyek csak látszólag 
mellékesek, pusztán a napi politika körébe tartoznak (a Kossuth tér rekonst-
rukciója, az állami ünnepségek forgatókönyve, a hajléktalanrendeletek, a 
névtelen feljelentések lehetősége, az oktatási reform). Mindennapi mikrotör-
ténetekből, jelentéktelen eseményekből farag olvasható, jellegzetes, a múlt 
századi elődök írásaira emlékeztető, azokhoz hasonlóan a dokumentaris-
ta és az irodalmi műfaj határán billegő tárcákat, továbbra is kétkedésben 
hagyva olvasóját: vajon irodalom vagy újságcikk-e az, amit olvas – s az min-
denesetre alaposan megsokszorozza az interpretációs lehetőségeket, hogy 
Thomka Beáta posztmodern szociográfiáknak nevezi ezeket az írásokat.
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umberto Eco olvasója nem nyugodott bele abba, hogy a fikció világa sze-
rényebb formátumú, mint a tényleges világ.8 Keresztury olvasójában ez a le-
hetőség föl se bukkan: aki hétről hétre elolvassa írásait, vagy kitart a kö-
tet végéig, az nem az elbeszélő próza ecoi vigasztaló funkciója miatt teszi 
ezt.9 Valószínűleg már ráhangolódott ezen tárcák kettősségére, és úgy ka-
landozik a fikció erdejében, hogy tudja: bármikor a dokumentarizmus ösvé-
nyére tévedhet. Talán Nemes Nagy Ágnes írásról alkotott meglátásai illené-
nek ide: „Kerekítek, csonkítok, fabulálok, rendező ösztöneim malma jár, jár 
megállíthatatlanul, akár akarom, akár nem – vagyis azt teszem, amit min-
den író. írok. (…) és vonatkoztathatjuk ezt az írásra éppúgy, mint az írásról 
való írásra, versre, prózára, vízállásjelentésre. Ha jól meggondoljuk, egyet-
len szót se volna szabad papírra vetnünk. (…) Azért írunk. Több-kevesebb 
kétellyel.”10 

Sőt, ide kívánkozik az ecói kérdés11. Előfordulhat-e hogy a tárca egysze-
rűen egy olyan szöveg, amely arról (is) szól, hogy: lehetetlen megírni egy 
történetet?

8.  umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében, i. m. 123. 
9.  „…fikciót olvasni annyit tesz, hogy játszunk egy játékot, s ezáltal értelmet 

adunk annak a rengeteg dolognak, ami a létező világban történt, történik, vagy tör-
ténni fog. Ha elbeszélő prózát olvasunk, elkerüljük azt a szorongást, ami ránk tör, ha 
valami igazat akarunk mondani a világról. Ez az elbeszélő próza vigasztaló funkciója.” 
Eco i. m. 124.

10.  Nemes Nagy Ágnes: Tudjuk-e, hogy mit csinálunk? In Domokos Má-
tyás–Lakatos András (szerk.): A magyar esszé antológiája, Osiris, Budapest, 
2007, 113–114.

11.  Eco i. m. 55.
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K Á L M Á N c .  gYÖRgY

PODM A N IcZK Y Mű FAJ I  ú J íTÁSA é S 
EgY ELőZ M éN Y E1

A műfaji2 újítások közismert paradoxona, hogy egyszerre tételezik fel az is-
mételhetőséget és a megismételhetetlenséget – vagyis akkor tud megszilár-
dulni és önmagát új műfajként állítani, definiálni egy szövegtípus, ha nem 
egyetlen (vagy csak egy-két) példája van, hanem ismétlődik – más szöve-
gek az „eredeti” számos vonását átveszik, az előképhez hasonlóan megva-
lósítják; ugyanakkor amióta a modern irodalom korszakát éljük, az erede-
tiség, az újdonság, az eltérés központi érték, tehát éppen az ismétlés az, ami 
elkerülendőnek számít. ugyanazt az „ötletet” nem szívesen használja sen-
ki, nehogy az imitáció (esetleg egyenesen a lopás vagy plágium) árnyéka ve-
tüljön rá.

A szépirodalom és a szótár összekapcsolása efféle (potenciális) műfajte-
remtő elv, ami egyrészt sokféleképpen, számtalan, egymástól eltérő variá-
cióban ismételhető, másrészt van esély arra, hogy ezek mégis eléggé külön-
bözzenek egymástól ahhoz, semhogy utánzásnak tetsszenek.

Egy lelkes és rendkívül invenciózus filológus kimutatta, hogy Henry Ja-
mes néhány ifjúkori novellája az iskolai latinszótáron alapul. A kamaszko-
rú szerző minden bizonnyal azt a feladatot adta magának, hogy a szótárban 
egymás mellett álló (és egymással semmiféle kapcsolatban nem álló) szava-
kat felhasználva írjon novellát. 

A szótár és a szépirodalom kapcsolatára rengeteg más példát tudunk. 
Tandori Egy talált tárgy megtisztítása című kötetében legalább kétszer meg-
idézi a szótár világát; a Bevezetés a szépirodalomba első fejezetének („A pró-

1.  Ez az írás két korábbi szövegből használ fel hosszabb szövegrészeket: Podma-
niczky könyvéről az Élet és Irodalom 2009-es évfolyamában, Temesi Por cím művéről a 
Beszélőben, 1999-ben írtam.

2.  A „műfaj” szót itt persze nagyon lazán használom, a köznapi (tehát nem az 
irodalomtudományos) szóhasználatra támaszkodom – nagyjából „szövegtípus” érte-
lemben (bár ez sem sokkal egyértelműbb, világosabb kategória).
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za iszkolása”) elején A-tól Z-ig sorol – szótárszerűen – településneveket, s a 
hozzá kapcsolt főneveket; vannak régi szótárak, amelyeket (a szerző szándé-
kától nem egészen függetlenül) élvezettel olvasgatunk, már-már szépiroda-
lomként; s persze van több olyan szépprózai mű, amely a szótár formáját ve-
szi alapul – elsősorban persze Pavić és Temesi munkái jutnak az eszünkbe. 
A szótár (többek között) azt a konvenciót próbálja megkérdőjelezni, hogy 
az elbeszélő széppróza az időt használja alapvető rendező elvként (még ha 
felforgatja is); az időben lezajló történet helyett (vagy mellett) az irodalom 
anyaga, a szó válik elsődlegessé, és az anyag anyaga, a betű lesz az elrendezés 
meghatározója. Valami olyasmi tehát, ami csaknem esetleges, véletlenszerű, 
ahhoz képest, amit az irodalom lényegének tekintünk. A szövegek tagolásá-
nak elvben számtalan módja lehet, és különösen érdekesek azok a megoldá-
sok, amelyek valami meghatározott, konvencionálisan rögzített, külsődle-
ges rendbe szorítják mindazt, aminek formát adnak. Ilyenkor óhatatlanul 
egymásra vonatkoztatjuk a természetadta vagy hagyomány megőrizte szi-
lárd és állandó keretet, és azt, ami ennek alárendelődik. gondolhatunk itt a 
versfejekbe rejtett nevekre és idézetekre (akrosztichon), vagy akár az olyan 
alakzatokra, mint az idézetekre felfűzött történet (Ottlik Iskolája ennek kü-
lönös esete, mert a Pál-mondat elemeiből csak kettőt használ fel fejezetcím-
ként). Lehet ilyen „külsődleges” rendező elv a négy évszak, a tíz parancso-
lat, a csillagképek vagy az alapszínek: szemben a végtelen (ámbár megszám-
lálható) számsorral, ezek az áttekinthetőség, a rend, a végesség biztonságát 
nyújtják.

Betűből elég kevés van, szóból – elvileg – végtelenül sok, de tudjuk, hogy 
hagyományosan csak korlátozott számú szó szokott a szótárakba kerülni: a 
szótárak kezelhetőségét (egy-két kötet, még ha vaskos is) a hagyomány ga-
rantálja, no meg a szótárszerkesztő önkénye (koncepciója, preferenciái, vi-
lágképe, ízlése) is. Noha a szótár látszólag csak annyit tesz, hogy szavakat 
gyűjt egybe, s azokat (a szavakkal azonos vagy más nyelven) megmagyaráz-
za, egy adott kor szótára mindig árulkodik azokról a történelmi-társadalmi 
körülményekről, amelyek között keletkezett. A szótárszerkesztés korántsem 
valami időtlen, objektív, örökérvényű tevékenység. A jó vagy valami okból 
nevezetes szótárakat szerzőjük neve alapján tartjuk számon.

A szótár-forma – különös módon – egyáltalán nem törli el az elbeszélő 
hang, az elbeszélői tudás, a modalitás, vagy a világkép s ennek stiláris, re-
torikai stb. indexei problémáit. A szikár, kiszámított és kiszámítható, külső 
rendező elvet követő forma (vagy annak számtalan változata) csak látszólag 
szenvtelen és tárgyszerű – mintegy ironikusan ellenpontozva a szöveg va-
lóságos (az olvasó számára feltáruló) értelmét. Ez Podmaniczky művének 
(egyik) elődjénél, Temesi Ferenc Por című művében elég szembeötlő.
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Temesinél különös összjátékba lép a külsődleges rendező elv (a betűrend), 
a nyelvi tények felsorolható, objektíve leírható sokasága (a szavak), a szótár-
szerkesztő válogatásának óhatatlan szubjektivitása, s az, amit a Por alcíme 
ígér: regény. A regény valami sokszálú, nehezen zabolázható, mégis összefo-
gott és koherens valami: mindenképpen távol áll tőle az a mechanikus és vé-
letlenszerű tagolás, ami egy szótárt jellemezne, s részeit – szemben a szótár 
egységeivel – összefűzik bizonyos (helyszín-, szereplő-, idő-, motivikus stb.) 
azonosságok. A szöveg(ek) beszélője magát rendszerint szótárírónak neve-
zi. A szótár felkínálja azt a lehetőséget, hogy össze-vissza (ahogyan éppen 
„szükségünk van rá”, ahogyan bizonyos szavak kikeresése igényli) olvasgas-
suk, az is lehet, hogy az utalásokat kövessük végig, vagy olvashatjuk az elejé-
től a végéig is (amit igazi szótárral soha nem teszünk, regénnyel viszont ép-
pen így szokás tenni).

A regény újszerű, rendkívül tudatosan megalkotott szöveg, s ez abban 
az időben feltűnővé és izgalmassá tette, s még ma is érdekes. Temesi ma-
ga is reflektál erre az eredetiségre, az ötlet egyediségére, s egyben másol-
hatóságára: Az ötlet címszóban arról számol be, hogy a szótáríró azon a 
reggelen megtudta: egy gyors kezű kazár tollnok lexikon formában jelen-
tetett meg egy regényt. A kazár nyomdai átfutási időket ismerve nem nagy 
kunszt, mosolygott savanyúan. Nyilvánvalóan Pavić Kazár szótáráról van 
szó, amelyet – s ezt Temesi finoman érzékelteti a szócikk hátralevő részé-
ben, ahol arról esik szó, hogy óvakodj a tolvajoktól! – , a szótáríró az alap-
ötlet közönséges eltulajdonításának tekint. Az olvasónak persze lehet némi 
rossz érzése: először is, mintha lett volna már Temesi előtt egy román és egy 
német regény is (kutat kétségbeesve romló emlékezetében), amely ugyaner-
re az ötletre épített; másodszor pedig zavaró a magabiztosságnak, a kétely 
nélküli önbizalomnak, az uralomnak az a hangja, amelyet nem először hall 
megszólalni a szövegből.

Itt a nagy találmány, a könyv legnagyobb erénye, a szótárforma; itt az 
időrend érdekes, patchwork-szerű kuszasága és lazasága; itt az anekdota, 
amelyet Esterházy visszahelyezett jogaiba (s amely, nem mellékesen, olvas-
mányossá teszi a szöveget). Az elbeszélő meg-megjelenik a szövegben, kibe-
szél olvasójához, szól a készülő műről – önreflexív, játékos vonásai is vannak 
hát a szövegnek. Az elbeszélőnek megvan a véleménye erről a városról, Por-
lódról, s ezt rögtön két módon (a címmel és a város – Szeged – átnevezésé-
vel) olvasói tudomására is hoz. A város persze egyben emlékek tárháza is a 
számára, kiapadhatatlan inspirációs forrás, a kultúra, az irodalom, a barát-
ságok, szerelmek és furcsaságok hona. Mégis: az egész könyvben érezhető az 
a gesztus, hogy a mindentudó, tárgyát maradéktalanul ismerő elbeszélő adja 
át nekünk, olvasóinak, ismereteit és nézeteit. Ez az elbeszélő (még ha olykor 
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panaszkodik is, még ha a történelem homályára utal is, ha olykor töredéke-
sen fogalmaz is) mindig ura annak, amit elbeszél, mindig képes felülről lát-
ni tárgyát, mindig többet tud nálunk, mindig birtokolja világát.

Ennek jele az értékelések, a szerzői nézőpont magabiztossága, kikezd-
hetetlensége, irónia nélkülisége is, de talán ebből fakad az is, hogy a regény 
nyelvi szólamait is mindig uralma alá hajtja. Ha a szegedi/porlódi népnyelv 
szólal meg a szövegben, arra az elbeszélő mindig felhívja a figyelmet, an-
nak oka és jelentősége van; az elbeszélői szólam mindig változatlan marad, 
nem szivárog bele sehonnan semmi más beszédmód (vagy ha igen, arra is-
mét csak reflektál). így azután az anekdoták gazdagságához a nyelvé nem 
mérhető; egyetlen, jól körülhatárolt (nyelvi) nézőpont uralkodik a szöve-
gen. Ennek a sztorizgatásnak a modalitására azután gyakorta a nosztalgi-
kus, múlt-idéző, megbocsátó hangnem a jellemző, ahol – ismét – rendben 
vannak az értékek, soha nincs kockázat, mi tudjuk, mi mit jelent, mi meny-
nyit ér.

Az anekdota klasszikus, múlt századi vagy század eleji formájában van 
jelen a regény szövetében: Temesi nagy kedvvel imitálja az adomázás hagyo-
mányos formáját, s nincs szíve megbontani, átalakítani, kiforgatni azt. így 
azonban az egész szöveg elsodródik az anekdota-gyűjtemény felé, mintegy 
másfél évszázad családi és városi legendáinak, vicceinek, édesbús és mulat-
ságos történeteinek foglalatává. A szótár-forma akár arra is alkalmat adna, 
hogy a szöveg mindazt végigpróbálgassa, verstől a drámáig, egysorostól az 
eposzig, félmondattól a rajzig, ami a regénybe nem szokott beleférni; Teme-
si csak nagyon visszafogottan, óvatosan, s általában igen ritkán váltogatja a 
szövegtípusokat. Nem él azzal a szabadsággal, amelyet – paradox módon – 
a szótár-szerkezet mechanikussága biztosítana számára. (Esterházy Beveze-
tése sokkal inkább beteljesíti ezt a lehetőséget.) Van ugyan kotta, hangjáték, 
esszé és idézett újságcikk, de az olvasó alapélménye mégiscsak az egynemű-
ség. Ismét igazságtalan lehet a megfogalmazás: Temesi mintha az anekdo-
ta humorára bízná magát, neki magának viszont mintha nem lenne humo-
ra. A kicsiszolt sztorinak kell megtennie a magáét, még ha az elbeszélő fa-
hangú és lassú beszédű is.

Van továbbá a Porban valami ártatlanság: mintha nemigen érintené meg 
a kor, amelyben született, de az a kor sem igen, amelyet átfog. Ha csak arra 
gondolunk, hogy ezekben az években (a ’80-asok második felében) Bodor, 
Mészöly, Krasznahorkai, Nádas, Esterházy, Márton László és mások milyen 
művekkel álltak elő, akkor fel kell, hogy tűnjön: Temesi regénye ezekhez ké-
pest kifejezetten rózsaszínű, s ha egy-két politikailag sikamlósabb (de vál-
tozatlanul az anekdota szintjén mozgó) részletet kivennénk belőle, bármi-
kor íródhatott volna. Hiába is várnánk tőle, hogy akár az emberi kapcsola-
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tok, akár a hatalom természete, akár a hatalmi beszéd kijátszásának módja 
– e korszak jeles tárgyai – kerüljenek a szemhatárba. A sodró mese, a kul-
túrtörténeti kaleidoszkóp, a szociográfiai adalékok sora, mi tagadás, sokkal 
súlytalanabbnak tűnik a kor prózája legjavánál.

Szeged ismerőinek és a szegedieknek nagyon fontos könyve lehet Teme-
si Porja. érdekességét máig (és még nagyon soká) megőrzi azok számára, 
akik remek történeteket várnak tőle, akik egy város históriájában szeretné-
nek csemegézni, akik arra kíváncsiak, milyen módon lehet nem hagyomá-
nyos módon, mégis élvezetesen olyasvalamit írni, amit korábban szociográ-
fiának neveztek. Nagy, elszalasztott lehetőség. Az a forma, amelyre ráakadt, 
előremutató jelentőségű, és elmondhatjuk róla, hogy teljesítménye tisztele-
tet érdemel, hogy műve máig olvasható maradt, hogy részeiben olykor ki-
váló munka. 

Podmaniczky szótárában a betűk egymásra következésének esetlegessé-
ge mellett az sem kiszámítható, hogy a címszóhoz milyen szöveg tartozik: a 
szöveg és a címszó viszonya mérhetetlenül sokféle lehet. Mondjuk úgy – na-
gyon pontatlanul –, hogy kiszámíthatatlan, mikor mi jut a szótáríró eszébe. 
Ekként a Szép Magyar Szótár dupla véletlenszerűségnek van kitéve – ám-
de ugyanakkor nincs is benne semmi véletlenszerű, mert valaki ezt kitalál-
ta, eltervezte, megírta, úgy, ahogyan előttünk van. Még egy kicsit kiélezve: a 
szótár általában is az esetlegesség, az önkény, a káosz birodalma – és egyút-
tal a rendé, a világ megismerhetőségébe és leírhatóságába vetett hité.

Podmaniczkynál a címszó olykor valóban a szócikk centrumában van – 
máskor csaknem észrevétlenül, mellékesen szövődik a meghatározásba; a 
szöveg olykor a címszó körül forog, de van, hogy épp annak ellenében dol-
gozik. A szöveg lehet kicsinyített történet vagy a történet valamelyik sze-
letkéje – kezdete, vége vagy egy darabka valahonnan a belsejéből –, de az 
azért mindig igaz, hogy ezeket a szeletkéket valamely történethez képest 
gondoljuk el. Erre késztet az, hogy Podmaniczky bizonyos történetmondá-
si alap-paramétereket következetesen megtart: az elbeszélő rendszeresen át-
adja a szót szereplőinek, és nem szólít meg senkit, nem beszél első személy-
ben, nincsenek felkiáltásai, indulatszavai; mindig visszatekintő az elbeszélés 
(nincs jelen vagy jövő idő); nincs leírás vagy értekező jellegű szöveg – min-
denütt események, történések vannak, még ha egészen minimalizáltak is. 
(Néhány kivétel azért akad a fentiek alól.)

Nagy a kísértés, hogy az olvasó megpróbáljon a szótár pontszerűségével 
szemben olvasni: vagyis hogy meglelje az egyes szócikkek közötti összefüg-
géseket, valami vonalszerűséget alakítson ki a pontokból (nyilván több vo-
nalat). Mint emlékezetes, Temesi műve erre bőven ad alkalmat: ott, végül 
is, van központi tárgy, vannak visszatérő szereplők és összeköthető pontok, 
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amelyek révén az elszigetelt szócikkeknél nagyobb történeteket formálhat 
az olvasó; ehhez a szócikkeken belüli utalások is segítenek. Podmaniczky-
nál erről szó sincs; még azok a szócikkek sem köthetők össze, amelyek pél-
dául szótő és képzett szó viszonyában állnak egymással. Ha úgy tetszik, ez 
a szerkezet értelmezhető akként, hogy noha a lajstromban minden megvan, 
belefér az egész világ, minden és mindennek a története leírható – ezek a 
történetek széttartóak, nem összefüggőek, hiábavaló bármilyen áttekintés-
re törekedni. Podmaniczky világa, noha darabjaiban gyakran mulatságos, 
mindenképpen érdekes, és számtalan történet magvát (vagy darabkáját) rej-
ti – széthulló, reménytelenül összefoghatatlan. centruma nincs, de még az 
is kétséges, hogy bármi összeköttetés lehetséges-e az elemek között. Vannak 
azonos módon megnevezett szereplők: az asszony, a férfi, a kisfiú, a profesz-
szor, a tanár (és még számtalan foglalkozás egy-egy képviselője), de aligha 
hihetjük, hogy ezek azonosnak volnának tekinthetők. (Mindenesetre a ha-
tározott névelő következetes használatát kifejezetten lényegesnek kell tekin-
tenünk: Podmaniczky itt is egy bevett elbeszélői konvenciót közvetít, azt, 
amelynek segítségével az elbeszélő mintegy észrevétlenül és azonnal bevon-
ja az olvasót az ábrázolt világba.) A kor – úgy sejtjük – legtöbbször a mi sa-
ját korunk; a helyszín nyilván Magyarország. Mindez azonban édeskevés az 
elszigetelt darabkák felfűzéséhez. 

Ha tehát nem így, a pontokat összekötve, a nagy történetet a gomolygó 
törmelékekben meglátva kell olvasni ezt a művet, akkor hogyan? Lehet, per-
sze, sorra venni a címszavakat, A és Z között. Lehet ötletszerűen, itt-ott fel-
csapva a könyvet. és – voltaképpen bárhogy. Mindenképpen rendkívül él-
vezetes, szellemes, meglepően egységes és ötletekben, fogásokban, történe-
tekben pazarlóan gazdag szöveget olvasunk majd. Ahol egy-egy szó néhány 
pillanatra kiválik, felfénylik, aurát és közeget kap – hogy aztán egy másik-
nak adja át a helyét. Már ennek a működésnek a megtapasztalása is nagy él-
mény. és sokáig, lassan és nagy élvezettel olvasható Podmaniczky szótára; a 
hemzsegő történetek tára, a rend és a káosz szép foglalata.
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gÁc S A N NA

EZ Sú LYOS

Podmaniczky Szilárd: Szép Magyar Szótár 

Megjelent a Világirodalmi Enciklopédia kiegészítő kötete? – álmélkodtam, 
amikor megpillantottam az aranybetűs narancssárga könyvet, a feszes vá-
szonkötést, ezt a szép, tekintélyes tárgyat, mely egy boldogabb/boldogtala-
nabb kor (a megfelelő aláhúzandó) nyomdászati-kötészeti csúcsteljesítmé-
nyeit idézi. és egy szép illúziót, azt hogy egy megfelelően vaskos kötetben 
össze lehet foglalni és közre lehet adni, ami összefoglalandó és közreadan-
dó. Az olyan könyveket, amelyek így néznek ki, általában sok, többé-kevés-
bé névtelen szerző írja. Az ilyen könyv egy intézmény lenyomata, egy szer-
kesztő testületé, mely előzetes döntéseket hoz arról, hogy hol vannak a fel-
térképezendő terület határai, hogyan néz ki a belső tagolása, hierarchiája, 
majd mindezt lefordítja nem kevésbé hierarchikus személyi viszonyokra és 
munkamenetre, működésbe hozza a szótár-, lexikon-, enciklopédia-, kata-
lógusgyártó gépezetet, a tudásgyárat. 

Bár Podmaniczky Szilárd Szép Magyar Szótára ugyancsak a tudás ha-
tárvidékeit járja be, a szótárak tekintélyes személytelenségével ellentétben 
a szerző szeszélyesen, szívmelengetően egyéni és eredeti írói világába illesz-
kedik. Az Értelmező Kéziszótár alapján válogatott 5000 szócikk 710 olda-
lon sorakozik fel betűrendben. Ám maguk a szócikkek már aligha kerül-
hetnének be bármely más szótárba, hisz bennük a címszó és a magyarázat, 
értelmezés, definíció között az összefüggés inkább egy verscím és egy vers 
viszonyát idézi. Podmaniczky szócikkei nem az értelmezés vagy a definí-
ció, hanem a használat felől közelítenek a címszóhoz, az Értelmező Szótár-
nál maradva: inkább a példamondattal mutatnak rokonságot. Példamon-
datai azonban nem magukban állnak, hanem kis csoportokban, és törté-
neteket alkotnak, vagy sokszor inkább csak történéseket, történetelemeket, 
történetvázakat. Rövidségükön túl is absztraháltak: a névtelen figurák (az 
asszony, a férfi, a kisfiú, a professzor stb.) azon az ingoványos határvidéken 
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állnak, ami a nyelvtani értelemben vett alanyt és a történetek plasztikus sze-
replőit elválasztja egymástól.

A Szép Magyar Szótár szépnek tehát szép, szótárnak szótár is meg nem is, 
de vajon magyar-e? – tehetjük fel a kérdést. Nem úgy értve, hogy elég ma-
gyar-e, hanem hogy van-e benne magyar világ? A magyar élet enciklopédi-
ája? Ez a kérdés már akkor is felmerülhetett az olvasóban, amikor a szótár 
szócikkei 4-5-ös csoportokban az éS glossza-oldalán jelentek meg, ahol fur-
csa párbeszédbe keveredtek a közélet visszásságait többé vagy kevésbé szel-
lemesen leleplező szösszenetekkel. A szócikkekben sokszor felfedezhetünk 
valami glossza-, de még inkább tárcaszerűséget, valami helyi ízt; de azért 
alapvetően, azt hiszem, mégsem a leíró ambíció a legfontosabb mozgató-
rugó itt. A Szép Magyar Szótár elsősorban azért magyar, amiért bármely 
magyar szótár magyar: mert magyarul van. Magyar nyelven magyarázzák 
benne a magyar nyelvet.

Történetek A-tól Z-ig, mondja az alcím. S valóban, a szócikkek, mikro-
történetek, vagy czigány Lóránd találó kifejezésével nanoprózák semmi-
féle más logika vagy lineáris rendező elv szerint nem kapcsolódnak egy-
máshoz, mint amilyen az ábécé szabályos, de önkényes rendje. A történe-
tek gyűjtése, lecsupaszítása és rendszerezése megidéz még egy tekintélyes 
hagyományt: a történetek tudományos vizsgálatának hőskorát a 19. és a 20. 
század fordulóján, amikor történeteket – elsősorban népmeséket – gyűjtöt-
tek össze módszeresen, a teljesség igényével, abban a reményben, hogy a for-
mális osztályozás, a katalogizálás elvezethet a történet mibenlétének, s ezál-
tal az emberiség emlékező mechanizmusainak megértéséhez. Podmaniczky 
hét év módszeres munkájával felépített vastag kötete azonban voltaképpen 
nem követ semmilyen módszert, s így épp olyan ironikusan viszonyul a me-
sekatalógusokhoz, mint a szótárhoz vagy az enciklopédiához. A szócikkek-
be foglalt történetecskék a formális hasonlóság ellenére felettébb sokfélék, 
sőt sokműfajúak. Van közöttük szabályos vicc: 

„OcSMÁNY A férfi portrét festetett magáról, de a művész csak a kész 
képet volt hajlandó megmutatni. A nagy napon a nappaliban leplez-
ték le az alkotást. A férfi fuldoklott a felháborodástól. De hát ez ocs-
mány! Mit festett maga? Drága uram, válaszolt a festő, ennyi pénzért 
ön így néz ki.” 

Vagy van itt morbid tragédia is:

„HuNYó A hunyó a fa felé fordult, elszámolt negyvenig. Aki bújt, 
aki nem, megyek. Mind a hárman mögötte álltak. Mi van, miért nem 
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bújtatok el? A nagyobbik lány megtörölte az orrát. Meghalt a nagy-
apád.” 

Inkább képzeletgyakorlatok sorával, az asszociációs munkára fogott imagi-
náció termékeivel van tehát dolgunk, mint szabályosan rendszerezett szö-
vegekkel. A teremtő írói képzelet produktumai ugyanakkor, elsősorban ta-
lán éppen a szabályos elrendezés, másodsorban a láthatatlan elbeszélő mi-
att, mégiscsak talált történeteknek hatnak.

A képzeletgyakorlatok Podmaniczky Szilárd egy korábbi kötetét, a Kép-
lapok a barlangszájból című karcsú könyvecske sorozatát folytatják. Van 
azonban néhány fontos különbség. Az egyik maga a vállalkozás mértéke: a 
Szép Magyar Szótár egyik leginkább megragadható tulajdonsága meghök-
kentő terjedelme, azaz enciklopédikus ambíciója. A másik különbség egy-
fajta tematikus eltolódás. A Képlapok darabjai – ahogy a kötetcím is utal rá 
– elsősorban látványokat teremtenek, képeket vázolnak fel, a Szép Magyar 
Szótára szócikkeiben viszont a mentális folyamatok, a gondolatok elbeszélé-
se, a lelki folyamatok kerülnek előtérbe. Egyszerre láttatják azt, hogy mi tör-
ténik a világban és mi a figurák fejében, és gyakran az szervezi őket, hogy 
miképpen kapcsolódik össze ez a kétféle történés. Valami történik, és a hős 
valamit gondol, felismer, megért, valami eszébe jut, kétsége támad, remél, 
tudni szeretne, az az érzése, nem tudja eldönteni. Például:

„KONgó éjszaka valahogy beindult, tompán, monoton hangjával 
csöpögött a csap. Aztán leesett egy megszáradt ruha, roppant az ab-
laküveg, kongó hangot adott a fal. Ha nem lennék itt, gondolta a sö-
tétben a férfi, ilyen lassú lenne a változás.” 

Ha a Képlapok szösszenetei nagyobb részt a keletkező és megszűnő képet, 
látványt vetítik elénk, akkor a Szép Magyar Szótár darabkái jobbára a gon-
dolat, az érzés, a tudás keletkezését.

A történetek tudós kutatói előszeretettel töprengenek azon, hogy mi célja 
is van a történetmesélésnek. Vannak, akik egyenesen úgy vélik, a történet a 
definíciókon és logikai kapcsolatokon alapuló gondolkodás egyenrangú al-
ternatívája, a világ megértésének és a világról való beszédnek másik alap-
módusza. A Szép Magyar Szótár talán ezt a két gondolkodásmódot szembe-
síti egymással, s ennyiben filozofikus mű.

A kritikák rendre megállapítják Podmaniczky Szilárd műveinek furcsa, 
magányos jellegét, műfaji besorolhatatlanságát, azt, hogy sokkal könnyebb 
negatív módon meghatározni milyenségüket: a minimál-prózák inkább tá-
vol esnek, mintsem közel Örkény egyperceseihez; a versek, a Magritte-váz-
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latok egy nem létező magyar szürrealista írásmód folytatói stb. Podmanicz-
ky Szilárd fél lábbal valahogy mindig kívül áll az amúgy sem jól kivehető 
margókon. Munkásságának van valami one-man-show-jellege és ezért van 
benne valami zavarba ejtően szabad; szelíd, de szolid mániái vannak, egy-
személyes intézmény. Ezen a könyvön is könnyebb negatív hasonlatokkal 
fogást találni: bár enciklopédikus ambíciója hajaz bizonyos posztmodern 
próza-vállalkozásokra, mégsem törekszik nagynarratíva létrehozására, 
mint például Pavić szótárregénye. Filozofikus karaktere megidézi a filozófi-
ai töredékek tradícióját. Ám a rendszerbe nem foglalt gondolatok, szenten-
ciák, enigmatikus sejtések, az évszázadok vagy évezredek folyamán aforiz-
mává közhelyesedő ötletek sorába a Szép Magyar Szótár szócikkei csak az-
zal a megkötéssel illeszthetők be, hogy az itt megfogalmazódó gondolatok 
és vélekedések mindig valakihez kötődnek, akivel épp történik valami, az-
az a legkevésbé sem tartanak igényt a személytelenség és az időtlenség stá-
tusára.

A használat felől nézve pedig fontos különbség az is, hogy ellentétben 
az aforizmagyűjteményekkel, melyeket aligha lapozgat más két percnél to-
vább, mint elfoglalt polgármesterek pozitív jövőképpel rendelkező beszéd-
írói, a Szép Magyar Szótár kifejezetten addiktív. A tudóst és a laikust egy-
aránt rabul ejtheti ennek a vállalkozásnak a rafinált humora és szédítő ön-
törvényűsége.

és ahogyan a mániákus és öntörvényű könyvekkel, már ha jók, lenni szo-
kott, csábítása nem csak az olvasásra vonatkozik. Becsülettel küzdöttem ez 
ellen a csábítás ellen, de végül megadtam magam neki, úgyhogy – a fentie-
ket összegzendő és lezárandó – szeretnék egy apokriffel hozzájárulni ehhez 
a monstruózus munkához:

VAJON Az asszony levette a polcról a konyhamérleget, ráhelyezte a Szép 
Magyar Szótárt, és megnézte a digitális kijelzőt. 935 gramm. Aztán elgondol-
kodott, hogy vajon mennyit nyomhatott a könyv, mielőtt kiolvasta.
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K ER E SZT u RY T IBOR

H ÁT IT T M Á R M I N DEN T SZ A BA D?!

A folyóirat-kultúra és az irodalmi újságírás az internet korában

(Mi a helyzet?) Közel negyedszázad távlatából könnyen belátható, hogy az 
1989-1990-es fordulat nyomán megbillent hagyományos, öröknek hitt ér-
téktartalmak sorában a szépirodalom – s egyáltalán: az irodalmi kultúra – 
szerepének megváltozása, tradicionális státuszának radikális megrendülé-
se járt a legsúlyosabb következményekkel – már persze a létünket alapjai-
ban érintő, ám minket ezúttal közelebbről nem érdeklő politikai-ideológiai 
fordulat hatásain túl. Míg az utóbbiak ma egy összeomlás-közeli gazdasági 
krízis, és a demokratikus berendezkedés, politikai gyakorlat súlyos, immár 
tagadhatatlan üzemzavarának, az intézményrendszer deficites működésé-
nek nyilvánvaló jeleiben érhetőek tetten, addig az irodalmi kultúra tradi-
cionális státuszának ugyancsak brutálisnak látszó megrendülése és annak 
következményei áttételesebbek, nehezebben leírhatók. Az erről való gon-
dolkodás csapásirányai ugyanis rendszeresen az irodalmi elitcsere, a ká-
nonváltás ideológiai, hatalmi, kultúrkampfos közelítésmódjába futnak bele 
– mélyen rögzült sérelmek és napi politikai érdekek motivációival pótolva a 
szakmai irányú kérdésfelvetések és válaszkísérletek ordító hiányát. Mind-
ezzel nem csupán az a baj, hogy láttuk már, hova vezet, ha az irodalmi-kul-
turális kihívások megválaszolásának szakmai módszertanát és érvkészletét 
a hatalmi ideológia esztétikaidegen, külső szempontjai váltják fel, hanem 
az, hogy az „eddig ti voltatok, most mi jövünk” attitűdje nem számol avval, 
hogy az elégtétel gőgös (kár)öröme közben a gazdasági válság lassan poli-
tikai nézetektől, ideológiáktól, pártszimpátiáktól, irányzatoktól, a poétikai 
törekvések mikéntjétől függetlenül a kulturális életben mindenkit maga alá 
temet. A helyzet tehát az, hogy miközben az írásbeliség, az irodalmi kultú-
ra területén bő húsz éve generális, a jövő szempontjából alapvető és megha-
tározó jelentőségű változások zajlanak, többek között a világháló kihívásai 
nyomán, a szakma néhány nagyon fontos szerző (Bacsó Béla, györgy Pé-
ter, Thomka Beáta, Kálmán c. györgy) kivételével nem reflektál erre, mint 
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ahogy jelentős kivételek mellett (Radnóti Sándor, Borbély Szilárd, Schein 
gábor) nem lép föl a kánon lecserélésének, ideológiai alapú átírásának a 
szakmai diskurzus szempontjait teljes mértékben nélkülöző politikai kí-
sérleteivel szemben sem.

(Kettős kihívás) Az irodalmi kultúrát érő, annak alapjait érintő hatások kö-
zül tehát meglátásom szerint jelenleg a napi politika beavatkozási kísérlete 
mellett a világhálónak, az internet megjelenésének van – az előbbivel szem-
ben – hosszú távra szóló, meghatározó szerepe. Az irodalmi kánon levál-
tásának, „kiigazításának” hívei az irodalmi tradíciót úgy képzelik el, mint 
az autón egy defektes gumit, ami egy politikai kurzusváltáskor lecserélhe-
tő – mégcsak különösebb képesség sem kell hozzá, csupán erő és emelő. Ez 
a kultúrafelfogás többek között avval sem számol, hogy a nemzeti hagyo-
mányt a rendszerváltás óta egyáltalán nem csupán ideológiai-kultúrpoliti-
kai okokból s irányok felől érték kihívások, hanem – többek között – épp a 
végtelenné táguló publikációs tér, valamint a befogadói, kultúrafogyasztói 
oldal szokásainak alapvető megváltozása felől. Pedig ezek sorában olyan ér-
demi, lényegi változásokat regisztrálhatunk, melyek szerepe, hatása lénye-
gesen súlyosabb annál, mint hogy Babits Mihály vagy József Attila helyett 
Wass Albertet szavalnak-e mit sem sejtő, riadt kisfiúk és kislányok az isko-
lai ünnepségeken, a mellszobor- vagy kopjafaállításokon. Magam a leglé-
nyegesebbnek az internet hatását tartom – egyenesen azt állítom, hogy a vi-
lágháló megjelenése hosszabb távon generálisan alakítja át a hagyományos 
irodalmi kultúráról alkotott fogalmainkat. A világháló meglátásom szerint 
lényegesen nagyobb hatással bír az irodalom szerepének megváltozására, 
mint a kánon hatalmi lecserélésének kudarcra ítélt kísérlete, hiszen ez kül-
ső szempontokon nyugvó kézi vezérlés helyett demokratikus elveken, az in-
formációáramlás szabadságán nyugszik, miközben alapvetően módosítja, 
értékeli át az irodalmi kommunikáció folyamatát, s a kulturális nyilvános-
ság szerkezetét egyaránt.

(Internet és irodalmi nyilvánosság) Ha ennek néhány nyilvánvaló jelét meg-
próbáljuk vázlatosan felmutatni, akkor nem kétséges, hogy a forráshiány, 
az elapadó állami támogatások mellett éppen a világháló megjelenése ren-
dítette-rendíti meg a magyar irodalom évszázados, speciális megjelenési 
formáját, a páratlanul gazdag folyóiratkultúrát. Nemcsak arról van tehát 
szó, hogy ez a rendkívüli módon gazdag kínálat jelen körülmények között 
finanszírozhatatlan és fenntarthatatlan, hanem hogy a XXI. század tech-
nikai forradalma a nyomtatott folyóiratok szerepét átalakítja, hatását erő-
sen korlátozza, sokukat fölöslegessé teszi, a fenntartót és a szerkesztőt pedig 
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átértelmezésre, változtatásokra, szerkesztői programja revíziójára készte-
ti. Jelenleg az átmenet időszakát éljük, amikor már nincs komolyan vehe-
tő nyomtatott folyóirat internetes verzió nélkül, miközben őrzi státuszát – 
ameddig anyagilag bírja – a nyomtatott változat. Különböző taktikák és 
stratégiák léteznek arra nézvést, mennyiben rontja és/vagy javítja az offli-
ne lapszám eladási statisztikáit az, ha az anyag (vagy annak egy része) a vi-
lághálóra is felkerül – s ha igen, mikor: a nyomtatott lapszám megjelenése 
előtt vagy után? Előbbi eset mellett nyilvánvalóan a reklámérték szól, míg 
az utóbbit az indokolhatja, hogy a törzsolvasók és -vásárlók frissen úgyis 
megveszik, így az utólagos internetes megjelenésnek az új olvasók megnye-
rése, elérése szempontjából lehet szerepe – no és persze a szerény példány-
számú folyóiratokat különösen sújtó terjesztési anomáliák miatt. Az előál-
lítás költségei fogják ezt a dilemmát eldönteni a nem túl távoli jövőben; azt 
gondolom, mégsem fölösleges, ha felvetünk további szempontokat.

Például azt, hogy a világháló demokratizmusa az irodalmi nyilvánosság 
szabadsága miatt léket üt a nemzeti irodalom misszionárius típusú, kinyi-
latkoztató programjain, alkotói stratégiáin. Ahogy a szabad sajtó, a demok-
ratikusan választott Parlament felülírta és fölöslegessé tette az irodalom so-
rok közötti, kódolt üzenettartalmait, úgy az internet nyitott és végtelen te-
rében végképp érvényüket vesztik az elzárkózó, nyelv- és értékvédelemre 
berendezkedett, népképviseleti alkotói programok. Az író mint mások ne-
vében (is) beszélő elhivatott szószóló régóta, de főképp a rendszerváltás óta 
anakronisztikus szerepének a világháló adja meg a kegyelemdöfést. Az írói 
szerep radikális revíziója immár halaszthatatlan, hisz az alkotói beszédpo-
zíció leértékelődik: a szószéktól megfosztott író a beszélők demokratikus, 
sokszólamú közösségének egyik egyenrangú résztvevője lesz. Az informá-
ciós társadalomban átrendeződik a kulturális javakhoz történő hozzáfé-
rés szerkezete, s a nemzeti sajátosságokat az idegen hatásoktól óvó, idejüket 
múlt stratégiák helyett előtérbe kerülnek a kulturális identitás dialogikus 
formái. Kiépül egy olyan diskurzusrend, amelynek bárki részese lehet.

Mint a szabadságnak általában, természetesen ennek is számos mellék-
zöngéje, veszélye van. Az online nyilvánosság szabadsága az olvasót (a fel-
használót) is a diskurzus érdemi résztvevőjévé, az íróval csaknem azonos 
státuszú, alakító szereplőjévé teszi. A reflektálás, a hozzászólás lehetősége 
egyenrangúsítja a beszélőket, az olvasói észrevétel esetenként cselekvőbben, 
érdemibben alakítja, befolyásolja a diskurzust, mint az író szövege. A prob-
léma ott kezdődik, hogy mindez tág teret biztosít a dilettantizmus, vagy 
akár a pocskondiázás, a színvonaltalan, igénytelen, provokatív beszédaktu-
sok kimeríthetetlen tárházának is. Egy profi író által kezdeményezett, szép-
irodalmi igényű közlésforma így könnyen átcsúszhat színvonal alatti nyel-
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vi regiszterekbe akár, vagy egyenesen színvonal alatti szöveglavinát indít-
hat el, melyhez az alapszöveg publikálójának már esetenként alig van köze. 
Mindez elmossa az eltérő ambíciójú írásmódok és szövegstátuszok különb-
ségeit – a többnyire álneves kommentelők szerepét lényegesen föl-, a hiva-
tásos íróét ugyanakkor jelentősen leértékeli. A kinyilatkoztató, retorikus 
megformáltságú, monologikus írói beszédformák érvénytelenné válásának 
fontos pillanata ez, hisz az eltérő státuszú szövegvilágok kiegyenlítődése hi-
hetetlen mértékben hatással van az esztétikai kánonok átrendeződésére is.

A nyomtatott magaskultúra világában felnőtt irodalmárok fogékony, nyi-
tott részét is aggodalommal töltheti el az a földcsuszamlásszerű átrendező-
dés, ami fellazítja a magasirodalom és a populáris irodalom határait. A szá-
mítógép, a net előtt szocializálódott nemzedékek több hullámának nincse-
nek már ugyanis – esetenként egyáltalán – nem a monitoron olvasott, offline 
olvasmányélményei, tapasztalatai, így számukra a világháló diszkurzív for-
mái lesznek a mintaadók, ekképpen magasirodalmi benyomások nélkül haj-
lamosak lesznek egy minimálisan igényes megformáltságú szöveget is szép-
irodalmi érvényűnek tekinteni. Most lép a következő fázisba az a folyamat, 
mely az alulstilizált, hétköznapi nyelvi regiszterek, argó elemek beemelésével 
vette kezdetét: a magasirodalom kilép a zárt, elitista kommunikációs térből, 
s kiteszi magát, esztétikai hitelét az információs társadalom hatásainak, kihí-
vásainak és szabályainak. Enélkül ugyanis egyre inkább az ötszáz példányos 
folyóiratok és az ezer-kétezer példányos kötetek gettójába zárja magát. Az ab-
ből való kimozdulás viszont – akár formálisan, fesztiválokon való részvétel-
lel stb., akár eszközkészletében – az irodalom és a szélesebb közönség egy-
másra találásának, új kapcsolatának ígérete, kezdete lehet. csakhogy ennek 
a nemzeti kultúra, az irodalmi reprezentativitás, s ezáltal a magasirodalom 
helyzete szempontjából súlyos ára van, ami mélyen érinti a hagyományos 
író-szerepet és a publikációs formák-fórumok státuszát is. Azáltal ugyanis, 
ha a profi szépíró netes publikációi révén belép a beszélők szabad, egyenran-
gú közössége által működtetett diszkurzív térbe, kitüntetett beszédpozíció-
ját önként és dalolva fel kell adnia. Esetleg öt perc múlva elküldi valaki (meg-
lehet: egy névtelen blogger, kommentelő) melegebb éghajlatra – a fölény, az 
írófejedelmi pozíció a világháló fórumain percekig sem tartható, miközben 
az elmúlt ötven évben egyes értelmezői közösségek sikerrel tartottak meg eb-
ben a szerepben sok esetben szerény képességű kismestereket is.

(Műhelyek, fórumok) Fentebb utaltunk már a nyomtatott folyóirat-struktú-
ra elhúzódó agóniának tűnő, tartós krízisére, holott például az értekező pró-
za, vagy az elmúlt évtizedben gyakorlatilag megszűnt rendszeres, nívós iro-
dalmi kritika felelevenítésének és fenntartásának szempontjából ma is pó-
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tolhatatlanok. Nem beszélve arról, hogy a színvonalas szakmai periodikák 
(és könyvkiadói műhelyek) ma kulcsszerepet játszanak a szerkesztői-irodal-
mári-lektori stb. szakma ethoszának megőrzése szempontjából. Az irodalmi 
szerkesztő ma kiveszőben levő állatfajta, mint az orángután, foglalkozása a 
társadalom értékítélete szempontjából a totálisan fölöslegessé vált írógépsze-
relőjéhez fogható. éppen ezért a szaporodó színvonalas internetes portálo-
kon folyamatos erőfeszítések történnek arra nézvést, hogy a közölt tartalom-
mennyiség szerkesztett, moderált legyen – hogy tehát a szerkesztő szerepe, a 
publikálás rangja a világháló végtelen lehetőségei között visszanyerhető le-
gyen. Az általam főszerkesztett, az idén tízéves Litera.hu szerkesztői gyakor-
latában ez úgy néz ki, hogy a szájt rovatstruktúrája világossá teszi a publi-
kált szöveg – a szerkesztők által meghatározott – státuszát. A látogató szá-
mára világossá válik például az, hogy a hetente egyszer frissülő Magasiskola 
a Litera reprezentatív szépirodalmi rovata felkért szerzőkkel és rendelt kéz-
iratokkal, a Litera bemutatja a legtehetségesebb, ismeretlen fiatalokat felka-
roló és elindító rovat, míg például a Haddszóljon! az amatőr szerzői közössé-
gek által – szerkesztői kontroll nélkül – működtetett szabad fórum, ahová a 
kéziratát bárki feltöltheti, s ott a többiekkel megbeszélheti. A szépirodalom 
publikálásának ez a hármas szintje szerkesztői elképzeléseink szerint alkal-
mas arra, hogy a Litera értékszemlélete (szakmai igényesség, magas irodal-
mi nívó, másfelől korlátlan tér, szabad felület a demokratikus szerzői közös-
ségek számára) karakteres és azonosítható legyen. S éppígy a Litera egyéb 
rovatainál: a heti irodalmi publicisztikák állandó szerzői, a havi nagykriti-
ka tárgya, a fontos könyvmegjelenéseket beharangozó anyagok és a helyszí-
ni beszámolók mindegyike éppolyan szerkesztői döntések eredménye, mint 
a nyomtatott folyóiratok összeállított lapszámai.

Mindez közhely – csupán azért kell ehelyütt is szóba hozni, mert a mos-
tani átmenetben az online-műhelyekhez egy egész sor téves sztereotípia 
kapcsolódik. Az offline irodalmi fórumokon felnőtt és a szakmába nyom-
tatott lapokban belépett szerzők hajlamosak az internetes orgánumokat af-
féle kevésbé rangos, gyorsan változó közlési felületnek tekinteni, sok eset-
ben egyenesen azt is megkérdőjelezve, hogy a portálon való megjelenés el-
ső, eredeti közlésnek számít-e egyáltalán, vannak-e a közlésnek szerzői jogi 
következményei, fel kell-e tüntetni egyenrangú tételként a bibliográfiákban 
stb. Mindezek egyáltalán nem mellékes kérdésfelvetések, minket viszont rö-
vid eszmefuttatásunk végén jobban érdekelnek a világháló és a kortárs iro-
dalom szempontjából az irodalmi igényű sajtóműfajok.

(Az irodalmi igényű újságírás) Az 1990-es fordulat idején a Bálint györgy 
újságíró Iskolán forgalomban levő kézikönyvek a tárcát, az irodalmi pub-
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licisztikát „az átmenet műfajaiként” tárgyalták, s az irodalmi műnemek kö-
zül leginkább a lírai költészettel rokonították abból kifolyólag, hogy a szer-
ző többnyire beleviszi a szövegbe személyiségét is. Ha ez így a saját szerzői és 
szerkesztői gyakorlatom felől túlontúl egyszerűnek látszó közelítés is, két-
ségtelen, hogy a klasszikus sajtóműfajok határainak fellazulása azóta is egyre 
szembetünőbb. A szépirodalmi igényű újságírás státuszát jelentősen megha-
tározza a magyar sajtó jelenlegi katasztrofális színvonala, egyéniségeket nem 
igénylő gyenge szellemi-szakmai kondíciója, a bulvár- és a politikai újságírás 
dominanciája, főként pedig a napilapok kulturális rovatainak, hétvégi mel-
lékleteinek esetlegessége, hiánya. Az autentikus fórumok nélkül elsorvadni 
látszik a magyar irodalom egyik legszebb hagyománya: a vezető szépírók ál-
tal rendszeresen művelt, a prózai megújulás ösztönzőjének is tekinthető új-
ságírás gyakorlata. Annak ellenére, hogy az irodalmi hírlapírás tradícióját 
fenntartó műhelyek, rovatok (Élet és Irodalom: „Tárcatár”; Magyar Narancs: 
„egotrip”, a Népszabadság hétvégi melléklete, a Litera „2flekken” rovata stb.) 
népszerűsége ugyanakkor folyamatos olvasói igényt, érdeklődést jelez.

A gyász tónusa azonban mégsem jogos és indokolt. Noha a fórumok szű-
kössége mellett az irodalmi műfajok látens értékhierarchiája (a novellairo-
dalom háttérbe szorulása és a regény kívánalma) sem kedvez a prózai kis-
műfajoknak, nem kell a századelő időszakáig visszanyúlnia annak, aki a 
tapasztalati és művészi fikció köztes terében mozgó érvényes szövegvilágo-
kat keres. Ha valaki egyszer vállalkozik arra, hogy megírja a kortárs ma-
gyar kispróza történetét a rendszerváltástól máig, hallatlanul gazdag anya-
got kell feldolgoznia. Olyan széles spektrumon mozogva, mely a klasszi-
kus irodalmi tárca, a hagyományos novellaforma, valamint a rétegnyelvi 
publicisztikai beszédformák felől egyaránt kapott ösztönző impulzusokat. 
A szépírói eszközökkel megalkotott zsurnalizmus műfajváltozatainak ku-
tatója Parti Nagy Lajos (Se dobok, se trombiták), Esterházy Péter (Az Ele-
fántcsonttoronyból; Egy kékharisnya feljegyzéseiből) vagy Bodor Ádám (Az 
utolsó szénégetők) és a hagyományos novellaforma határait egy nem kellő-
en méltányolt remekműben feszegető Tar Sándor (A mi utcánk) könyveinek 
feldolgozásától bizonyosan nem tekinthet majd el. Ha ezekhez hozzáveszi 
– mások mellett – Darvasi László, Podmaniczky Szilárd, Para-Kovács Im-
re, Bächer Iván, Háy János, Tóth Krisztina, Kálmán c. györgy, Szilasi Lász-
ló, grecsó Krisztián, Németh gábor irodalmi publicisztikai munkásságát, a 
személyes érintettségű irodalmi hírlapírás olyan eleven változataival szem-
besülhet, mely a mindennapok minimítoszait és rétegnyelvi regisztereit hi-
teles irodalmi érvénnyel ruházza fel.
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K ISA N TA L TA M ÁS

TÁ RcÁ K,  BLOg OK,  W EBNA PLóK

Műfaji mozgások, irodalommodellek a webkettes korszakban

A nagyjából egy évtizede elkezdődött, web 2.0 elnevezésű új internetes for-
dulat, (a névadást általában a médiamogul Tim O’Reilly-nek tulajdonítják 
2004-ből) kezdettől fogva valamiféle „kommunikációs forradalomként” 
határozta meg önmagát, mely az internetre korábban jellemző alapvető-
en statikus, megfigyelői és befogadói attitűdöt egy sokkal dinamikusabb, 
a résztvevői és felhasználói magatartást előtérbe helyező szemlélettel vált-
ja fel.1 A fájlmegosztók, a nyílt tartalmú, közösen fejlesztett oldalak (a leg-
ismertebb minden bizonnyal a Wikipédia), a chat, a blog, a különböző fó-
rumok stb. mibenléte körüli viták olyan, korábban könnyen definiálható-
nak hitt (vagy csak bizonyos tudományos diskurzusok által problematizált) 
fogalmak újragondolására késztettek, mint a szerzőiség és a szerzői tulaj-
don, a magán- és a nyilvános szférák elválaszthatósága, az információ (és 
a szöveg) adott, lezárt és hozzáférhető volta – hogy csak néhány, fontosabb 
problémát említsünk. Az első évek hol szélsőségesen lelkes, hol apokalipti-
kus vélekedéseket hoztak magukkal. Az előbbiek új, demokratikusabb nyil-
vánosságról, vagy éppen egy korábbi, a manipulatív tömegkommunikáció 
uralmát megelőző publicitástípushoz való visszatérésről beszéltek,2 s bi-
zonyos közéleti-politikai események hatására egyre többen hangsúlyozták, 
hogy a felhasználók nem passzív fogyasztók többé, hanem közvetítők, véle-
ményalkotók és -formálók.3 éppen emiatt fejezték ki sokan fenntartásai-

1.  Trebor Scholz: Market Ideology and the Myths of the Web 2.0. First Monday, 
13. (2008) No. 3. = http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/
view/2138/1945 (Letöltés: 2012. június 21.)

2.  Vö.: Aron Barlow: Blogging America. The New Public Sphere, Praeger, Westport 
(connecticut) – London, 2007, 5.

3.  Ennek ékes példája volt az uSA-ban a 2008-as elnökválasztást megelőző kam-
pány, melyben a „résztvevői” nyilvánosság hatalma igen szépen kiderült. Lásd Brian 
Stelter tudósítását: Finding Political News Online, the Young Pass It On. The New York 



238

kat az új jelenségekkel szemben, hangsúlyozva, hogy a közösségi vélemény-
formálás potenciális kontrollálhatatlansága olyan mértékű veszélyeket rejt 
magába, mely már nem annyira a demokráciát, sokkal inkább az anarchi-
át segíti elő.

A közvetítés módja és a befogadói, felhasználói, alkotói közösség átalaku-
lása nem csupán kommunikáció- és kultúraelméleti problémákat vetett fel, 
hanem olyan formai, műfaji kérdéseket is, melyek egyszerre érintik az iro-
dalomtudomány „bel- és külpolitikáját”. Előbbit elsősorban az új, netes mű-
fajok és alkotói formák megjelenésében, melyek alapvetően használják ki az 
új médium olyan lehetőségeit, mint a viszonylag gyors, azonnali visszacsa-
tolás (azaz egy interneten megjelenő műről az olvasók rögtön megírhatják 
véleményüket, melyek – optimális esetben – hathatnak a szerzőre), a szöveg 
közvetlen időbeliségének tapasztalata (most íródott, ma töltötte fel a szerző-
je), vagy esetleg a kollektív írás minden eddiginél könnyebb megvalósítha-
tósága. Amint azt többek közt Kálmán c. györgy is megfigyelte, az inter-
netes irodalom még éppen kialakulófélben van, melyben az alkotók mellett 
szemlélőként, véleményalkotóként vagy megosztóként a befogadók is tevé-
keny szerepet vállalnak.4 Ismert már hazánkban néhány olyan költői cso-
portosulás, amelyek elsősorban az interneten szerveződtek – pontosabban 
ott (is) találtak publicitást maguknak –, ám az is megfigyelhető, hogy mint-
ha az internet inkább csak afféle „ugródeszka” lenne: az irodalmi életbe be-
kerülő, elfogadottá, respektálttá váló csoportok, közösségek fokozatosan el-
hagyják a blogszférát, hogy a hagyományosabb, „akadémikus” médiumok-
ban jelenhessenek meg. A legismertebb és e szempontból paradigmatikus 
a Telep-csoport, mely 2005 decemberében indította útjára blogját, s szin-
te szimbolikus, hogy az utolsó, 2009. áprilisi bejegyzés éppen a hamarosan 
megjelenő könyvet, a Telep-antológiát hirdeti.5 Ez pedig továbbvisz min-
ket az „irodalom külpolitikája” felé (és talán éppen a netes szféra az egyik 
leglátványosabb bizonyítéka annak, hogy a két terület elválasztása igencsak 
mesterkélt), melyet az online irodalom funkcionális megközelítésének ne-
vezhetnénk. Itt az lenne a kérdés, hogy hozott-e változást az online iroda-
lom megjelenése az irodalom felfogásában, értelmezésében és fogyasztásá-
ban – és persze, nem utolsó sorban: művelésében? E helyütt nem elsősorban 
a hiper- és kiberszövegek irodalomtudományos, szövegelméleti konzekven-
ciáinak amúgy igen fontos vizsgálataira gondolok, hanem inkább az onli-

Times, 2008. March. 27. = http://www.nytimes.com/2008/03/27/us/politics/27voters.
html?_r=2 (Letöltés: 2012. június 21.)

4.  Kálmán c. györgy: Folytatás (kollektivitás), Prae 44. (2010/4), 11-14.
5.  http://telep.freeblog.hu/ (Letöltés: 2012. június 21.)
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ne közösségek, az internetes nyilvánosság működésmódjaira, s arra, hogy 
e nyilvánosság(ok) milyen módon hatnak magukra a szövegszervező eljá-
rásokra és irodalomszemléletekre. Ha belegondolunk, hogy bizonyos inter-
netes felületek milyen publicitást kapnak, s a kommentek közvetlen vissza-
csatolása révén minden korábban elképzelhetőnél erőteljesebb lehet az iro-
dalomban is a közönség véleményformáló szerepe és hatása, talán belátható 
elvárás, hogy a webkettes „résztvevői” az irodalmi megjelenések, mind a 
szövegek, mind az arról való beszéd tekintetében különbözhetnek a koráb-
biaktól.

Mindez jól hangzik talán, ám a helyzet kicsit bonyolultabb – legalább-
is nálunk, egyelőre. A web 2.0 megjelenése utáni hurráoptimizmus, a „de-
mokratikus média” jóslata és követelménye azt a várakozást keltené, hogy 
az irodalom intézményrendszere is átalakul, elefántcsonttornyából kibújva 
talán közelít egymáshoz a „magas irodalom”, az „akadémikus” irodalmár- 
és kritikusszakma és a „nagyközönség”. Persze történtek változások, bizo-
nyos irodalmi megnyilvánulások népszerűségét, hozzáférhetőségét növel-
te az online szféra elterjedése, ám, amint azt már többen megfigyelték, az 
igazi „robbanás” még várat magára. Tanulságos ebből a szempontból az a 
„kis kritikavita”, mely a Könyvesblog megjelenése és a főszerkesztővel, Va-
luska Lászlóval készített interjú kapcsán robbant ki. Mint ismeretes, Valus-
ka provokatív megjegyzései elsősorban arra vonatkoztak, hogy az online 
média lehetőséget kínál a magyar irodalmi helyzet mesterségességének, el-
mélet-centrikusságának felszámolására, s afféle „dühös megmondó ember-
ként” azzal vádolta a „szakmát”, hogy mindent megtett és megtesz a kortárs 
magyar irodalmi élet unalmasságának, belterjességének fenntartásáért.6 
Nem akarom a további reakciókat, a hevesen fellobbanó, aztán gyorsan le-
csengő vitát ismertetni, a fontosabb állásfoglalások jó része megtalálható 
a később kiadott, Az olvasó lázadása? című könyvben.7 Jellemző, hogy a 
Valuska-szöveg provokációja „betalált”, számos kritikus és elméleti ember 
érezte megszólítva (vagy megtámadva) magát, és igyekezett tisztázni a kri-
tika mai pozícióját, és az internetes kritika helyzetét, mibenlétét.

A webkettes irodalmi szcéna megjelenése kétségkívül nem lett hatásta-
lan, ám az is tagadhatatlan, hogy egyelőre nem hozott akkora fordulatot az 

6.  Nagy gabriella: Próbálgatjuk a játékrendszert. Interjú Valuska Lászlóval, a 
Könyvesblog alapítójával. Litera, 2007. július 4. http://www.litera.hu/hirek/probalgat-
juk-a-jatekrendszert (Letöltés: 2012. július 21.)

7.  Bárány Tamás – Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása, Kritika, vita, in-
ternet, Kalligram – JAK, Pozsony – Budapest, 2008. A kötetről és az internetes kritika 
akkori állapotáról egy recenzióban próbáltam megfogalmazni a véleményem: Kisantal 
Tamás: A kritika az kritika, az kritika, az kritika, Prae 39. (2009/3), 91-97. 
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irodalomértés és -kritika terén, mint várták. Sokan az irodalom szélesebb 
körűvé és demokratikusabbá válásának ábrándját szőtték, olyan irodalmi 
közeget vizionálva, ahol az internetes blogok, fórumok, portálok hiánytala-
nul betöltik azt a helyet, amit a napi- és hetilapok „rövidkritika” rovatainak 
megszűnése (vagy egyre ritkábbá válása) hagyott hátra, s az igényes ismer-
tetők, netes kritikák olvasásnépszerűsítő hatását, valamint a „professzioná-
lis” és a „laikus” olvasók közeledését jósolták. Azonban a mai napig is helyt-
állónak tűnik Sári B. László 2008-as írásának konklúziója, mely szerint ná-
lunk még nem játszódott le az az átrendeződés, ami az angolszász közegben 
kisebb-nagyobb mértékben megfigyelhető. A szerző szerint a hazai vezető 
irodalmi internetes oldalak – elsősorban a Litera és a Könyvesblog8 – egy-
felől még a helyüket és arculatukat keresik, másfelől pedig alapvetően a nem 
internetes médiumok folyóiratkultúráját, megjelenését és kánonját akarják 
továbbvinni, holott az új közeg olyan új típusú befogadás- és használatmó-
dokat eredményez, melyekben e fórumok nem képesek hatékonyan működ-
ni.9 Manapság félig-meddig maradt a helyzet, annyi változással, hogy míg 
a Litera továbbra is az intézményes, „magas” irodalom portálja kíván lenni, 
és ezzel sok tekintetben az offline közegek megszólalásmódjait importálja, 
addig a Könyvesblog inkább afféle „irodalmi hírportál” lett, mely kritikákat 
inkább csak elszórtan tartalmaz, sokkal erőteljesebben koncentrál az iroda-
lom világának híreire, beszámolóira, „kis színeseire”. Fontos, hogy a Köny-
vesblog tulajdonképpen a Litera alá tartozik, mintegy annak kiegészítése-
ként is felfogható (e szempontból a hajdani Valuska-interjú – mely éppen a 
Literán jelent meg – inkább hatásos promóciós fogásként, mint valódi pro-
vokációként értelmezhető). Sőt, egy ideje itt is megmutatkozik az a koráb-
ban említett tendencia, hogy a jól működő, sikeres blogok, portálok mint-
ha ilyen-olyan, üzleti és/vagy presztízsbeli okból szükségét éreznék, hogy át- 
vagy visszatérjenek a nyomtatott formára. 2011-től olvasható a Könyvesblog 
stábjának kiadványa, a Könyves Magazin, mely a könyves, kulturális szcé-
nában az „igényes népszerűsítéssel” próbálkozik (némiképp hasonló formá-
tummal, mint a Könyvjelző című periodika, mely az Alexandra csoporthoz 
tartozó kiadók – Alexandra, Európa, Noran, cartaphilus stb. – havi promó-
ciós kiadványa).

Ha alaposabb pillantást vetünk a hazai irodalmi blogok területére, ha-
mar az az érzésünk támadhat, hogy az „irodalom internetes forradalma” 
még erőteljesen várat magára. Az irodalmi élet kapcsolati hálózatát kicsit 

8.  www.litera.hu és www.konyves.blog.hu (Letöltés: 2012. június 22.)
9.  Sári B. László: code Is Poetry: Irodalmi blogok – honnan hová? Árgus 19. 

(2008/2), 146-151.
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is ismerve, körülbelül az online szférában is láthatóak azok a kapcsolat-
rendszerek, kiadói és folyóirati hálózatok, amik az offline szcénát jellem-
zik. A nagyobb internetes irodalmi vagy művészeti portálok (Litera, Prae, 
Revizor, Terasz stb.) viszonylag jól behatárolható olvasói kört céloznak meg, 
s profiljuk erőteljesen igazodik ehhez. A kritikák műfaji, írásmódbeli jel-
legénél annyiban érzékelhető a netes szféra hatása, hogy a fontosabb por-
tálok megpróbálnak egy könnyedebb, a szakkritikáknál sokkal kevésbé 
„tudományos” hangnemet használni, nem riadva olykor vissza attól sem, 
hogy kritikai hangjuk inkább a zsurnalizmus, az „esszéisztikusság”, mint 
a „szakmabeliség” felé menjen el. Talán a hajdani, ’90-es évek végi kriti-
ka-vita legfőbb kérdéskörére éppen a netes szféra megjelenése szolgálhatott 
megoldással, hiszen e médium alapvetően nem alkalmas a szakfolyóiratok 
tudományos intonációjú, „bennfenteseknek szóló nyelven megírt” szövege-
inek közvetítésére. Több okból sem: egyfelől az internetes kritikai fórumo-
kat a gyorsaság, a közvetlenség igénye működteti. Míg egy nyomtatott iro-
dalmi folyóiratban mindennapos dolognak számít egy-két (olykor több) éve 
megjelent könyvről recenziót közölni (köszönhetően többek közt a rendkí-
vül hosszú szerkesztőségi, nyomdai átfutásoknak, a nyomtatott folyóiratok 
permanens pénzzavarának), addig az internetes közegek sok tekintetben a 
hírműsorok és -portálok stratégiáját követve azonnal reagálni próbálnak a 
fejleményekre, legyen az egy kulturális esemény, vagy akár egy friss könyv-
megjelenés (tehetik ezt az elektronikus médium egyszerűbb, gyorsabb szö-
vegpublikálási módjai miatt). Másfelől pedig, mintha egy oda-vissza játék is 
megfigyelhető lenne az akadémikus szakma és a netes közeg között: mivel a 
szakma nagy része még ma is konzervatív (bár elvben elismerik a netes pub-
likáció létjogosultságát, továbbra is működik az az előfeltevés, hogy az „iga-
zi”, „komoly” szövegnek mégiscsak nyomtatva kell megjelennie), az inter-
neten publikáló szerzők nem célozhatják meg ugyanazt a szűk közönséget. 
Pontosabban bizonyos portálok (leginkább a Litera) nagyjából azt a funkci-
ót kívánják betölteni – természetesen az új médium lehetőségeit, műfaji kri-
tériumait kihasználva – amit a nyomtatott sajtóban mondjuk az ÉS képvisel: 
afféle „értelmiségi kulturális lappá” kíván válni. érdekes egyébként, hogy 
maga az ÉS érzésem szerint nem igazán tudta az online médium lehetősé-
geit megragadni: weboldalán gyakorlatilag csupán elolvashatóak az újság-
cikkek (újabban már pénzért), de külsejében, kezelhetőségében nemhogy 
egy átlagos nagyobb honlappal, portállal nem veheti fel a versenyt, de még 
nyomtatott eredetijével sem.

A másik megfigyelhető sajátság – ebben a Litera jár az élen – a tárcairo-
dalom internetes műfajként való meghonosításának kísérlete. Valószínű-
leg leginkább a főszerkesztő, Keresztury Tibor ízlésének és tárcaműfajok, 
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az irodalmi publicisztika iránti személyes szimpátiájának köszönhetően a 
portál igen erőteljesen képviseli ezt az irányvonalat – némiképp e műfajok 
„online túlélési” terepének tekintve a Literát. Az új médium lehetőségeihez 
talán leginkább a Netnapló rovat kapcsolódik, mely éppen egyfajta „kvá-
zi-blogként” jól mutatja, milyen módon értelmezik a különböző szerzők a 
műfajt (vagy a formát). Hosszabb elemzést is megérdemelne e naplók kü-
lönböző megszólalásmódjainak, szerzői attitűdjeinek és szerepeinek vizsgá-
lata (az anyag igen terjedelmes, hiszen e szöveg írásakor mintegy négyszáz 
szerző heti netnaplója olvasható), melyek a konkrét naplószerű megnyilvá-
nulásoktól, a szerzők mindennapi életének, hétköznapi és szellemi problé-
máinak boncolgatásától, a politikai, közéleti pamfleten és esszén át a tárca-
novelláig terjednek. Van, aki egy eddig nem létező műfajt problematizál, és 
a „nyilvános, közvetlen napló” lehetőségein elmélkedik, mások, a többség, 
inkább biztosabb terepen maradva publicisztikát vagy mini-esszéket ír, oly-
kor pedig itt is megjelenik az a belterjes, a közvetlen szakma problémáit és 
az értelmiségi lét mindennapi kérdéseit univerzálisnak tekintő attitűd, mely 
ellen, ahogy láttuk, éppen az online irodalmi szcéna bizonyos képviselői til-
takoztak élesen. 

Ami a Litera nyilvánosság-koncepcióját leginkább jellemzi az talán a 
„fontolva haladás” taktikája. A portál elsősorban az erős, határozott ízlésű 
szerkesztői körnek köszönhetően nagyjából megmarad a tágabban vett iro-
dalmi szféra intézmény- és kapcsolatrendszerén belül: a publikáló szerzők 
ezen formális és informális közösségek részei. A leglátványosabb ez azoknál 
a Netnaplóknál, ahol az adott heti bejegyzések valamelyik nagyobb offline 
folyóirathoz, kiadóhoz kapcsolódnak (szerepelt már az ÉS, a Holmi, a Jelen-
kor, a Tiszatáj, a Magvető Kiadó, de maga a Litera szerkesztősége is). A leg-
több publikáló szerző irodalmi, kulturális berkekből ismert lehet. A nyitást 
pedig a Szabadnapló-pályázat képviseli, mely lehetőséget biztosít bárkinek, 
hogy beküldött netnaplójával a Literán megjelenhessen – ha a szerkesztőség 
elég jónak találja azt.10 Ha végignézzük a Litera publicisztikáit, tárcáit, net-
naplóit, az egyik legfeltűnőbb sajátság a kommentek hiánya, vagy legalábbis 
elenyésző számuk. Bár a portál erre lehetőséget biztosít, kevesen élnek vele, 
a szövegekre nem jönnek reakciók, nem alakulnak ki viták – mintha a Lite-
ra elsődleges befogadói még mindig a „hagyományos olvasók” lennének, s 
az oldal lényegében a hagyományos folyóiratkultúrát vitte volna át az online 
szférában, egyszerre megerősítve annak pozícióját, és némiképp konzervál-
va az offline műfajokat, formákat, megszólalásmódokat. Vagyis a Litera tu-

10.  http://www.litera.hu/hirek/szabadnaplo_a_litera_naplopalyazata (Letöltés: 
2012. június 26.)
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lajdonképpen a (jó értelemben vett) klasszikus folyóiratkultúrát, szellemi-
séget próbálja továbbvinni és megőrizni – nagyjából azt, amit manapság az 
ÉS, korábban, a ’90-es évek elején pedig a Magyar Napló képviselt. Részben 
egyet értek Kőrösi Zoltánnal, aki szerint a Litera egyszerre folytatója a ma-
gyar irodalom tradicionális, „magas” folyóiratkultúrája értékeinek és szem-
léletmódjának, ám emellett képes az új internetes fejleményeknek megfe-
lelve összetett multimediális portállá válni.11 Ezt annyiban pontosítanám 
csak, hogy véleményem szerint a két dolog radikalizmusa nem egyforma: 
a Litera alapvetően annak a folyamatnak az eredménye, amikor a mainst-
ream irodalmi élet – elsősorban a kiadáspolitika visszásságainak, költsége-
inek köszönhetően – új közegeket keres magának, s ebben az új közegben 
próbálja továbbvinni a korábbi irányokat (hozzátenném: igencsak igénye-
sen). Valószínűleg nem a Litera az irodalom online megújulásának (már ha 
van ilyen egyáltalán) legfőbb színtere – ami persze egyáltalán nem baj, mert 
nagyon jó példája annak, hogy mennyire életképes a hagyományos irodal-
mi szcéna és hálózat az új közegben.

Az „intézményeken”, „irodalmi életen” kívüli irodalmi blogokat olvas-
gatva jórészt az derül ki, hogy a szerzők általában „amatőrök” (a kifejezést 
nem esztétikai értelemben használva, hanem abban, hogy nem tartoznak a 
„professzionális szakma” kapcsolathálójába), akik a blogolást online önki-
fejezési formaként értelmezve próbálnak egyfajta szubkultúrát kialakítani. 
Ennek a legfőbb jellemzője a „kívüliség”, sokszor pedig az olvasói érdekte-
lenségből, a látogatottság és a kommentek hiányából adódó egyre erőtelje-
sebb sértettség és kétségbeesés. Megszámlálhatatlanul sok magyar nyelvű 
irodalmi blog, nyilvános napló van a világhálón, ám legtöbbjük látogatott-
sága igen kicsi. Persze a blogok nézettségének növelése bonyolult kérdés, 
melyhez a személyes kapcsolatoknak, az adott oldal külsejének, nevének, 
marketinges stratégiáknak legalább annyi (ha nem több) szerepe van, mint 
a site konkrét tartalmának. Rövid pillantást vetve a kevésbé ismert irodal-
mi blogokra (mondjuk valamilyen gyűjtőoldalról elindulva), az is látható, 
hogy a blogolók többsége nem csupán „amatőr”, hanem dilettáns is, akik-
nek jórészt esélye sem lenne bekerülni a „hivatalos” folyóiratokba, sokan 
pedig legfeljebb a kortárs hazai irodalom „alsó-közép” szintjén mozognak 
(némi rosszmájúsággal fogalmazva: ők kellő ismertség és/vagy ismeretség 
híján nem tudnak a „hivatalos” szférában megjelenni). Mindössze arra kí-
vánok itt utalni, hogy az irodalmi mező nyíltabbá tételéhez, úgy tűnik, az 
online önmagában nem elegendő, pár év alatt nagyjából ugyanazok az in-

11.  Körösi Zoltán: Irodalmi háló (avagy hol van a Litera?) Alföld 62. (2010/ 3), 
42-47.
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tézmények és játékterek (a „bennfentesek” és a „kívül maradtak” csoportja-
ival, jól körülhatárolható esztétikai és politikai preferenciákkal) figyelhetők 
meg, mint ami az offline szférában.

Többször is megtörtént az utóbbi időszakban, hogy egy szerző blo-
golóként indult, és amennyiben némi figyelmet keltett, sikert aratott, 
előbb-utóbb a „hagyományos”, offline könyvpiacon és irodalmi életben vé-
gezte. Az egyik ilyen példa lehet Baráth Katalin, bár az ő esete annyiban 
különleges, hogy egyfelől egy populáris műfajhoz, a krimihez (és nem utol-
só sorban annak újabb divatjához) köthető, másrészt pedig nem annyira 
blogjának köszönheti, hogy nagyobb kiadónál megjelenhetett, hanem an-
nak, hogy előtte magánkiadásban jelentette meg regényét, mely aztán némi 
szerencsével eljutott a megfelelő emberekhez. A szálak összeérnek: Baráth 
könyvét Szilágyi Zsófia recenzálta a Literán, és e kritika hatására figyelt fel 
rá egy nagyobb kiadó, mely aztán a regény újabb megjelentetését és marke-
tingjét is vállalta.12 

Egy másik, szempontunkból talán még látványosabb eset a pár éve ide-
ig-óráig vihart kavart Spiegelmann Laura blogja majd könyve, többek kö-
zött szabadszájúsága, „irodalmi pornográf” jellege, valamint – legnagyobb-
részt – az írói maszk mögött lévő személy rejtélyes kiléte miatt. A jelenség 
jól mutatja az online színtér egyik lehetőségét: az anonimitás, a saját szöveg 
mögötti konkrét személy elrejtése külön tétet kaphat – annyiban is, ameny-
nyiben rávilágít, hogy kis magyar irodalmi életünk, mely oly szorgalma-
san szajkózta-szajkózza az olyan irodalomtudományos közhelyeket, mint a 
„posztmodern” vagy a „szerző halála” – hirtelen iszonyúan kíváncsi lett a 
név mögötti konkrét emberre. A szövegek körüli kezdeti reakciók elsősor-
ban a szerzői álnév mögött rejtőző valós figurára vonatkoztak, de felme-
rült a blogszövegek műfaji sajátságainak, „irodalmiságának” kérdésköre is. 
Valuska László éles, talán túl éles szemmel figyelte meg egy, a Spiegelmann 
blogjából született, Édeskevés című könyvről írott Kiss Noémi-recenzióban, 
hogy „szemrehányóan jegyzi meg (ti. a kritika szerzője – K.T.), hogy ez egy 
jól szerkesztett blog, és nem szépirodalom. A műfaji definíció várat magá-
ra, mert a blog valami olyasmi, mint a ponyva? Vagy milyen műfaji besoro-
lás ez? A szerző alapfeltevése szerint a blogokon összevissza írogathat min-

12.  Vö.: Kovács Tímea interjúja Baráth Katalinnal. Ekultura, 2010. október 11. 
http://ekultura.hu/olvasnivalo/egyeb/cikk/2010-10-11+00%3A00%3A00/interju-ba-
rath-katalinnal-a-fekete-zongora-cimu-regeny-szerzojevel-2010-szeptember Szilágyi 
Zsófia kritikája: ókanizsa, a magyar St. Mary Mead? Litera, 2009. október 17. http://
www.litera.hu/hirek/okanizsa-a-magyar-st-mary-mead Baráth Katalin blogja: http://
afeketezongora.blogspot.hu/ (Mindhárom letöltve: 2012. június 26.)
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denki, amit csak akar, de az valószínűleg nem jó”.13 A kritika pikantériá-
ja az, hogy az eredeti szöveget kissé „felerősíti” Valuska, ugyanis eredetileg 
Kiss Noémi így fogalmaz: „[A]z Édeskevés számomra nem irodalom, ami 
nem baj, egy erős blognak mondanám, jól szerkesztett és összerakott anyag-
nak.”14 Kétségkívül van némi fogalmi zavar, mivel Kiss a blogot érzésem 
szerint nem ponyvának tekinti, inkább publicisztikának – előfeltevése sze-
rint a jól megírt blog lehet remek publicisztikai mű, ám még az irodalom 
kategóriáján innen van. Valuska retorikája azonban ugyanezt az előfeltevést 
működteti, amennyiben többek közt azzal legitimálja a könyv „irodalmisá-
gát”, hogy rangos kiadó (a Magvető) jelentette meg. Mint írja: „[E]lképzelhe-
tetlennek tartom, hogy egy Magvető szintű kiadó a nagy ismeretlenségből 
kiemeljen egy bloggert, hogy kiadja a könyveit, mert a Magvető Magyaror-
szág presztízskiadója, csupa nemzetközi viszonylatban fontos névvel: Ester-
házyval, Kertésszel, Darvasival, Rakovszkyval, Parti Naggyal vagy Spiróval. 
A Magvetőbe minden kortárs magyar író álma bekerülni.”15 Nem ennyi-
re egyszerű az érvelés: Valuska itt azt próbálja alátámasztani, hogy Spiegel-
mann, bárki legyen is, nem lehet kezdő író-blogger, mert akkor a magyar 
irodalom intézményrendszere folytán nem kerülhetett volna ahhoz az off-
line kiadóhoz, ami „minden kortárs író álma”. Ám mivel ott debütált, en-
nek oka van: akár a szöveg minősége, akár az online színtér folytán körülöt-
te kialakult hírverés legyen az, akár – ami valószínűbb – a szerző kiléte, ki-
adói kapcsolatai.

Vagyis tulajdonképpen Kiss Noémi és Valuska is akarva-akaratlanul, 
de a blogok műfajiságát annyiban problematizálja, amennyiben egyikőjük 
a publicisztikához sorolja (melyet pedig ki nem mondott előfeltevéssel igé-
nyes, de „irodalom alatti” műfajnak tart), másikuk pedig némiképp harcál-
lásba helyezkedve hívja fel a figyelmet arra, hogy a blog lehet irodalmi műfaj 
is (tehát önmagában nem feltétlenül az). Valuska példája sokat elárul: Elfri-
ede Jelineket említi, aki Neid című regényét csak online publikálta.16 A pél-
da annyiban nem éppen szerencsés, hogy itt éppen az ellenkező folyamatról 
van szó: egy sikeres, befutott szerző választja az online-publikáció lehető-
ségét – nem blog, hanem regény formájában (egyébként erre már jóval ko-

13.  Valuska László: Hogyan olvassuk Spiegelmann Laura könyvét, Könyvesblog 
2008. december. 19. http://konyves.blog.hu/2008/12/19/hogyan_olvassuk_spiegel-
mann_laura_konyvet (Letöltés: 2012. június 22.)

14.  Kiss Noémi: Keserű és nimfomán – Spiegelmann Laura: Édeskevés, Magyar 
Narancs 2008/41. http://magyarnarancs.hu/zene2/konyv_-_keseru_es_nimfoman_-_
spiegelmann_laura_edeskeves-69611 (Letöltés: 2012. június 22.)

15.  Valuska i. m.
16.  http://www.elfriedejelinek.com/ (Letöltés: 2012. június 28.)
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rábban is volt példa, 2000-ben Stephen King először elektronikus formá-
ban terjesztette Riding the Bullet című művét). E műveknél azonban a netes 
megjelenés nem befolyásolta különösebben a szöveg formai, műfaji, poé-
tikai jellemzőit – tulajdonképpen Baráth Katalinról is ugyanez mondható 
el. A Spiegelmann-szövegek könyvbeli megjelenése, ahogy arra györgy Pé-
ter felhívta a figyelmet, paradigmatikusan rákérdez(hetne) online és offli-
ne szcéna, a két különböző médium és kulturális mező működésmódjának, 
a szerzői név és az online nickname diszkurzív különbségeire, a blogműfaj 
és az irodalmi mező kapcsolatára.17 Mindez azonban, érzésem szerint, nem 
igazán vált radikálissá: a könyv körüli viták hamar elhaltak, a blog már rég 
nem üzemel, s a Spiegelmann Laura körüli diszkusszió és hírverés (a szöve-
gek esztétikai értékének kérdését most zárójelbe téve) így utólag inkább a 
„szakma” ügyének, a „mainstream kortárs irodalom” hamar lecsengő szen-
zációjának tűnik, mint valódi, nagyszabású, az online irodalom mibenlétét 
(is) problematizáló eseménynek.

A webkettes szféra működésének mintegy új lökést adtak azok a közös-
ségi oldalak, amelyek egyszerre szolgálnak a társas, ismerősi hálózatok kép-
zésére és fenntartására, illetve közös kommunikációra. A jelenlegi legsike-
resebb ilyen természetesen a Facebook, ami, ahogy sokan megállapították 
már, egyszerre sűríti magába a korábbi közösségi oldalak szolgáltatásait és 
az üzenőfal-funkció révén a kapcsolathálózat építésen túllépve olyan kom-
munikációs formává vált, mely lassan a teljes online szférára kiterjed, s a 
hétköznapoktól a politikán át az üzleti életig minden szférában meghatáro-
zó szereplőként funkcionál.18 A Facebook talán annyiban jelenthet nyitást 
a korábbi webkettes kommunikációs formákhoz (chatek, blogok, fórumok 
stb.) képest, hogy a személyes ismeretségek sokfélesége nagyban meghatá-
rozza azokat a cikkeket, híreket, képeket, videókat stb., amelyek az adott 
felhasználó saját üzenőfalán megjelennek. Ez egyszerre jelentheti a belter-
jesség növelését és csökkentését is: ismerőseink nagyjából hasonló témá-
kat preferálnak, ízlésünk, véleményünk óhatatlanul többé-kevésbé átfedés-
ben van. Emellett azonban szinte kizárt (vagy legalábbis igen ritka), hogy 
egy felhasználó összes ismerőse ugyanabból a társadalmi rétegből, kultu-
rális szcénából származzon (saját példámat tekintve: Facebook-ismerőseim 
között kollégák, hajdani osztálytársak, közeli és távolabbi rokonok éppúgy 

17.  györgy Péter: Szövegek és (ál)nevek (Laura és Tibi története), Alföld 62. (2010), 
28-35.

18.  Erről bővebben lásd: Bodoky Tamás – urbán Ágnes: A Facebook hatása a 
hírfogyasztásra: közönségépítés helyett közösségépítés, Információs Társadalom 11. 
(2011/1-4), 121-135.
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megtalálhatók, mint tanítványok, az egyetemi és irodalmi közegből szár-
mazó emberek, de akár olyanok is, akiket mondjuk valamilyen szolgáltatás 
révén – bolt, könyvtár, orvos stb. – ismerek szegről-végről). így az üzenőfa-
lon lévő információk, megnyilvánulások egészen vegyes képet mutathatnak, 
az életben izoláltabban működő kapcsolathálózatok egymással is érintke-
zésbe léphetnek. Mindez elvileg lehetőséget ad arra, hogy az irodalmi szfé-
rán belül is olyan szövegalkotó és kommunikációs módok jelenjenek meg, 
melyek még a tanulmány elején leírtakhoz képest is radikálisabban hathat-
nak az irodalom előállítására és fogyasztására. Számos lehetőség van erre a 
Facebookon publikált irodalmi szövegtől (jómagam is találkoztam ilyennel 
egy „amatőr” írótól) a közös, üzenőfalon írt munkán és az irodalmi mű ke-
letkezésének követésén át a promóciójáig.19 A továbbiakban egy újabb (leg-
alábbis e tanulmány írásának idején viszonylag friss) Facebook-jelenség rö-
vid elemzésén keresztül szeretném illusztrálni a szférában rejlő lehetősége-
ket, s a kortárs „online irodalmi mező” működésmódját.

Nagyjából 2012 elejétől publikálja Nyáry Krisztián a Facebookon napi 
írásait, melyekben általában valamilyen író vagy művész életéről, közelebb-
ről szerelmi kapcsolatairól olvashatók rövid, érzelmes történetek. A szö-
vegek főszereplői a magyar irodalom és kultúra „klasszikusai” Balassi Bá-
linttól Mikszáth Kálmánon át Mészöly Miklósig – hosszan sorolhatnánk a 
neveket, hiszen szinte naponta újabb történet kerül fel a szerző Facebook ol-
dalára. A szövegek egyre nagyobb sikert arattak, és a közösségi oldal kom-
munikációs hálózatának köszönhetően egyre szélesebb körben vált ismert-
té Nyáry oldala. Jelenleg (2012 júniusának végén) több mint tizenegy és fél-
ezer feliratkozót számlál, s pár hónapja egyre szélesebb publicitást kap: több 
interjú is készült a szerzővel, nyilvános előadóesten olvasták fel történeteit, 
és már Nyáry Krisztián-jelenségről kezdtek beszélni. Mint egy interjúban 
Nyáry elmondta, eredetileg csupán egy fényképet tett közzé, Radnóti Mik-
lós és Fanni síelő képét. Ezt még nem kísérte szöveg, különösebb célja sem 
volt vele, egyszerűen csak tetszett a kép.20 Sokan látták a fotót és reagáltak 
rá, melyet másnap újabb – ezúttal Kosztolányit ábrázoló – kép követett, s 
hamarosan a „fotóalbum” történetekkel egészült ki, napi frissítésű „irodal-

19.  Ezekről bővebben lásd Kálmán c. i. m. A jelenségekhez kapcsolódó filológiai 
problémákról: Pál Dániel Levente: Közelítés a kiberfilológiához. Prae 44. (2010/4),  
23-33.

20.  Facebook, Nyáry Krisztián oldala, január 20. https://www.facebook.com/pho-
to.php?fbid=10150539352699855&set=a.165101444854.116423.614474854&type=3&t-
heater (Letöltés: 2012. június 28.) A közösségi oldalak többek között a tudományos hi-
vatkozás szabályait is kihívás elé állítják, hiszen a fenti linkre kattintva csak az láthatja 
a képet, akinek van Facebook-profilja, és éppen be is lépett.
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mi képeskönyvvé” bővült.21 Ha végignézzük a bejegyzéseket, látható, hogy 
Nyáry jól ráérzett arra, hogy a Facebook milyen műfajt bír el: szövegei rövi-
dek, látványosan érzelmesek (nem egyszer meghatóak), könnyen befogad-
hatóak, és egyszerre táplálkoznak a magyar irodalom kultikusságából, va-
lamint építik le, helyezik más megvilágításba a konkrét kultuszokat. Általá-
ban az írói magánélet egy-egy rejtett, vagy kevésbé ismert szerelmi ügyéről 
szólnak – többen bírálták is az oldalt vélt „bulvárossága” miatt, sőt, egy fe-
minista blog írója a férfisztereotípiák túlsúlya, a „macsóideológia” harsány-
sága miatt kritizálta.22

Kétségtelenül sokat beszélhetünk a „magas és az alacsony kultúra” kö-
zötti átjárhatóság igényéről, ám a szakma számára az ilyesmi mindig visz-
szás: emlékszünk, hajdan sokaknak nem tetszett, hogy a Jadviga párnájá-
ból részletek jelentek meg a Nők Lapjában, ahogy „gyanús” lehet az is, hogy 
Nyáryval az Éva Magazin készít interjút.23 A siker, a népszerűség mindig 
gyanús. Jellemzően maga Nyáry is ironikusan viszonyul e szerephez, ahogy 
Facebook-üzenőfalán megjegyzi: „Benne vagyok az Éva Magazinban, ami 
számomra pont olyan meglepő, mint ha a Nemzeti Sportban lennék benne. 
(…) Azt mondjuk még nem tudom, mit csináljak az újsághoz járó női haj-
kefével”.24 Emellett azonban az oldal látogatottsága és a kommentek (át-
lagban 40-50, nem egyszer 90-100 hozzászólás is kísér egy-egy bejegyzést) 
arra utalnak, hogy az irodalmi portrék valami olyan igényt elégítenek ki, 
melynek széleskörű eltűnését többször elsiratták (vagy éppen az újabb iro-
dalomban hangzatosan ünnepelték): az írói személyiség legendáriumának, 
az irodalmi hétköznapoknak, a művész mögötti magánember és a privát-
szféra iránti szükségletet. Hiszen az, hogy mondjuk Petőfi nem volt olyan 
hűséges szerelmes, mint az irodalomkönyvek még ma is írják, hogy Mik-
száth hogyan vette el kétszer is szerelmét, hogy milyen boldogtalan feleség 
volt Babits mellett Török Sophie, vagy Radnóti kivel tartott fent Fanni mel-
lett szerelmi viszonyt (hogy csak néhány kiragadott példát említsek), termé-
szetesen nem a szerzők műveiről, és nem is feltétlenül a szorosan vett iro-
dalomról szól. Ám, amint a kommentekből is kiderül, mégis sokakban él az 

21.  A Nyáry Krisztián-jelenség 02. http://meztelenuzenet.blog.hu/2012/03/01/a_
nyary_krisztian_jelenseg_02 (Letöltés: 2012. június 28.) Az interjú készítője „pázsit-
zebra” nicknéven szerepel.

22.  Sándor Erzsi: Budoármém – széljegyzetek Nyáry Krisztián meséihez, http://
www.commmunity.eu/2012/04/13/budoarmem/ (Letöltés: 2012. június 28.)

23.  Pataki Katalin: Régi arcok szerelmes képeskönyve. Nyári Krisztián mesélő, 
Éva Magazin 2012. 6. sz. 64-67. 

24.  Facebook, Nyáry Krisztián oldala, május 24. http://www.facebook.com/nyary.
krisztian (Letöltés: 2012. június 29.)
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az igény, ami az irodalmi kultúrát a szerzőkkel együtt szeretné elsajátítani, 
az irodalomtörténetet irodalmi legendárium-gyűjteményként kívánja újra-
élni – akár a szövegek melletti fényképek nosztalgikus pillantásaival, akár a 
többnyire szomorkás történetek elolvasásával, továbbadásával (a saját Face-
book-oldalon való megosztás) és továbbszövésével, kiegészítésével. A kom-
mentek jelentős hányada érzelemnyilvánításokat tartalmaz, emellett pedig 
valaki szinte mindig újabb adatokkal egészíti ki, esetleg helyezi más megvi-
lágításba az adott történetet vagy főszereplőjét.

Mindez jól árulkodik arról, hogy a Facebook által elterjesztett kommu-
nikációs metódus bizonyos, az irodalommal kapcsolatos területeken is hat-
hat. Nem tudok olyasmiről, hogy egy-egy kortárs író vagy irodalmi mű egy 
közösségi oldalon ilyen mértékben tett volna szert hatványozottan növekvő 
olvasótáborra (ez persze nem zárja ki, hogy volt ilyen). Látványosan mutatja 
működését és terjedését egy, a jelenségről írott blogbejegyzés. „Több tucat-
szor láttam a nevét értesítésekben a Facebookon, mire egyszer is kattintot-
tam – írja a post szerzője –. Az értesítés mindig az volt, hogy Iksz Ipszilon 
megosztotta Nyáry Krisztián fotóját. Tudjuk, a Facebookon a megosztásból 
történik meg az élet (…), és feltűnt valami: minden alkalommal olyan bará-
taim terjesztették a képeket, akik közül nincs kettő, aki ugyanazon a terü-
leten tevékenykedik.”25 Jómagam is valahogy így találtam rá, Facebook-is-
merőseim megosztása révén jutott el hozzám – az igazsághoz hozzátartozik 
az is, hogy bár a szerző nem Facebook-ismerősöm, mégis ismerem. Hajdan, 
amikor még tanársegédként tanított, jártam az egyik órájára. Valószínű-
leg a dolog sikeréhez kellett széles tömegek „irodalmi pletyka” iránti igé-
nye, a Facebook-hálózat közvetítő stratégiájának működőképessége, de az 
is, hogy Nyáry e rövid írásokat, apró történetecskéket képes volt úgy megír-
ni, a történeti tényanyag redőit úgy elsimítani, hogy önmagukban működő 
szövegekké, jó értelemben vett irodalomtörténeti publicisztikákká, anekdo-
tagyűjteményekké váltak.

A szálak ismét összeérnek: a 2012-es, június végi Litera-netnaplót Nyáry 
írja. E szövegek valamilyen átmenetet képviselnek a személyes napló és az 
irodalomtörténeti anekdoták között, egyszerre próbálnak illeszkedni a nap-
ló és tárcaforma és a Facebook-történetek stílushagyományába. Sőt, úgy tű-
nik, itt is érvényes a szövegemben többször emlegetett tendencia: mint Nyá-
ry június 16-i bejegyzésből kiderül, őszre a Facebook-anyag alapján köny-
vet készít – a Facebook-siker, a Nyáry-jelenség, úgy tűnik, a könyvkiadók 
érdeklődését is felkeltette. Nyáry sajátos módon olvasóitól kért címötlete-

25.  A Nyáry Krisztián-jelenség 01. http://meztelenuzenet.blog.hu/2012/02/29/a_
nyary_krisztian_jelenseg_01 (Letöltés: 2012. június 28.) A szerző ismét „pázsitzebra”.
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ket: majd’ száz hozzászólás, gratuláció, címajánlat érkezett, több komment-
ben azt is megjegyezték, hogy valamilyen formában át kellene vinni papírra 
a Facebook-forma sajátságait, a hozzászólásokat is publikálni, hiszen Nyá-
ry írásainak azok is szerves részét képezik. Bár ez valószínűleg nem való-
sul meg, s a könyv minden bizonnyal máshogy működik majd, más olva-
sói és tudományos kritériumoknak, igényeknek kell megfeleljen.26 E tanul-
mány ezt már természetesen nem vizsgálhatja (könnyen előfordulhat, hogy 
Nyáry-könyve előbb jelenik meg, mint saját szövegem), mindenesetre érde-
kes példája lehet majd annak, hogy mennyire átvihető az online színtér írás-
módja, kommunikációs hálózata a könyves diskurzusra, s könyv megjelené-
se után is megmarad-e a Facebook irodalmi-képeskönyv oldala, vagy – mint 
a Telep-csoport esetében – a nyomtatott, intézményes diskurzusba való be-
lépés az online rész végét, lezárását foglalja magába.

26.  Erre hívja fel a figyelmet némi előzetes fanyalgással László Ferenc is: gugli 
és kukucs. Magyar Narancs 2012. június 11. http://m.magyarnarancs.hu/konyv/gug-
li-es-kukucs-80429 (Letöltés: 2012. június 28.)
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K ISS gÁ BOR ZOLTÁ N

A R é SZ V éTEL MóDJA I é S 
A RÖV IDFOR M Á K

Folytatásos regények, epizódok és tévésorozatok 

Naponta fogyasztjuk a digitális médiát, a legkülönfélébb formákban, még-
is valamennyien mást értünk alatta. Tudjuk mire szolgál és triviális eszköz-
ként használjuk; ugyanakkor más-más lehetőségekkel ruházzuk fel, és igen 
ritkán reflektálunk a használatára. A reflexió hiánya abból a sajátos, vala-
mennyi médium korai időszakára jellemző helyzetből adódik, hogy nem va-
gyunk önmagunk kortársai.1 A digitális médiával kapcsolatos reflexív tudá-
sunk folytonos lemaradásban van a hétköznapi, gyakorlati tudásunkhoz ké-
pest, és úgy is fogalmazhatnánk, hogy míg a gyakorlatban valahogy mindig 
is elboldogulunk a digitális média új technológiáival és műfajaival, eközben 
képtelenek vagyunk meghatározni és hasznos ismeretek formájában átadni 
a használata során végzett tevékenységünket. A médiatudomány is felelős a 
reflexió hiányáért, illetve sajátos agnoszticizmus jellemzi a digitális médiá-
val kapcsolatban: nem gondolja újra, csupán kiegészíti a korábbiakat a min-
denkori legújabb fejleményekkel, és a hagyományos médiumok szempont-
jaihoz igazítja a digitális média sajátosságait. Az újmédia-elmélet csupán az 
utóbbi években tanúsít szórványos érdeklődést a hardver és a kód iránt. Ar-
ra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbiak maguk is diszkurzív formák, hogy 
nem csupán a „géphez” szólnak, azaz a kompetens felhasználó számára is 
értelmezhetők. A kód retorikai és művészi értékkel bír, a platform pedig – 
amellett, hogy a szoftver futtatására alkalmas eszköz – mérhetetlen fontos-
sággal bír a kultúra létrehozása és fogyasztása szempontjából.2

1.  Adalaide Morris: New Media Poetics: As We May Think / How to Write. In 
Adalaide Morris – Thomas Swiss (eds.): New Media Poetics. Contexts,Technotexts, and 
Theories, The MIT Press, cambridge, Massachusetts – London, 2006.

2.  Nick Montfort – Ian Bogost: Racing the Beam. The Atari Video Computer System, 
MIT Press, cambridge, Massachusetts – London, 2009.; David S. Evans – Andrei Hagiu 
– Richard Schmalensee: Invisible Engines. How Software Platforms Drive Innovation and 
Transform Industries, The MIT Press, cambridge, Massachusetts – London, 2006.
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A digitális média mást és mást jelent a kilencvenes években, a kétezres évek-
ben, és ma; más-más technikai paradigmák határozzák meg, és különböző 
metaforák mentén értelmezzük. Ma azt látjuk, hogy más tudásszerkezetet 
feltételez, mint a korábbi médiumok, és egy széles kulturális-technológiai 
folyamatba illeszkedik. A hagyományos és a digitális média konceptuális 
különbségei ugyanakkor nem merülnek ki a tényleges technológiai triviali-
tásokban, mivel a két média szemléleti alapjai eleve igen különbözőek. Kü-
lönbségük elsősorban abban áll, hogy míg az előbbit alapvetően a technikai 
és formai standardizáció jellemzi (történetei vannak, patinás intézményei 
és kánonai), addig az utóbbit a folyamatos fejlődés és a formai-technikai ku-
muláció mozgatja. A dolgot a visszájára fordítva azt mondhatjuk, hogy bár 
tisztában vagyunk a hagyományos média technikai, formai és műfaji válto-
zásaival, mégsem látjuk kumulatívnak: történeti alapon közelítünk hozzá, 
megfelelő esztétikai, műfaji sztenderdekkel. A digitális médiát ezzel szem-
ben iteratív kifejezésformák összességeként határozhatjuk meg, melyek a 
folyamatos technikai és mechanikus fejlődés állapotában léteznek, ily mó-
don ellenállnak a fogalmi standardizációnak. A hagyományos és a digitális 
média különbségét az is jelzi, hogy történeti és perceptuális okokból nem-
igen látjuk a különbségeiket (mi különbözteti meg egymástól az elektroni-
kus és a digitális médiát, miféle változások érik az elektronikust a digitális 
közegében?), illetve nem állnak rendelkezésünkre meggyőző példák a való-
ban lényegi különbségeik érzékeltetésére. Megfelelő példák híján azt felté-
telezzük, hogy a digitális média a korábbi médiumok történeteit ismétli – a 
kiberszöveg az irodalmi szövegét, a digitális mozi és a videojáték a filmét –, 
így folyton a történeti, egzisztenciális párhuzamaikra reflektálunk. A való-
ban lényegi különbségeiket figyelembe véve azonban látnunk kell, hogy a 
hagyományos és az iteratív média összehasonlításakor nem szabad vissza-
nyúljunk a korábbi, jól bejáratott trópusokhoz és nézőpontokhoz.

A hagyományos és a digitális média közti második, még alapvetőbb kü-
lönbség abban áll, hogy míg a hagyományos médiát a jelölők értelmezésbeli 
szinergiája hatja át, addig az újat a mű (az iteratív rendszer) és a felhasználó 
mérnöki képességei közti kapcsolat mozgatja. A különbséget úgy is kifejez-
hetjük, hogy míg a hagyományos média szerzői élményt nyújt és értelme-
zői tevékenységre késztet, addig az iteratív média esetében a felhasználó 
extranoematikus tevékenységet folytat és egy gépezetet üzemeltet.3 A di-

3.  Espen Aarseth tizenöt éve ezt úgy fogalmazta meg, hogy a gép-szöveg a sze-
mantikai ambiguitástól a szintaktikai apória felé mozdul el, azaz a többértelműség 
helyett a szövegen keresztüli navigációra, a szövegen való áthaladásra helyeződik a 
hangsúly (Aarseth 1997, 2-3). A mű – mely szemantikailag és esztétikailag továbbra is 
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gitális média felhasználója nem kizárólag értelmez, illetve a szerzőileg irá-
nyított tapasztalattal szemben egy kevésbé irányított, oda-vissza irányú fo-
lyamatban vesz részt. A műveltsége (literacy) mellett a mérnöki képességeit 
(electracy) használja, azaz végrehajtja, eljátssza, tevékeny módon átalakítja 
a korábban még csupán értelmezendő, internalizálandó tárgyat. Nevezzük 
társszerzőségnek, techno-műveltségnek vagy -affinitásnak (co-authoring, 
techno literateness, tech-saviness), a felhasználó mérnöki készségei – úgy tű-
nik – megkerülhetetlenek az iteratív média esetében.

Hasonló álláspontra jut Marshall McLuhan az Understanding Media 
(1964) lapjain, jóval a digitális médiát megelőzően. Kora legizgalmasabb 
elektronikus médiuma, a televízió kapcsán „a lineáris gondolkodás meg-
szűnését jósolja meg. McLuhan azt állította, hogy a huszadik század »elekt-
ronikus médiája« – a telefon, a rádió, a mozi és a televízió – megtörték a szö-
veg uralmát az elménk és az érzékeink felett. Az évszázadokra a nyomtatott 
oldal magányos olvasásába zárt, izolált és fragmentált énünk ismét egésszé 
lesz, és elmerülhet a törzsközösség globális megfelelőjében”.4 Az introver-
tált médiafogyasztás többszázados magánya alóli „felszabadulásra” ugyan 
pár évtizedet még várnunk kellett, McLuhan meglátásai mégis elgondol-
kodtatóak. A digitális média fogyasztói – McLuhan elkötelezett, a médiu-
mot „kiegészítő” nézőihez hasonlóan – aktív, résztvevő fogyasztók. Létre-
hozói is a médiumnak – azaz nem csupán a fogyasztásában vesznek részt, 
de az előállításában is. A médiához való korábbi értelmezői, introvertált fo-
gyasztói viszonyulás helyett a digitális média esetében a létrehozásra is nagy 
hangsúly esik, azaz a fogyasztó is tevékenyen részt vesz a média reprodukci-
ójában. Korábban a technológia fizikai, társadalmi és jogi hozzáférhetősége 
szempontjából beszéltünk a részvételről (digital divide, participation gap), az 
utóbbi években viszont elsősorban a részvétel feltételéül szolgáló képességek 
értelmében beszélünk róla (media literacy). Az iteratív média felhasználói 
újfajta módokon viszonyulnak a hagyományos médiumokhoz. Az értelme-
zés mellett a létrehozásban, „a gépezet üzemeltetésében” is involvált felhasz-
nálók egyre változatosabb és vehemensebb módon írják újra, értelmezik át 

értékes – itt elsősorban mint szintaktikai jelenség érdekel bennünket, azaz létezik egy 
paraverbális dimenziója, amivel a hagyományos médiumok nem rendelkeznek. Aar-
seth Norbert Wiener kibernetikája által megihletett értelmezésében a (szó legtágabb 
értelmében vett) digitális szöveg információvisszacsatolási körrel bíró rendszer, mely 
a korábbinál jóval több munkát, navigációs és jelfejtő aktivitást feltételez a felhaszná-
ló részéről. Espen J. Aarseth: Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, The Johns 
Hopkins university Press, Baltimore – London, 1997.

4.  Nicholas carr: The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains, W. W. 
Norton & company, New York – London, 2010, Kindle edition
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és tekintik magukénak a kiinduló szövegeiket. Kreatív újrafelhasználásaik 
átalakítják a korábbi médiumokat és a velük kapcsolatos elvárásokat, újra-
konfigurálják az esztétikai ideológiákat és a műfaji besorolásokat. Az utób-
biak természetesen már a digitális médiát megelőzően is folyamatos válto-
zásban voltak; a digitalizáció azonban a korábbiakhoz képest szinte követ-
hetetlen módon felgyorsította a normál „életfolyamataikat”.

A digitális média a médiafogyasztási szokásainkat is megváltoztatta. 
Vannak, akik erősebben fogalmaznak: szerintük az új média újrahuzalo-
zott bennünket, és a korábban megjósolt új disztribúciós felület helyett új 
mentális környezetet teremtett a számunkra.5 A médium olyan techno-
lógia, mely a környező társadalmi és kulturális gyakorlatokat és az értel-
mezésének feltételeit is meghatározza. McLuhannel szólva: nem csupán a 
gondolkodásunk tárgyát biztosítja, de magát a gondolkodásunkat is meg-
változtatja. A digitális médiakörnyezetben az egyik legfontosabb változás 
a fogyasztandó információ terjedelmére vonatkozó elgondolásainkat érinti. 
Az alábbiakban az amerikai televíziós sorozat kilencvenes és kétezres évek-
beli műfaji, formai és elbeszélésbeli megújulásával foglalkozom, a digitális 
média által felvetett szempontok alapján. Hogyan hatott (és hat mindmá-
ig) a digitális média a televízió médiumára; miért bízzák az alkotók a törté-
netvilágaik expozícióit a nézőkre; és hogyan kedvez a digitális média gyors, 
közvetlen hozzáférhetősége az epizodikus rövidformának?

K O M P L E X  T E L E V í Z I ó :  R A J O N g ó K  é S  P A R A T E X T u S O K 6

Az új narratív televíziót olyan szempontokkal jellemezhetjük, mint a kife-
jezésformának az eddigieknél fokozottabb komplexitása, a nézői viszonyu-
lásban végbement változások, vagy a televíziózás közegének megváltozá-
sa. Egyik oldalról a résztvevő, involvált néző megjelenése jelzi a folyamatot, 
a másikról pedig a kábeltelevíziós csatornák megjelenése, a digitalizáció, a 
médiakonvergencia és a transzmédia jelenségei. A tévé esetében a techno-
lógia történetileg mindig is hatott a műsorszerkesztés stratégiáira, azonban 
a kilencvenes évek médiakörnyezete volt az, ami a komplex televízió felté-
teleit megteremtette.

5.  carr uo.
6.  A „komplex televízió” kifejezést Jason Mittelltől kölcsönzöm. Ld. Jason Mit-

tell:Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. (Kézirat)(Media-
commons Press, 2012). http://mediacommons.futureofthebook.org/mcpress/complex-
television/
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A komplex televízió kialakulásának egyik alapvető feltétele az volt, hogy 
a kilencvenes évek második felétől a produkciós csatornákat immár nem 
annyira az önálló epizódok, mint inkább a folytatások érdekelték.7 A gyár-
tók és a nézők figyelme az epizodikus forma helyett a nagyívű és összetett 
narratív szerkezetek, illetve a több kifejezésformába szétszóródó elbeszélé-
sek felé fordult: a szituációs játékoktól a történetvilág felépülése, a mono-
média zárt logikájától a több médiumon keresztül kibomló történetek, va-
lamint az eredeti sorozat paratextusai felé. A nézők nagy örömüket lelték 
az egyre bonyolultabb narratívák megfejtésében, a készítőkkel folytatott di-
alógusokban, és a kvázi-társszerzői tevékenységben. Résztvevő rajongók-
ká, „vadászokká és gyűjtögetőkké” (Henry Jenkins) váltak; játékos deduk-
ciójukkal precíz „törvényszéki orvostani” munkát végeztek (Jason Mittell). 
Az itt leírt folyamatot kísérő, részben előidéző disztribúciós és technika-
történeti változások ismertek. A kereskedelmi csatornák (ABc, cBS, NBc) 
hegemóniájának lazulása és az előfizetői (kábeltelevíziós) cégek megjelené-
se (HBO, channel 17, Turner), a kötött időben sugárzott műsorok rögzíté-
se, tetszőleges időpontban való újranézése, illetve redisztribúciója (VHS és 
DVD, digitális és online újrakiadások) nagyban hatottak a TV-sorozatok fo-
gyasztásának módjaira.

A komplex televízió vitathatatlanul ambiciózusabb forma, mint az elő-
dei. A kifejezésforma történetén végigtekintve egyértelmű, hogy jelentős 
szemléleti váltásról van szó. A komplex, a kritkus, a minőségi kifejezések ko-
rábban elképzelhetetlenek voltak a televíziós sorozattal kapcsolatban, és „[s]
zámos oka van annak, hogy a tévé a története során miért nem mozgósítot-
ta a kreatív energiáit a vizuális stílus érdekében. A produkció szoros ütem-
tervet, a szűkös költségvetést, a forgatókönyvíró kreatív fennhatóságát, az 
alacsonyfelbontású kisképernyőt, a tévéstúdiók normáit, a sorozatok efemer 
jellegét szoktuk itt megemlíteni, bár a legtöbbjük ma már nem időszerű, és 
kevésbé rigorózus.8 Robin Nelson a kifejezésforma átalakulását egy – nem 
csupán a komplex televízióra jellemző – új érzelmi rend (new affective or-
der) kialakulásához köti, melyet „a rövid, ugyanakkor intenzív hang-kép 
egységek, a linearitás hiánya, (…) valamint az információ-túlterhelés” jel-
lemeznek.9

7.  Ryan Mcgee: Did The Sopranos do more harm than good?: HBO and the 
decline of the episode, A.V. Club, February 20, 2012. http://www.avclub.com/articles/
did-the-sopranos-do-more-harm-than-good-hbo-and-th,69596/

8.  Jason Mittell: Stylistic analysis and the limits of TV? http://justtv.wordpress.
com/2006/11/14/stylistic-analysis-and-the-limits-of-tv/

9.  gaby Allrath – Marion gymnich (eds.): Narrative Strategies in Television Se-
ries,Palgrave Macmillan, London, 2005, 4.
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A kulturális státus kérdésénél maradva érdemes kiemelni, hogy az elem-
zők a narratív televízió legfőbb vetélytársának mindig is a mozit tekintették, 
melyet – formai és narratív szempontból – a létrejötte óta imitál. A narratív 
televízió és a fikciós film viszonyát sajátos kulturális hangsúlyeltolódás jel-
lemzi az utóbbi években, ahol a komplex narratív televízió nem annyira elő-
idézője, mint inkább szimptómája a folyamatnak. Kulturális súlyát tekint-
ve a televíziós sorozat korábban messze elmaradt a mozitól, vagy a környező 
kifejezésformáktól; a kilencvenes évek kísérletező sorozatait követően azon-
ban egyre nagyobb tekintélyre tett szert, ami nagyrészt a digitális média ha-
tásának tudható be. Túlzás nélkül állítható, hogy az utóbbi tíz-tizenöt év 
sorozatainak fényében – a mozi tekintélyvesztésével párhuzamosan – meg-
nőtt a fikciós tévésorozatok kulturális presztizse. A kifejezésforma több kri-
tikusa amellett érvel, hogy a kortárs narratív televízió a korábbinál élesebb 
kritikával fordul a környezete felé, invenciózusabb forgatókönyvekkel szol-
gál a változó közönségízlés számára, miközben a kritikusaik is vehemen-
sebb módon vitatkoznak róla. Még fontosabb szempont, hogy képes megra-
gadni a közönsége képzeletét. Mint arra a New York Times kritikusa rámu-
tat, „a film és televízió közti hagyományos kölcsönviszony megfordult: az 
amerikai mozi egyre konzervatívabbá és óvatosabbá válik, miközben a ke-
reskedelmi és előfizetői csatornák (broadcast /cable networks) forgatóköny-
vei egyre merészebbek, időszerűbbek és konfrontatívabbak”.10 Másfelől az is 
tény, hogy a mainstream mozi narratív és formanyelvi működése, létrejöt-
te, terjesztése és fogyasztása egyre kevésbé megkülönböztethető a tévésoro-
zatokétól. Egyre jellemzőbb a korábban intézményesen, fogyasztásukat te-
kintve és fizikailag is elkülönült kifejezésformák szinergiája, a történetvilá-
goknak a transzmédia logikája szerinti felépülése, és a médiakonvergencia 
technológiai feltételei közti összeolvadása.

A kilencvenes és a kétezres évek ambiciózus tévésorozatai – bár egyre kö-
zelebb kerülnek a mozihoz – továbbra sem érdekeltek a filmesztétikai kihí-
vásokban és a kifinomult filmnyelvi megoldásokban. Ambícióik másutt ke-
resendők. Többek közt abban, hogy a mozihoz képest nagyobb fokú értel-
mezői és kreatív elköteleződést feltételeznek a néző részéről. Jason Mittell 
szerint a televíziós forma „legfőbb erénye a robusztus karakterekbe és törté-
netvilágokba való hosszútávú befektetésből ered, a történet végkicsengésé-
től függetlenül, ami jóval kielégítőbb, mint a film rövidtávú örömei”.11 A té-

10.  A. O. Scott: Are Films Bad, or Is TV Just Better? The New York Times, Septem-
ber 8, 2010. http://www.nytimes.com/2010/09/12/movies/12scott.html

11.  Jason Mittell: Bordwell on Television (and me on film). http://justtv.wordpress.
com/2010/09/10/bordwell-on-television-and-me-on-film/
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vésorozatok nézői szeretnek elmerülni a történetvilágaikban, és szeretik kö-
zösen megfejteni a sorozatok által felkínált rejtvényeket. A kollektív rejt-
vényfejtés szempontja igen fontos a komplex televízióval kapcsolatban. Egy 
általános jelenségre mutat rá, az „orientáló paratextusok” (Mittell) egyre fo-
kozottabb szerepére, ami a tévé mellett tömegszórakoztatás valamennyi for-
májára jellemző. A sorozatok alkotói egyre gyakrabban élnek a paratextu-
sok adta lehetőségekkel, egyre több kifejezésformába szórják szét a történet-
világuk elemeit és a narratív enigmáik kulcsait, miközben a rajongók egyre 
lelkesebben vetik bele magukat a nyomozásba. Folyamatosan nő az eredeti 
történethez és az eredeti kifejezésformához kapcsolódó más formák szere-
pe, ami – Bob Rehak kifejezésével – egyfajta tervrajz-kultúra (blueprint cul-
ture) felemelkedését jelzi.12 Hivatalos és nemhivatalos térképek, kompendi-
umok és lajstromok, kronológiák és naptárak, értelmezések és kiegészítések 
tartoznak ide, melyeket a rajongók ugyanazzal a hévvel fogyasztanak, mint 
az eredeti szöveget, sorozatot. A narratív tartozékok szerepe részint az, hogy 
fenntartsák az érdeklődést a sorozat iránt, hogy bevonják a rajongókat a já-
tékba, és hogy érdekeltté tegyék őket a további alakulásában. A produkció 
egyre gyakrabban lovagolja meg ezt a jelenséget, és egyre jobban érdekelt az 
aktív rajongói és értelmezői közösségek kialakításában. A készítők gondo-
san megtervezett rejtvényeik megfejtésére invitálják a nézőket, és apró nyo-
mokat, a történet szempontjából rendellenes elemeket helyeznek el a soroza-
tot kísérő szatellitekbe. Az alkotókkal való párbeszéd a „Hogyan készült?” 
dokumentumfilmek mellett a digitális média paratextusait is bevonja az ér-
telmezendő szövegek körébe – így a forgatókönyvírók, rendezők és produ-
cerek blogjait, Twitter-feedjeit, podcastjait és interjúit stb.

A komplex tévésorozatok képesek meggyőzni arról, hogy a hagyományos 
„passzív” befogadás mellett a nyomozói képességeinket is latba vessük az ér-
telmezés során. 

„Az efféle törvényszéki típusú viszonyulás természetes közegéül szol-
gálnak az online fórumok, a teóriagyártás és a versengő értelmezések 
terei. (…) Az internet értelmezői hasznosságával magyarázható az is, 
hogy miért szervezik ki az alkotók a háttértörténeteiket és kulturális 
utalásaikat egy előzetesen is létező és könnyen hozzáférhető paratex-
tuális tartományba”.13 

12.  Bob Rehak: Franz Joseph and Star Trek’s Blueprint culture. Graphic Engine, 
March 11, 2012. http://graphic-engine.swarthmore.edu/?p=1602

13.  Jason Mittell: Orienting Paratexts. In Jason Mittell: Complex TV: The Poetics of 
Contemporary Television Storytelling, pre-publication edition (Mediacommons Press, 
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A tévésorozatok kulturális referenciáinak és történetvilágának kialakítá-
sa és felfejtése rábízható a rézőkre, akik örömmel végzik el az alkotók he-
lyett az expozíció nélkülözhetetlen és banális feladatát. Mittell a The Wire 
(2002-2008) és a Treme (2010-) sorozatokat hegyző David Simonra hivat-
kozik mindezzel kapcsolatban. Simon szerint az internet „sajátos kreatív 
szabadságot hozott létre, ami mentesíti az írókat a túlmagyarázás kénysze-
re alól, és hagyja, hogy a történet belülről világítsa meg a karaktereket”.14 
A The Wire első évadának első epizódja („The Target”) közel negyven (!) 
szereplőt vonultat fel, legtöbbjüket egy tárgyalótermi jelenetben, bármifé-
le expozíció nélkül. Az éppen csak felvillantott karakterek fontos szerep-
hez jutnak a későbbiekben, sokukat több évadon keresztül is nyomon kö-
vetjük, a sorozat azonban a legkevésbé sem érdekelt az előtörténetük, vagy 
a közvetlen indítékaik bemutatásában. Simon az internet révén felmentést 
nyer a történet kibontása és a karakterek részletekbe menő jellemzése alól; 
a nézőknek pedig lehetőségük nyílik arra, hogy utánanézhessenek a rész-
leteknek, hogy megvitathassák egymással a látottakat, és ha tetszik, ma-
guk is létrehozzanak a sorozathoz kapcsolódó paratextusokat. A tévésoro-
zat immár nem zárt – önmagára, a korábbi epizódjaira és a műfajára uta-
ló – entitás, hanem több médiumon keresztül kibomló történetvilág, ahol 
a hivatalos és nemhivatalos paratextusok nélkülözhetetlen részévé válnak 
az élménynek. A nemhivatalos paratextus leggyakoribb formája a külön-
böző sorozatok vagy epizódok online vagy személyes megvitatása. ugyan-
akkor „kritikákat és ismertetéseket is érthetünk [alatta], fan fictiont és fan 
videókat (vids), „filk”-eket (dalokat), fan artot, spoilereket [a cselekmény 
idő előtti felfedését], rajongói oldalakat, és számos más formát”.15 A spoile-
rek olvasása első ránézésre értelmetlennek tűnik, hiszen miért is rontanák 
el a nézők a játékukat? Az alaposabb vizsgálat azonban azt mutatja, hogy a 
spoilerek a történet feletti kontroll eszközei: „terjesztésük és létrehozásuk 
segíti [a nézőket] abban, hogy a saját feltételeik szerint lépjenek kapcsolat-
ba a sorozattal”.16

2012). http://mediacommons.futureofthebook.org/mcpress/complextelevision/orien-
ting-paratexts/

14.  Emily Nussbaum: Pugnacious D: The Wire creator David Simon on His New 
HBO Series,Treme, New York Magazine, April 4, 2010. http://nymag.com/arts/tv/fea-
tures/65235/

15.  Jonathan gray: Spoiled and Mashed up. Viewer-created Paratexts. In uő.:: 
Show Sold Separately. Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts, New York univer-
sity Press, New York – London, 2010, 143-174, itt: 143.

16.  uo.
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F O L Y T A T Á S O S  R E g é N Y E K ,  E P I Z ó D O K  é S  S O R O Z A T O K

A komplex televízió ezredfordulós sikerének titka, hogy az epizodikus for-
ma sok tekintetben megfelel a médiafogyasztási szokásainknak. ugyan-
akkor a redisztribúció is nagyban befolyásolja a sorozatok fogyasztását: 
olyannyira, hogy ma már az sem egyértelmű, hogy az epizódot, vagy az 
évad nagyobb történetegységét tekintsük-e elsődlegesnek.17 Az epizódok 
– melyek önálló egységekként jelennek meg a DVD-k és az on-demand in-
ternetes szolgáltatók menüjében – a könyvfejezetekhez hasonlóan bele-
simulnak a történet folyamába. A néző gyakran a nagyobb történetegész 
kedvéért, az epizódoknál nagyobb egységekben nézi a sorozatot, és kevés-
sé reflektál a látottakra. Más működést figyelhetünk meg a sorozat epizodi-
kus, hétről-hétre történő fogyasztásakor: a nézőnek ilyenkor módjában áll 
a rejtvényfejtés, az adott rész megvitatása, a folytatással kapcsolatos találga-
tás. Termékeny módon kapcsolódhat más értelmezésekhez, és részt vehet a 
paratextusokkal folytatott közös játékban. Az utóbbiak nem csupán az ér-
telmezés értelmében orientálóak: gyakran más, hasonló szövegekre is utal-
nak, azaz új sorozatok és más termékek felé terelnek.

Bármily történetietlen is a felvetés, a terjesztés és befogadás szempont-
jából érdemes összevetnünk a tévésorozatot a folytatásos regénnyel. A foly-
tatásos regény eredetileg folyóiratokban közölt fejezetei – angol-amerikai 
kontextusban a viktoriánus változatáról beszélünk – tudatosan kompo-
nált, önálló szegmensek voltak: önálló dinamikával rendelkeztek és teret 
adtak az olvasói találgatásnak. ugyanezen fejezetek azonban könyvalakban 
már kevésbé érzékeltették a köztük lévő feszültséget és az egyes részek ön-
állóságát.18 A korszak folyóiratai ambivalens kapcsolatban álltak a könyv-
formátummal, és egyre gyakrabban közöltek időszaki értekezéseket vagy 
folytatásos elbeszéléseket (ld. még: folyamatos oldalszámozás, egybeköthe-
tő évfolyamok). Ismeretes, hogy george Eliot 1871-1872 között nyolc rész-
letben, kéthavi rendszerességgel jelentette meg a Middlemarchot. Eliot és a 
Blackwood’s Magazine a regényformához igazította a sorozatot, azaz már a 
könyvalakban való megjelenést megelőzően igényt tartott a könyv kulturá-
lis presztizsére (a nyolc részt „Kötetekként” aposztrofálta, és önálló címek-
kel látta el). A folyóirat és a könyv korabeli kapcsolatát Laurel Brake négy 

17.  A tévésorozat redisztribúciójának népszerűsége – a gyűjteményes DVD-k, a 
digitális forgalmazás, a fájlcserélő hálózatok – a műfaj kulturális státusának változá-
sát jelzi. Megnőtt a tévésorozat kulturális presztizse, így érdemes az újrakiadásra és az 
újraforgalmazásra.

18.  David Blair: Introduction. In Wilkie collins: The Moonstone, Wordsworth 
classics, 1999 [1993], vii-xxiii.
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okkal magyarázza. A folyóiratok bizonyos hányada a könyvismertetésekre 
szakosodott, következésképpen a szerzők és a kiadók is egyre relevánsabb-
nak tekintették a könyvekkel foglalkozó periodikákat. A folyóiratközlések 
leszorították és normalizálták a könyvárakat, és előmozdították a professzi-
onális és a közolvasó ügyét.19

A viktoriánus folyóirat a korábbiaknál fokozottabb részvételt biztosított 
az olvasók számára. „A megjelenések ismert időpontjai, rendszeressége szá-
mos, népes olvasói közösséget hozott létre, akik nagyjából azonos időben 
olvasták ugyanazon kiadványokat, országszerte.”.20 A megjelenések ritmu-
sa és kiszámíthatósága, az irodalom olcsósága, hozzáférhetősége és népsze-
rűsége hozták létre a közösen értelmező és a véleményének hangot adó olva-
sót. A shillinges havilapok és a hárompennys hetilapok ugyanakkor – Dic-
kens kifejezésével – „kellemetlen feltételeket szabtak” az írók számára21, 
melyeknek gyakran képtelenek voltak eleget tenni. Ismeretes, hogy Wilkie 
collins heti rendszerességgel, harminckét részletben közölte a The Moons-
tone-t (1868) az All the Year Round hasábjain, és hogy a folyóiratközléssel 
párhuzamosan, gyakran alig néhány hetes előnnyel írta a fejezeteket. Ismert 
tény az is, hogy az olvasók észrevették és számonkérték collinson a Woman 
in White (1859-1860) folyóirat-fejezeteinek következetlenségeit.22

Hasonló működésekkel találkozunk a tévésorozat, a mainstream képre-
gény, illetve (kisebb mértékben) a nagyjátékfilm esetében. A történet kisebb 
részekre történő felosztása a narratív játékfilm esetében természetesen más 
mintákat követ. Rosemary Huisman szerint a mozi létrejötte óta többé-ke-
vésbé „a 19. századi klasszikus realista regény szoros összefüggésrendsze-
rét követte”, és különböző, műfajonként változó módokon fragmentálta az 
elbeszélését. A televíziós produkciót ezzel szemben – megfelelő gazdasági 
és produkciós okokból – mindig is „a termék meghatározott módú frag-
mentációja” jellemezte. „Ezek a körülmények vezettek oda, hogy az epizodi-
kus és folytatásos sorozatok váltak a televíziós elbeszélés meghatározó for-
máivá”.23 Az epizodikus és folytatásos sorozat kifejezések (series, serials) 
a tematikusan egymás mellé rendelt, zárt elbeszélések folyama és az epi-
zódról-epizódra alakuló történet különbségét jelzik. Jeremy Butler (2007) a 
narratív televízió történetileg négyféle formáját állapítja meg: az eredetileg 

19.  Laurel Brake: Print in Transition, 1850-1910. Palgrave, 2001, 3-4.
20.  I. m. 11.
21.  I. m. 35.
22.  Blair i. m.
23.  Rosemary Huisman: Aspects of narrative in series and serials. In Helen Fulton, 

Rosemary Huisman, Julian Murphet, Anne Dunn: Narrative and Media. cambridge 
university Press, 2005, 153-171, itt: 153.
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a mozikba szánt filmekről (theatrical film), a TV-re készült filmekről vagy 
minisorozatokról (movie of the week), illetve az epizodikus TV-sorozatról 
(series program) és a folytatásos TV-sorozat műfajáról (serial program) be-
szél. érthető módon az utóbbi két formában gyökerezik a tévésorozat sajátos 
fragmentációja. Az epizodikus sorozat (series) azonos karakterek meghatá-
rozott készletével dolgozik, epizódjai lényegében önálló egységek. „Tartal-
mazhat ugyan kétrészes epizódokat, illetve több részen keresztül is vissza-
térhet ugyanazon témához, az elbeszélése mégsem folytatólagos hétről-hét-
re”.24 A folytatásos sorozat (serial) ezzel szemben az egyes epizódok közötti 
narratív, ok-okozati kapcsolatokra épít. Elbeszélése epizódról epizódra ala-
kul, karakterei azonosak, bár jelentős jellemfejlődésen mehetnek keresztül 
az epizodikus sorozathoz képest. A „fejezetek” in medias res kezdődnek, és 
több történetszálat mozgatnak egyszerre a történet ugyanazon idejében.25 
A legtöbb sorozat a két forma – a series és a serial – kombinációjával dol-
gozik: egyes epizódjai kevésbé viszik előre a történetet (a szaknyelv a mons-
ter of the week kifejezéssel utal az adott heti látványosságra), míg mások ki-
mondottan az elbeszélés előmozdításán fáradoznak.

A folytatásos regényhez hasonlóan a narratív tévésorozat legfontosabb 
jellemzője a folytatólagossága. Ryan Mcgee ezt úgy fogalmazza meg, hogy a 
narratív tévéműsor „élő, eleven entitás, melyet a legkülönfélébb kreatív, kul-
turális és társadalmi erők összjátéka jellemez, ami nem hogy ötéves, de öt-
hetes távlatban is előreláthatatlan. A tévésorozat nem könyv, amit újraírha-
tunk, mielőtt bárki elolvasná, és nem film, melyet újraforgathatunk /vágha-
tunk, melőtt levetítenénk”.26 A tévésorozat formai és műfaji változásokon 
eshet át a története során, és csupán az epizódjai szintjén képes uralni nar-
ratív és stiláris egységét. A hetente egymás után következő epizódokat nem 
lehet meg nem történtté tenni; akkor sem, ha időközben a produkció felté-
telei vagy a nézői elvárások megváltoztak. A tévésorozat ebben az értelem-
ben ellentmond az intakt műről alkotott elképzeléseinknek: a már lefutott 
epizódjait nem „forgathatjuk újra”, a szabályai azonban megváltozhatnak 
az idő előrehaladtával, az új részei pedig iteratív módon új formát ölthetnek. 
Mittell mindezzel kapcsolatban arra emlékeztet, hogy a folytatólagosságból 
adódóan a legtöbb sorozat „anyagi vagy kreatív (esetleg mindkét) értelem-

24.  Jeremy g. Butler: Television: Critical Methods and Applications, 3rd ed. Mah-
wah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2007, 34.

25.  uo.
26.  Ryan Mcgee: Did The Sopranos do more harm than good?: HBO and the 

decline of the episode, A.V. Club, February 20, 2012. http://www.avclub.com/articles/
did-the-sopranos-do-more-harm-than-good-hbo-and-th,69596/



262

ben” eleve bukásra ítéltetett;27 azaz az iteratív működés, a menet közbeni 
szabálymódosítások sem garantálják a sikert. Nehéz ugyanis összehangolni 
és hónapokra, évekre előre tervezni a mára szinte kötelező érvényű komp-
lex és rétegzett történetfolyamokat, a produkció feltételeit, valamint a nézői 
elvárásokat. Mittell számára éppen ezért közömbösek a tévésorozat esztéti-
kai és vizuális jellemzői. A műfaj „nyilvánvalóan képi eszközökkel beszéli el 
történeteit, a képi esztétikát azonban ritkán helyezem az elbeszélés, a színé-
szi játék, vagy a hang hatásai elé”.28 A tévésorozat heti ütemezése és többhavi 
lefutása maga is szembeállítható a film „rövidtávú örömeivel”. A mozi eseté-
ben a történetidő és az elbeszélésidő (story time, discourse time) mellett a já-
tékidőt (screen time) is meg szoktuk említeni, mivel ez határozza meg a film 
fogyaszthatóságát, valamint formai és műfaji besorolását. A tévésorozat ese-
tében mindezek mellett egy negyedik idővel is számolunk, a programidővel 
(schedule time), az epizódok sugárzásának ütemével.

Az epizodikus forma más értelmezői beidegződéseket alakít ki és moz-
gósít a nézőkben, mint a nagyjátékfilm, vagy a sorozat egésze: „a tévésoro-
zatok gyakran eljátszanak a nézők értelmezői elvárásaival, összezavarják és 
félrevezetik őket, ha csak időlegesen is, míg a sorozat hosszas követése és az 
aktív belevonódás fejleszti az értelmezői képességeiket”.29 A komplex té-
vésorozatok hatása egyfelől a rajongók involváltságából adódik: rendkívü-
li örömüket lelik a történet és a narratív mechanizmusok megfejtésében, a 
közös értelmezői játékban, valamint a kreatív társszerzőségben. Az epizó-
dok végtelen folyamában kibomló történetek hatása másfelől a néző hosszú-
távú befektetéseiből adódik, aki sokat „invesztál” a karakterekbe és az epi-
zodikus formába, a történetvilág kibomlásába, vagy a történet alakulásá-
nak előrejelzésébe.

A nézők sajátos és – a hasonló történetek követése szempontjából – hasz-
nos képességekre tesznek szert a komplex elbeszélésekkel való együttlétük 
során, azaz idővel képesek felismerni a sorozatok „rutinjait”. A kezdő epi-
zódok és az expozíció, az évad eleji összefoglalások és újrakezdések, a flash-
backek és flash forwardok, a több szálon futó elliptikus cselekmény, a mind 
gyakoribb narratív enigmák stb. a legkevésbé sem rendítik meg a nézőket a 
történet követésében és az aktív részvételben. élvezetüket lelik a játékban, 
a kortárs médiakörnyezet pedig végtelenül megkönnyíti a dolgukat. Az on-

27.  Jason Mittell: No, The Sopranos Didn’t Ruin Television, Just TV February 21, 
2012. http://justtv.wordpress.com/2012/02/21/no-the-sopranos-didnt-ruin-television/

28.  Jason Mittell: Bordwell on Television (and me on film), http://justtv.wordpress.
com/2010/09/10/bordwell-on-television-and-me-on-film/

29.  Jason Mittell: Serial Orientations, http://justtv.wordpress.com/2011/11/14/se-
rial-orientations/
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line fórumok módot adnak az azonnali reakcióra, a közös értelmezésre és 
rejtvényfejtésre a heti megjelenést követően; a gyűjteményes kiadások és a 
fájlcserélő rendszerek pedig alig néhány kattintásnyi közelségbe hozzák a 
történet folytatását és a reakció lehetőségét.
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SZER K E SZTőI u TóSZó H ELY ET T

A kötet tanulmányai annak az érdeklődésnek a jegyében születtek, amelyet 
szerzőik, irodalomtörténészek, kritikusok, kutatók, egyetemi oktatók és 
doktori hallgatók a magyar rövidpróza történeti és jelenkori kérdései iránt 
tanúsítanak. A műfajtörténeti és a prózaelméleti szempontrendszer tartó-
san jelen van a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Isko-
lájában és Narratológiai Kutatócsoportjában. Ehhez társult a közelmúltban 
a mind kifejezetettebb igény arra, hogy az irodalmi kutatásokkal egyidőben 
a figyelem azokra az új közegekre is kiterjedjen, melyekben az elbeszélés 
nem konvencionális formákban és funkcióban jelentkezik. Az írott sajtó és 
különösen az irodalmi publicisztika, noha immár második évszázada ala-
kító tényezője a magyar művelődésnek, műfajai, változásai, valamint egész 
jelenségköre úgy tűnik, még mindig nem áll jelentőségének megfelelő he-
lyen az irodalmi vizsgálódásokban. A média időközben lehetőségek sorával 
bővítette és bővíti az elbeszélés megjelenési környezetét, amire ugyancsak 
figyelemmel kellene lennie a jelenkori tájékozódásnak. A narratív televízió 
jellegzetes műfaja, a tévésorozat „nem könyv, amit újraírhatunk, mielőtt 
bárki elolvasná, és nem film, melyet újraforgathatunk /vághatunk, mielőtt 
levetítenénk.” Mcgee gondolata szerint, melyet Kiss gábor idéz kötetünk-
ben, mintha sajtóbeli előzménye, a folytatásos regények mintájára született 
volna a képi média közegében.

Az elmúlt év őszén vendégelőadásokra invitáltuk meg a tárgykör kutató-
it, s a budapesti, szegedi és szabadkai kollégáknak hálával tartozunk azért, 
hogy előadásaikkal vagy itt szereplő tanulmányaikkal, kötetekben, vagy az 
Élet és Irodalomban megjelent kritikai szövegeik újraközlési engedélyével 
hozzájárultak műhelymunkánk eredményeihez.1 

1.  Publikációs adatok: gács Anna: Ez súlyos, éS, 24. szám, 2009. 06. 12.
Margócsy István: A tárcanovella szépségeiről, Hajóvonták találkozása. Tanulmá-
nyok, kritikák a mai magyar irodalomról, Budapest, Palatinus, 2003. 
Radnóti Sándor: Salus rei publicae, éS, 23. szám, 2012. 06. 08.  
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A kötetbeosztást az egyéni kutatásokat meghatározó tájékozódás irá-
nyai alakították ki. A 20. századi magyar novellahagyomány keretében Tö-
mörkény István, Karinthy Frigyes, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és 
Nagy Lajos művei képezik az interpretációk tárgyát. A műfaji problema-
tika azoknak a kortárs opusoknak az elemzésével folytatódik, amelyeknek 
értékei érvénytelenítik a gyakran hangoztatott, erősen marketing szemlé-
letű vélekedést a novella és a rövidpróza regénnyel szembeni hátrányairól. 
E felfogásmódot nemcsak kivételes modern magyar hagyománya, vagy az a 
megbecsülés cáfolhatja, amit a kispróza világszerte kiérdemel, hanem a kor-
társ elbeszélői műhelyek értékteremtő hozzájárulása is a műfaj esztétikai, 
poétikai rangjához (Tar Sándor).

A tanulmányok és a rövidebb kritikai reflexiók másik tömbje a tárca, tár-
caelbeszélés, valamint az elektronikus sajtó alternatív alakzatai körében 
tájékozódik. Kosztolányi újságírása, valamint Darvasi László, Parti Nagy 
Lajos, Háy János, Podmaniczky Szilárd, Keresztury Tibor, Tóth Krisztina 
irodalmi publicisztikája nyomatékosítja a megnyilatkozásformák szocioli-
terális jegyeinek jelentőségét. Ebből az érzékenységből kiindulva olyan mi-
nőségek kerülnek a próza és a kutatás előterébe, amelyek a tárca kultúrtörté-
netének részeiként a társadalomkritikai mozzanat lehetőségeire, erősödésé-
re és fontosságára irányítják a figyelmet. új aktualitást nyer Szerb Antalnak 
az előszóban idézett gondolata, ami az olvasást és a kommentárt is felelős-
ségteljes körültekintésre készteti.

A Thienemann Tivadartól kölcsönzött kötetcím több vonatkozásban is 
programadó és további vizsgálódásokra serkentő. Nemcsak azért, mert sok 
évtizeddel ezelőtt figyelembe vette az újságírás alkotói és irodalmi lehetősé-
geit, hanem mert lényegében olyan folyamatokat is megsejtett és a két világ-
háború közötti európai tapasztalat alapján előrevetített, amelyeket ma új ér-
telemmel telít az internet és a digitális média mindazon lehetőségekkel, me-
lyeknek adottságai az alkotók és a kutatók előtt is egyelőre kiismerhetetlen, 
új távlatokat nyitnak. A jelen kötet e tekintetben is kísérlet. Maga is „befeje-
zetlen könyv”, amely az eredetileg az újságírásra vonatkozó címbeli megha-
tározást metaforikusan értelmezi, a vizsgálódást pedig nem tekinti lezárt-
nak. A szerkesztő és a munkatársak a mostani gyűjteményhez további tájé-
kozódásra ösztönző alkalomként viszonyulnak.

A szerkesztő
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