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A temetők mint heterotópiák Gion Nándor műveiben 
 
 
Gion Nándor prózájában az egyik legfontosabb helyszínt a temetők jelen-
tik, ennek ellenére a közelmúltig megjelent szakirodalomban alig foglalkoz-
tak velük önállóan.1 Kivétel ez alól egy doktori (PhD) dolgozat, amely egy 
teljes fejezetet szentel a témának, viszont ebben is inkább a sírkő és a sírhant 
mint Gionnál többször előforduló tárgy és jelenség kerül fókuszba, ráadásul 
a művekbeli előfordulásuk felsorolásán túl nem sok tér jut szerepük vizsgá-
latának.2 Ez indított arra, hogy behatóbban elemezzem ezeknek a különle-
ges helyszíneknek a Gion-művekben betöltött szerepét, amihez több kultú-
ratudományos megközelítési mód is kínálkozott. Elsőként a Maurice Halb- 
wachs, valamint Jan és Aleida Assmann nevével fémjelzett emlékezet-szem- 
pontú megközelítési módok adódtak,3 amelyek reménybeli doktori dolgoza-
tom számos más helyén is egyedülálló elemzési lehetőségeket jelentenek; így 
inkább egy kifejezetten a terekre kidolgozott, Michel Foucault által elgon-
dolt térelméleti megközelítésre támaszkodtam, minthogy a heterotópia fo-
galma, illetve az erről való gondolkodás, a „heterotopológia”, a temetők 
esetében különösen jó értelmezési keretet nyújt. 

Michel Foucault heterotópiáknak nevezi az olyan valóságos tereket, 
amelyek az összes többi térrel kapcsolatban állnak, de minden más helyszín-
től különböznek; amelyek egy adott kultúrában megtalálható minden egyéb 
létező helyszínt egyszerre képviselnek, de amelyek mégis kívül esnek min-

                                                   
∗ Kurcz Ádám István a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 
Készülő doktori értekezésének témája: Az identitás problémája Gion Nándor prózájában. Téma-
vezető tanára: Dr. Sipos Lajos professor emeritus. 
1 Megállapításom az alábbi, 1150 tételt tartalmazó bibliográfia átnézésén alapszik: HORVÁTH 
FUTÓ Hargita, Gion Nándor bibliográfia, Újvidék, Családi Kör Kft., 2010. 
2 UŐ, Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában, 
Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, 2010, 133–138. 
3 Maurice HALBWACHS, A kollektív emlékezet = Olvasókönyv a szociológia történetéhez; Jan ASS-
MANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Bp., 
Atlantisz, 2004.; illetve különösen Aleida ASSMANN, Az emlékezés terei = Debreceni Disputa, 
2004/okt., 4–12. 
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den más helyen. Ezek a terek abszolút módon „mások”, mint mindazok, 
amelyekre reflektálnak, és amelyekről szólnak.4 

Foucault hivatkozott tanulmányában a tükör jelenségének és a temetők 
nyugati kultúrában betöltött helyének és funkciójának taglalásával érzékelte-
ti legjobban a heterotópia fogalmát. A tükör Foucault szerint olyan valós 
létező, amely valamiképpen visszahat arra a helyre, amelyet a tükörben ön-
magát szemlélő egyén elfoglal. A szemlélő a tükröt nézve először a saját 
hiányát konstatálja azon a helyen, ahol áll, minthogy „odaát” látja magát; 
majd pedig a virtuális „odaáti” nézőpont segítségével határozza meg a valós 
helyét. A tükör heterotópiaként működik, minthogy a helyet, amelyet a 
szemlélő elfoglal, egyszerre teszi a teljes környező térrel viszonyban álló 
valóságos hellyé; de irreálissá is, mivel az „odaát” található virtuális ponton 
keresztül konstruálódik meg. Gion legfontosabb regényében, a Latroknak is 
játszott tetralógiában5 az egyik fő motívumot, a Virágos katona képét, illetve 
annak képbeli „terét” is tekinthetjük ilyen, az „ideáti” valóságot sűrítő, és 
azzal vitázó, illetve számára megoldást kínáló tükörszerű képződménynek, 
illuzórikus helynek. A temetők is értelmezhetők egyfajta tükörként, mint-
hogy olyan terek, amelyek – a mai európai kultúrában legalábbis – a telepü-
lések perifériáján, tehát „máshol” helyezkednek el, mégis kapcsolatban áll-
nak az adott település vagy társadalom összes helyszínével, hiszen minden 
családnak, minden lakosnak vannak hozzátartozói a temetőkben, így az 
adott település társadalmának képe tükröződik bennük. Foucault híres elő-
adásában lényegében hét pontban foglalja össze azoknak a tereknek az is-
                                                   
4 Michel FOUCAULT (1926–1984) XX. századi francia filozófus Eltérő terek című műve volt 
jelen írásom gondolatmenetének vezérfonala. Michel FOUCAULT, Eltérő terek = M. F., Nyelv 
a végtelenhez – Tanulmányok, előadások, beszélgetések, ford. SUTYÁK Tibor, Debrecen, Latin 
Betűk, 1999, 147–157. A tanulmány másik magyar fordítását ERHARDT Miklós az exindex 
online képzőművészeti folyóiratban 2004-ben jelentette meg Más terekről címmel, és itt 
érhető el: http://exindex.hu/index.php?page=3&id=253. 
5 Dolgozatomban Gion Nándor műveinek idézésekor – a Virágos katona és a Rózsaméz 
kivételével, amelyeknek 1982-es kiadására hivatkozom (GION Nándor, Latroknak is játszott, 
Bp., Magvető, 1982.) – a Noran Kiadó által megkezdett és a Noran Libro Kiadó által befe-
jezett eddigi egyetlen, ötkötetes életműkiadást használtam. A művek kötetekbeli helyét a 
dolgozatban mindenhol rövidítve jelzem: 
Életmű/I. = Latroknak is játszott, Bp., Noran, 2007; 
É/II. = Börtönről álmodom mostanában, Bp., Noran, 2008; 
É/III. = Az angyali vigasság, Bp., Noran Libro, 2010; 
É/IV. = Műfogsor az égből, Bp., Noran Libro, 2011; 
É/V. = Véres patkányirtás idomított görényekkel, Bp., Noran Libro, 2012. 
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mérveit, amelyeket heterotópiáknak nevez, illetve példákat is hoz arra, hogy 
mely tereket gondol az általa bevezetett fogalom körébe tartozóknak.6 Az 
alábbiakban az ő gondolatmenetét követem, szükség esetén pedig kifejtem 
vagy egyértelműsítem a nála homályos megfogalmazásokat.7 

Focault első pontja szerint minden kultúrában léteznek ún. válság-
heterotópiák és ún. deviancia-heterotópiák. Az előbbiek olyan kivételezett 
szakrális vagy tiltott terek, amelyek azok számára vannak fenntartva, akik a 
közösséggel való viszonyuk alapján a válság állapotában vannak, az utóbbi-
ak pedig ezekkel rokon terek: ilyen helyekre azok kerülnek, akiknek viselke-
dése a közösség által elvárt normáktól eltérő, deviáns.8 

Foucault második tétele, hogy egy közösség a történelme során precízen 
meghatározott rendeltetésű heterotópiáinak új, az eredetitől teljesen eltérő 
funkciót adhat. Amennyiben a közösségnek az adott hellyel összefüggő 
kérdéskörről vallott felfogása változik, azzal párhuzamosan a vele kapcsola-
tos heterotópiájának a szerepe is átértékelődhet.9 

A harmadik pont alapján heterotópiának számítanak azok a helyek is, 
amelyek zavarba ejtenek azzal, hogy saját egyetlen helyszínükön képesek 
megjeleníteni több, egymással önmagukban inkompatibilis, sőt akár egy-
másnak ellentmondó teret.10 
                                                   
6 Erhardt Miklósnak, az előadás egyik fordítójának a jegyzetei szerint Foucault ezt az 1967-
ben írott előadásjegyzetét csak 1984 tavaszán engedte – revízió nélkül – nyomdába. Az 
eredeti francia kiadás bibliográfiai adatai: Dits et écrits 1984, Des espaces autres [= ’Más helyek-
ről’] (előadás jegyzete, Cercle d'études architecturales, 1967. március 14.), Architecture, 
Mouvement, Continuité, n’ 5, 1984. október, pp. 46–49.  
7 Foucault szövege Erhardt Miklós szerint is tele van homályos megfogalmazásokkal – 
amint arról a tanulmány elé írt jegyzetében olvashatunk –, és hozzá kell tennem, hogy emi-
att nyitott kérdésekkel is: ezért a bizonytalanságok eldöntésére a francia eredetinek mindkét 
magyar fordítását használtam. 
8 A mi kultúrkörünkben meglévő válság-heterotópiák közé sorolja Foucault például a nász-
éjszaka helyszínéül szolgáló szállodát; a deviancia-heterotópiák közé a pszichiátriát és a 
börtönt, a kettő határterületére pedig az öregek otthonát. 
9 A temetők mint heterotópiák szerepének átértékelődése földrajzi elhelyezkedésük változá-
sán is jól követhető. A települések perifériájára kerülésük, ugyanakkor a halottkultusz felér-
tékelődése tükrözi, hogy civilizációnknak hogyan változott a halálhoz és a halottakhoz való 
viszonya, illetve a lélek halhatatlanságában való hite az elmúlt évszázadokban. 
10 Nyugati kultúrkörünkben a színház kínálkozik példaként, minthogy a színpadon olyan 
helyszínek követhetik egymást, amelyek egymástól idegenek. Keleten pedig a kert számít 
hasonló, rendkívül gazdag jelentésekkel és tulajdonságokkal bíró kulturális térnek. Figyelem-
reméltó, hogy a temető – természetesen, de Gionnál olykor hangsúlyosan és többletfunkci-
óval is – leggyakrabban szintén kert formáját ölti (l. alább)! 
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A negyedik elv alapján kimondhatjuk, hogy a heterotópiák gyakran a ha-
gyományos időn kívülre mutató üzenetet hordoznak, ezáltal rendelkeznek 
az idő- és értékszembesítés képességével. Az ilyen heterotópiák kizökkentik 
az embereket hagyományos időérzékelésükből, és időfelfogásuk relativitá-
sával szembesítik őket. Ezek a terek ezt jellemzően vagy funkciójuk, műkö-
désük hangsúlyozott időszakosságával,11 vagy (látszólagos) állandóságukkal, 
kvázi-örökkévalóságukkal érik el.12 

Az ötödik tétel azt mondja ki, hogy a heterotópiák általában nem szaba-
don megközelíthetők, mint a közterek, hanem valamely, bizonyos feltételek 
megléte esetén működő nyitó-záró rendszer részlegesen elszigeteli őket a 
külvilágtól. Az ilyen helyekre vagy kötelező a belépés, mint a laktanyába, a 
börtönbe (és előbb-utóbb persze valamennyiünknek a temetőbe), vagy bi-
zonyos rítusoknak, megtisztulásnak kell alávetnünk magunkat, bizonyos 
gesztusokat kell megtennünk, hogy engedélyt kapjunk a belépésre, mint 
némely szakrális tér esetében. 

Foucault hatodik tétele szerint némely heterotópiának az a feladata, hogy 
egy illúziókkal teli teret teremtsen meg annak érdekében, hogy hétköznapi 
élettereink szintén illuzórikus volta lelepleződjék azáltal, hogy szembesü-
lünk a közte és a heterotópia között meglévő különbségekkel és hasonlósá-
gokkal. Van aztán olyan heterotópia is, amely hétköznapi tereink tökéletlen-
sége miatti kárpótlásként olyan valós térként szolgál, amely annyira 
tökéletes, annyira jól elrendezett, amennyire átlagos tereink rendezetlenek 
és tökéletlenek. Az első csoportba tartozónak tart Foucault némely régen 
volt híres nyilvánosházakat; a másodikba pedig azon utópisztikus elvek 
szerint fölépített, falanszterszerű gyarmati telepeket sorolja, amelyek „Isten 
országát” akarták megvalósítani a Földön.13 

                                                   
11 Foucault azokat az üdülőfalvakat említi példaként, amelyek az év nagyobb részében üre-
sek és kihaltak, és azokat a vásártereket, amelyek csak évente néhányszor népesülnek be 
árusokkal. Gion Nándornál a temetők mellett ilyen típusú heterotópiának számít például 
tetralógiájának (Latroknak is játszott, 4 regény, Bp., Noran, 2007.) egyik legfőbb színtere, a 
Kálvária, ahol évente csak egyszer, húsvétkor gyűlnek össze a hívők. 
12 A változó időben a változhatatlan múltat összegyűjtő és bemutató, ezáltal a jelent a múlt-
tal szembesítő könyvtár és múzeum mellett a temető megint példaként kínálkozik. Puszta 
léte is az örökléttel vagy legalábbis a folyamatos elmúlással szembesíti a jelenben (még) 
élőket. 
13 Ezekkel a heterotópiákkal érzem én rokonnak Gion tetralógiájában azokat a nem valós 
tereket, amelyekbe Gallai István a jelen keserűségei elől menekülve akkor kerül, amikor a 
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Végül Foucault a legigazibb heterotópiának tartott létezőnek, a hajónak 
– mint úszó térdarabnak, mint önmagába zárt (hely nélküli) helynek stb. – 
sokrétű jelentéseivel foglalkozik, így mutat rá, hogy a hajó nem véletlenül 
vált olyan fontos toposszá és a képzelet egyedülállóan gazdag forrásává az 
irodalomban. 

Gion Nándor műveiben számos, a heterotópia fogalmi körébe eső hely-
szín megjelenik. A temetőkön kívül leginkább ilyen a Börtönről álmodom mos-
tanában című regényben a fő helyszíneket jelentő többféle büntetés-
végrehajtási intézmény, amelyek olyannyira tükrözik, illetve leképezik a 
kinti, a szabad világot, hogy ez által a „kint” és a „bent” határvonala teljesen 
elmosódik, egyenlőségjel kerül közéjük, sőt akár fel is cserélődnek.14 Hozzá-
juk hasonló a Postarablók című ifjúsági regény fő helyszínéül szolgáló posta-
épület is. Az odabent kifejlődő események az egész társadalom működését 
karikírozzák, így a „felnőttek” világának görbe tükröt tartanak.15 

Gion több elbeszélésében megjelenő heterotópiák még a hajó, illetve a 
vele nagyon sokban rokon vonat toposza. Utóbbira legjobb példa a Nem 
baleset lesz című novella,16 amely végig egy elátkozott, köztes-európai „seholt” 
jelképező vonaton játszódik; az Engem nem úgy hívnak című regénynek17 pe-
dig egy a boldogságot szimbolizáló uszály az egyik legfontosabb színtere. 
Ugyanakkor például a Latroknak is játszott tetralógia18 főhősei, a mezőőr 
Gallai István és a haramia Török Ádám kenyérkereseti módjuk által lesznek 
képesek a legtöbbek által elérhetetlen „folyamatos máshol levés” – tehát 
szintén egyfajta heterotópia – lehetőségére. Az, hogy folyton ellenőrizhetet-
len, bizonytalan helyen (úton, valahol a határban, a földeken, a tanyákon 
stb.) tartózkodnak, egyiküknek a családja előtt leplezett szerelmi viszonyok-
ra, a másiknak a társadalom elől titkolni akart bandita életmódra ad lehető-
séget. Mégis, talán a temetők azok a heterotópiák, amelyek Gion legtöbb 

                                                                                                                       
Kálvária egyik stációképén a Virágos katonát szemlélve révületbe esik. Ilyenek azok a szintén 
csak Gallai István fantáziájában élő, tehát hangsúlyozottan képzeletbeli helyek is, amelyeket 
akkor ismerünk meg, amikor a szeretőinek mesél róluk, hogy szédítse őket. (Ezeket a helye-
ket egyébként Foucault ugyanebben az előadásában inkább az utópia kategóriájába sorolná.) 
14 GION Nándor, Börtönről álmodom mostanában (1990) = É/II., 249–468. 
15 UŐ, Postarablók (1972) = É/III., 91–164. 
16 UŐ, Nem baleset lesz (1997) = É/IV., 500–504. 
17 UŐ, Engem nem úgy hívnak (1970) = É/III., 7–89. 
18 UŐ, Latroknak is játszott, 4 regény, Bp., Noran, 2007. 
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művében megjelennek, ráadásul nagyon sok értelmezési lehetőséggel is szol- 
gálhatnak, ezért a következőkben velük foglalkozom részletesebben. 

Temetők Gion önéletrajzi jegyzeteiben és egyéb, nem hangsúlyozottan 
önéletrajzi témájú műveiben is nagyon gyakran szerepelnek. Valóság és 
fikció viszonya Gion műveiben egyébként is sokszor kibogozhatatlan.19 
„Fiktív” műveiben is rengeteg életrajzi és egyéb valóságelemet találunk, míg 
a Naplók, sőt még az Interjúk is20 olyan stilisztikailag szépirodalmi minőségű 
megnyilatkozásokat tartalmaznak, amelyeknek olykor még a tartalmuk is 
stilizált. 

A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy az író szenttamási szülőháza éppen 
az – akkoriban még megvolt – német temető kapujával szemben állt.21 Sőt, 
Gion első gyermekkori élménye is tulajdonképpen temetői élmény. A hábo-
rú végén, amikor Szenttamáson húzódott a frontvonal, és az ellenséges 
csapatok a falu közepén lövöldöztek egymásra, a falusiaknak a falu rétjén, a 
két frontvonal között húzódó lövészárokban kellett menedéket keresniük. 
(Az, hogy a sírok puskaporos helyzetben védelmet nyújthatnak, a Sortűz egy 
fekete bivalyért című regényében majd meg is jelenik.22) Egy lövedék éppen 
Gion mellett vágódott be a lövészárok falába, úgy, hogy a robbanás bete-
mette őt. Alig tudták élve kikaparni a föld alól. Ez a trauma nemcsak mint a 
be- és kitemettetés, föld alóli újjászületés halálközeli élménye hagyott benne 
egy életre nyomot, hanem kisebbségi-közösségi identitásának, illetve e te-
kintetbeli veszélyeztetettségi tudatának kialakulásához is nagyon erősen 
hozzájárult: „A világra való első emlékezetes és kellemetlen rácsodálkozá-
som óta – amikor is kikapartak a föld alól – mindvégig megmaradt bennem 
a veszélyeztetettség érzése. Az az érzés, hogy azt a közösséget, amihez tar-
tozónak érzem magam, legalább két oldalról ellenségnek nézik, de néha 

                                                   
19 Nem véletlen, hogy az újabb szakirodalom a napló műfaját az autofikció névvel illeti, l. pl. 
Philippe LEJEUNE, Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., L'Harmattan, 2003. 
20 Véres patkányirtás idomított görényekkel, Bp., Noran Libro, 2012. 
21 A művekben Romoda ácsmester házával azonosítható, és a „Keglovics” utcában áll, valós 
földrajzi helye: Popovača venac u. 30.; az író születésekor Sutjeska utca 30. Vö. GÖRÖMBEI 
András, Kimeríthetetlen forrás: Gion Nándor válaszol Görömbei András kérdéseire (1981) = É/V., 
208. 
22 „Húzódjatok a sírkövek mögé – mondta Szivel András. – Elég nagy lesz a robbanás. 
Mindenki fedezéket keresett. Mi hárman […] a Szlimák család kriptája mögé húzódtunk” 
GION Nándor, Sortűz egy fekete bivalyért (1982) = É/III., 283. 
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még több oldalról is.”23 – „Akkor én is majdnem bekerültem a magyar teme-
tőbe”24 – állapítja még meg Gion a történtekről, nagyon szemléletesen utal-
va a temetőknek az identitás kérdésében betöltött szerepére. Ehhez hason-
ló, elsőre talán fölöslegesen részletezőnek, sőt, egyenesen hivataloskodónak 
tűnő megfogalmazással találkozunk a Virágos katona című regényben is, 
amikor Gilikének, a helyi társadalomban a legutolsónak számító árva ka-
nászfiúnak a haláláról olvasunk: „Még aznap el is temették a római katolikus 
temetőben.”25 

Gion fenti mondatai mutatják, hogy – különösen kisebbségi környezet-
ben – az itt maradók számára mennyire fontos, hogy melyik temetőbe kerül 
valaki. Ez a tény ugyanis a közösség számára nyilvánvaló módon mutatja 
meg, hogy az ember meg tudta-e őrizni életében – egészen holtáig – a ráha-
gyományozódott legfontosabb közösségi identitáselemeknek, jelesül a nem-
zetiségi és a vallási örökségnek a minimumát. Az utóbbi feltételnek például 
Gion példakép nagyapja, Gallai István nem felelt meg, akit a szenttamási 
plébános nem is volt hajlandó eltemetni, minthogy nem gyónt meg halála 
előtt, ami pedig Szenttamáson akkor még a „minimumhoz” tartozott.26 A 
továbbélő közösség szempontjából fontos tehát, hogy az elhunytat az adott 
közösséghez tartozónak tekintik-e még halálakor is: méltónak bizonyul-e 
arra, hogy a közösség által bevett szertartások keretében kerüljön a temető-
jükbe, és lehetőleg a családi sírboltba, illetve hogy a közösség anyanyelvén 
kerül-e a fejfára a neve. Gion több írásában is utal rá, hogy ez nem minden-
kinek sikerül maradéktalanul, nagyapja mellett bizonyos tekintetben neki 
magának sem, hiszen bár ő sosem tagadta meg a nemzetiségét, de a szülő-
földjét elhagyta.27 
                                                   
23 ERDÉLYI Erzsébet, NOBEL Iván, „…izgalmasan kezdődött eszmélésem a szülőföldemen”: Beszél-
getés Gion Nándorral (1993) = É/V., 235 
24 Uo., 234. 
25 GION Nándor, Virágos katona (1973) = Latroknak is játszott, Bp., Magvető, 1982, 104. 
26 „A halála okozott egy kis gondot, mert a pap nem volt hajlandó eltemetni. Mivel ő nem 
volt hajlandó meggyónni. Márpedig Szenttamáson a halál előtt kötelező volt a gyónás! 
Valahonnét egy másik faluból kellett papot hívni, mert a család egyházi temetést akart. Azt 
mondta, nincs beszélnivalója a pappal. A szomszédokkal igen, velem igen, de a pappal nem. 
Elhatároztam, ha nem lesz, aki elbúcsúztassa a sírnál, majd én elbúcsúztatom. De a szom-
szédos faluból mégis eljött a pap, és eltemette.” ÓNODY Éva, A nagyapa regénye: Utolsó beszél-
getés Gion Nándorral (2002) = É/V., 285. 
27 „Haldoklott az utolsó nagy Gion Szenttamáson. Én eljöttem onnan, a nevemet nem 
vésettem bele a közös sírkőbe” GION Nándor, Napló részletekben (1994) = É/V., 43. Giont 
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Gion írásaiból az érezhető, hogy ha nem, vagy csak felemásan sikerül 
megtartani ezeket a hagyományokat, akkor az milyen fájdalmas tud lenni. A 
Kétéltűek a barlangban című regény szeretetreméltó Hornyák tanár urát ön-
gyilkossága után például nem pap búcsúztatta, hanem az iskolaigazgató, 
ezért a hagyománytisztelő öregasszonyok megszólták, mondván: „ezek a 
kommunista temetések nagyon siralmasak, és nem érnek semmit.”28 A re-
gény másik halottja, a kis muzulmán Rahmánovics Hasszán a magyar tan-
nyelvű ipariskolában még a kisebbségi magyarok között is kisebbséginek 
számított – ezért Gion „legkisebbségibb” regényszereplőjének tarthatjuk. 
Őt szintén teljesen világi módon temették el, sőt, nemhogy egyházi vagy 
vezető világi személy nem volt jelen a ceremónián, de a családjából sem jött 
el senki: csak az osztálytársai mondtak búcsúztatót, és a többi szertartás-
elemet is ők találták ki. Ezt utólag egyikük az öregasszonyokhoz hasonlóan 
szintén méltatlannak találta; azt mondta, hogy „úgy temették el a Szegény 
Kis Rahmánovicsot, mint egy kutyát.”29 Gion egy barátja esetében pedig, 
akinek egész életében problémás volt a nemzetiségi identitásához (nevéhez, 
neveltetéséhez, anyanyelvéhez, közösségéhez) fűződő viszonya, mindez 
végzetesen és véglegesen kifejeződött sorsának abban az egyetlen, az író 
által megfigyelt utolsó mozzanatában is, hogy a nevét végül úgy írták a fejfá-
jára, hogy „Hajdú Ljudevit.”30 

Minthogy a temető az élet teljességének, illetve a valahová tartozásnak a 
jelképe, sőt fontos kelléke is Gionnál, így akinek eleve nincs temetője, aho-
vá kerülhetne a halála után, az számít a legelhagyatottabbnak az adott társa-
dalomban. A (nyilván) katolikus temetőben, annak is a legszélén elhantolt 
Szegény Kis Rahmánovicson kívül Dimitrij, a Szenttamásra vetődött orosz 
katonaszökevény történetében is hangsúlyosan előkerül ez a probléma.31 

Nem történik viszont aránytévesztés a művekben: öncélú halott- vagy 
kegyeletkultusz nem fordul elő Gionnál. Számára az élet sokkal fontosabb, 
                                                                                                                       
Budapesten, a farkasréti temetőben temették el, sírkövébe nem véstek keresztet: http:// 
www.magyarszo.com/hu/2012_08_30/kultura/31301/ 
28 GION Nándor, Kétéltűek a barlangban (1968) = É/II., 80. 
29 Uo., 116. 
30 UŐ, 1990. Szegény Hajdú Laciról és Harag Györgyről = Napló részletekben = É/V., 82. 
31 Dimitrij, az orosz katonaszökevény így bánkódik Szenttamáson: „Lehet, hogy kifaragok 
magamnak egy sírkövet. Csak még azt nem tudom, hogy hol állítsam fel a sírkövet. A zsidó 
temetőben vagy a német temetőben? Nagyon szép, csöndes hely mind a kettő. Kár, hogy 
nincs itt egy orosz temető.” UŐ, Zongora a fehér kastélyból (1994 k.)= É/III., 503. 
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mint a szép temetés vagy az igényes síremlék. Az előbbinek az író szerinti 
fölöslegességére, sőt hiábavalóságára mutat az az irónia, amivel az ilyen 
események leírásában találkozunk;32 az utóbbi jelentőségének lekicsinylésére 
pedig a következő idézet a példa: „A temető szélén rozsdás pléh Krisztus, a 
tövében egy elhanyagolt sír. Lapos földbucka, benőtte a gaz, a fejfát valaki 
biztosan feltüzelte…” – A jeltelen sírban nyugvó okos nazarénusnak vi-
szont – és ez a fő – irigylésre méltóan gondtalan és hosszú élete volt.33 

Az életrajzhoz visszatérve Gion kisgyermekkorában a felhagyott német 
temetőbe vonult el játszani, ahol magába szívhatta az örökre lezárult múlt-
nak, ráadásul egy karakteres kisebbségi közösség múltjának valamiképpeni 
jelenvalóságát. Tizenkét éves korában aztán barátaival a magyar temetőben 
egy 1944-es áldozat sírjánál ásta el palackposta formájában a jövőnek szóló 
üzenetként nemzeti hitvallását. Igen, rögtön el is temette, minthogy olyan 
gondolatait írta le benne, amelyeket akkor kimondani sem volt szabad.34 
Szép mondanivalónak is lehetne venni ugyan, hogy a föld azt is befogadja, 
amit a világ kivet magából, de ugyan miféle világ az, ahol a gyermeki vágya-
kat rögtön temetni kell, még mielőtt ki lehetne mondani őket? 

Számunkra most még érdekesebb, hogy a temető mint a foucault-i ter-
minológia szerinti ún. válság-heterotópia is feltűnik Gionnál – életrajzában 
és műveiben is. Gion kamaszkori válsága idején ugyanis a közeli zsidó te-
metőbe bujdosott ki. Az azt megelőző napon, hogy életében először és 
végleg munkába állt, ebben a temetőben engedte meg magának utoljára, 
hogy elsírja magát: itt búcsúztatta el gyermekkorát.35 A német temetőbe 

                                                   
32 Vö. pl. GION Nándor, Izsakhár (1994) = É/II., 549–550. 
33 GION Nándor, Kétéltűek a barlangban (1968) = É/II., 92. 
34 „Én akkortájt és még sokáig nem éreztem otthon magam, túl gyakran kellett dadognom 
idegen nyelveken, ezért már vagy tizenkét éves koromban ponyvaregényeken hizlalt fantázi-
ámmal kockás füzetlapokon gyönyörűen leírtam hitvallásomat, amelyben fennen hangoztat-
tam magyarságomat és bizakodásomat a szebb jövőben, a tintával és gyöngybetűkkel leírt 
szöveget rajtam kívül még két barátom aláírta, a kockás füzetlapokat beletettük egy dunsz-
tosüvegbe, cukorspárgával celofánt kötöttünk rá, és az üveget alkonyatkor elástuk a teme-
tőben egy sírhant mellé, amely sírhant alatt egy derék magyar férfi nyugodott, akit a háború 
vége felé derékban kettéfűrészeltek egy rozsdás keresztvágó fűrésszel.” GION Nándor, 
Önérzetesen (1995)= É/V., 328.  
35 „leültem a sírok közé, belegondoltam, hogy teljesen megváltozik az életem, és elbőgtem 
magam. Akkor sírtam igazából utoljára eddigi életemben” UŐ, Napló részletekben (1994)= 
É/V., 36. 
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vonult el aztán tanulni, amikor az egyetemi felvételire készült.36 Az utóbbit 
jelképes cselekedetként is értelmezhetjük: Gion, aki közössége leghívebb 
krónikásává lett, az ősök sírjain készült fel hivatására, arra, hogy megőrizze 
és továbbadja hagyományaikat és emlékeiket.37 Hogy ez mennyire jól sike-
rült neki, arról nem sírfelirata vall, de majdnem: a szülőházán lévő emlék-
tábla mint szenttamási (és nem pedig például mint magyar) íróról emlékezik 
meg róla.38 

A temető aztán a Zongora a fehér kastélyból című regényben mint Foucault 
szerinti ún. deviancia-heterotópia is feltűnik. Dimitrij, a sokak által néma 
őrültnek tartott orosz katonaszökevény csak a temetőben lelhet nyugal-
mat.39  Ám Dimitrij temetői tartózkodása sem teljesen zökkenőmentes, 
hiszen a temető szakrális vagy tiltott tér is, ahová bizonyos jogosultságokkal 
lehet csak belépni,40 amelyeknek meglétét a temető önkéntes őre, Korniss 
Flóra, az utolsó szenttamási zsidó asszony nem feltételezi róla. Sírrablónak 
nézi,41 holott az orosz szinte rendeltetésének megfelelően használja az em-
lékhelyet: imádkozni szokott a sírokon ülve.42 

A temetők elsősorban a kegyelet, az emlékezés és az emlékápolás színte-
rei, és mint ilyenek, nagyon beszédesek egy közösség gondolkodására, men-
talitására nézve. Mint mindenütt, úgy a szenttamási magyar és szerb teme-
tőkben folyó kultusz is elsősorban magukhoz a temetésekhez kötődik, 
illetve a hagyományos vallásos keretek közötti, például halottak napi meg-
emlékezéseket jelenti. Mivel ezek meglehetősen megszokott funkciók, nem 
is kerülnek elő túl hangsúlyosan a művekben. Maguknak a temetéseknek a 

                                                   
36 Uo., 38. 
37 GÖRÖMBEI, i. m., [21. j.] 208. 
38 Az emléktábla képe megtalálható itt: http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2004/mar/10/ 
kepek/gion16.jpg 
39 „Alig látogatta már valaki a két pusztulásnak indult kis temetőt, legtöbbször talán Dimit- 
rij, az orosz katonaszökevény járkált errefelé ásóval a vállán, és minden értelmesebb cél 
nélkül. Dimitrij egyébként most is ott volt a zsidó temetőben, a Lusztig család sírboltján 
üldögélt, ásójára támaszkodva lógatta bozontos fejét, talán a nagy Oroszországról gondol-
kozott, de lehet, hogy azon csodálkozott, hogy ő hogyan maradt még életben e sok halott 
között.” GION Nándor, Zongora a fehér kastélyból (1994 k.) = É/III., 476. 
40 L. fent Foucault ötödik tételét! 
41 GION Nándor, Zongora a fehér kastélyból (1994 k.) = É/III., 477–478. 
42 „Én a temetőben szoktam imádkozni – mondta Dimitrij. – Itt nagyon csöndes a német 
temető és a zsidó temető. Ott szoktam néha imádkozni.” Uo., 497. 
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leírásán kívül43 leginkább egyszerű hasonlatokban találkozunk velük.44 A 
Schrőder fivérek történetében viszont Gion érzékletesen mutatja be, hogy a 
temetői megemlékezés mennyire fontos is lehet az emlékezők számára: a 
Schrőder fiúk az életüket kockáztatták azért, hogy egyszer meglátogathassák 
az apjuk sírját.45 

Az a szándék, hogy a háború végén elmenekült, immár idegenben élő 
Helmuth Schrőder az apjának sírkövet akar állíttatni Szenttamáson, arra az 
ősi és alapvető emberi vélekedésre utal, hogy nem hal meg az, akire emlé-
keznek,46 illetve hogy az emlékez(tet)és fenntartásához a tárgyi emlékmű is 
milyen sokban hozzájárul.47 Ugyanez a hit motiválja az Ezen az oldalon című 
regényben azokat a magyarokat, akik tartós fából csinálnak fejfát közeli 
barátjuknak,48 meg azokat a német szülőket is, akik tehetősebbek lévén 
fényképet is tetettek a márványba szeretett kislányuk, Gizike Schladt sír-
ján.49 Sőt, a síremlékek a közvélekedés szerint úgyannyira biztosítják azok-

                                                   
43 „És eljöttek mások is, köztük egy csomó öregasszony, akik eljárnak minden temetésre és 
megsiratnak boldog-boldogtalant… Berecz Máté plébános szép hosszú beszédet mondott, 
és időnként felolvasott a bibliából, főleg Ezékiel könyvéből. […] Aztán a kántor énekszóval 
elbúcsúztatta Ácsi Lajost a barátaitól, de senkit sem nevezett meg a barátai közül. Végül 
Berecz plébános imádkozott egy sort a ministránsokkal, meg énekeltek is, és ekkor a földbe 
eresztették Ácsi Lajos koporsóját. Fodó tanár úr kis göröngyöt dobott a koporsó után, és 
odamentek a téglagyáriak és még sokan mások, és ők is földet szórtak a koporsóra. Aztán 
Szivel András, a temetőcsősz bekotorta a földet a sírgödörbe, és a földbe szúrt egy fakeresz-
tet. Berecz plébános megszentelte a sírt, és megint imádkozott.” UŐ, Sortűz egy fekete bivalyért 
(1982) = É/III., 359. 
44 „Temetési menetnek nézhették volna őket, ha a férfiak nem tartották volna a kezükben a 
szép, fehér sétapálcákat.” UŐ, Rózsaméz (1976) = Latroknak is játszott, 4 regény, Bp., Magve-
tő, 1982, 287.; „Olyan volt a temető, mint halottak napján alkonytájban, amikor gyertyák 
égnek a sírokon.” UŐ, Sortűz egy fekete bivalyért (1982) = É/III., 317. 
45 „A rendőrök úgy sem fogják elhinni, hogy az apja sírja miatt jött ide – mondta Szivel 
Sanyi. – Addig fogják verni, amíg be nem vallja, hogy ellenséges ügynök, és akkor elviszik a 
szigetre. – Bizonyára letartóztatnak, ha megtudják, hogy itt vagyok – mondta Helmuth 
Schrőder szomorúan. – Illegálisan szöktem át a határon. De mindenképpen látni szeretném 
az apám sírját. Ma éjszaka majd elrejtőzöm valahol, és holnap kimegyek a temetőbe.” UŐ, 
Zongora a fehér kastélyból (1994 k.) = É/III., 474. 
46 Már a Gilgames eposzban is találkozunk vele! 
47 GION Nándor, Zongora a fehér kastélyból (1994 k.) = É/III., 508.  
48 „az ácsmester és Kiss Kurányi vastag, kemény oszlopból faragták ki a fejfát, nehogy meg- 
rohadjon egyhamar” GION Nándor, Ezen az oldalon (1971) = É/IV., 133. 
49 „– Ki az a Gizike Schladt? – kérdezte Bergernek a fia. – Itt van eltemetve a német teme-
tőben – mondta az idősebbik Kiss Kurányi gyerek. – Rajta van a fényképe a sírkövön. 
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nak a személyeknek az emlékezetben való továbbél(tet)ését, akikre utalnak, 
hogy a nyelvben olykor még azonosítva is lesznek az elhunytakkal. A sírkő-
döntés történetében ezt olvassuk: „A Beck Ervint sokkal nehezebb lesz le-
dönteni – mondta Kiss Kurányi. – Vigyük mégis a Gizike Schladtot.”50 

Ahogy a fejfa vagy a sírkő egy személyre vagy egy családra emlékeztet, 
úgy a temető egy egész közösségnek állíthat emléket. Rendkívül erőteljesen 
jelenik meg Gion műveiben az az elszánt küzdelem, amelyet a kihalás szélén 
álló kisebbségi közösségek utolsóként megmaradt tagjai folytatnak azért, 
hogy fenntartsák a sírkerteket mint eltűnt közösségeik utolsó közösségi 
tereit, hogy ily módon biztosítsák legalább a közösség emlékének tovább-
élését.51 Más tárgyi emlékük ugyanis talán már nincs is, mint a temető: „a 
félhülye Sebestyén gyerek” például hiába próbált meg még egy fényképet 
szerezni Gizike Schladtról, az csak egyetlenegy példányban, a sírján volt 
megtalálható – amíg össze nem zúzták.52 

A zsidó temetőt őrző Korniss Flóra és a német sírkertet gondozó Krebs 
Rézi közösségeik emlékének – mint az azokat képviselő élő személyek – 
talán az utolsó életben tartói. Velük együtt a sírkőfaragó orosz katonaszö-
kevény Dimitrij és a fejfakészítő magyarok az emlékezet fizikai munkásai-
ként jelennek meg Gionnál. Hozzájuk hasonlóan a megemlékezés és ez által 
a közösségi identitás nagyon fontos lelki-szellemi munkásai természetesen a 
siratást végző öregek, illetve a temetési szertartást általában vezető egyházi 
személyek és kántoraik.53 A hivatásos lelki vezetőkéhez hasonló szerepbe 
kerülhetnek viszont világiak is. Ilyenek a fentebb említett regényekben sze-

                                                                                                                       
Opana azt mondja, hogy a legszebb halott volt, akit valaha is látott. Szép volt és tiszta.” Uo., 
118. 
50 Uo., 61. 
51 „A német temetőben egy német asszony gondozta a sírokat. Őt nem gyűjtötték be a 
felszabadítók, mert ügyes magyar férje volt, aki összebarátkozott az új hatalommal, a német 
rokonok azonban gyűjtőtáborba kerültek, és nagyon úgy nézett ki, hogy éhen halnak ott, 
mielőtt elküldenék őket Németországba. […] A zsidó temetőben egy fekete ruhás, sovány 
asszony járkált minden nap. Haláltáborból jött vissza, azt hiszem, ő volt az utolsó őshonos 
zsidó kis szülővárosomban, sírrablóktól őrizte a temetőt. Fekete ruhájában feltűnő jelenség 
volt a fehér márvány sírkövek között.” GION Nándor A nőkről (2002 e.)= É/V., 44–45. 
52 UŐ, Ezen az oldalon (1971) = É/IV.,142–143. 
53 „meghalt a német tanító […] Valaki még aznap elment Verbászra, elhozta onnan az evan- 
gélikus lelkészt, és másnap eltemették” UŐ, Virágos katona (1973) = Latroknak is játszott, 4 
regény, Bp., Magvető, 1982, 123. 
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replő „beugró” búcsúztatók; sőt volt, hogy maga az író54 vagy regénybeli 
alteregója, M. H. J. került ebbe a helyzetbe.55 Idetartozik még a temetéseken 
szomorú Ady-verseket szavaló „Lírikusok bandája” nevezetű fegyenckórus 
a Börtönről álmodom mostanában című regényben,56 és az elvetélt költő, Hugyik 
Mihály is, aki verses halottbúcsúztatók írásában kamatoztatta csekély költői 
talentumát.57 

Gionnál többféle elveszett értéket is megillet a végtisztesség. Nemcsak 
ember, hanem némely állat, sőt kivételes esetben elvontabb dolog is méltó 
lesz rá, hogy rituálisan megemlékezzenek róla. A Sortűz egy fekete bivalyért 
című regénynek már a címe is a szeretett állat emlékére leadott díszlövésre 
utal,58 de Gionnál vannak még különlegesebb emlékezés-rítusok is. A fen-
tebb leírtat, a nemzeti hitvallásnak a temetőben való elásását életrajzi tény-
nek vehetjük. Egy másikat, a kiskamaszok sírkerülő babonáját, amit a 
mimetikus (cselekvéssorral való) emlékezés kategóriájába sorolhatunk, a 
rafinált írói képzelet szüleményének kell tartanunk. A regénybeli kisfiúk 
vélekedése szerint az 1941-ben, ’42-ben, ’43-ban és ’44-ben (a rövid magyar 
uralom egy-egy évében!) elhunyt Hofanesz testvérek, Paula, Angéla, Blanka 
és Noémi sírjának59 a megkerülése, illetve a szerencsétleneken való őszinte 

                                                   
54 „A temetőben öt vagy hat szombatista pap fogadott, rendkívül udvariasak voltak, megkérdez-
ték, hogy mikor és hol akarok beszélni, azt mondtam, hogy elsőként akarok szólni a halottas 
ház előtt. Természetesen beleegyeztek, én elmondtam a beszédemet, pontosabban felolvastam, 
így nem figyelhettem meg, hogy bárki is meghatódott volna. Ezután jöttek a szombatista lelké-
szek. Én magyarul beszéltem, ők felváltva magyarul és szerbhorvátul. Két nyelven söpörtek le a 
porondról. Hosszabban, szenvedélyesebben és politikai utalásokkal beszéltek. És a szombatista 
énekkar egyházi dalokat énekelt.” GION Nándor, Rádiós világ (1993 e.) = É/V., 53–54. 
55 UŐ, Izsakhár (1994) = É/II., 548. 
56 UŐ, Börtönről álmodom mostanában (1990) = É/II., 252. 
57 „Hugyik Mihály rengeteg verset írt, és mindegyiket elénekelte a temetőben, sokan sírtak 
és sokan megállapították, hogy Hugyik Mihály jó kántor és jó költő.” UŐ, Mint a felszabadí-
tók (1994) = É/IV. 410. 
58 UŐ, Sortűz egy fekete bivalyért (1982) = É/III., 255–364. 
59 „egy lapos családi kripta volt a főbejárat és a temetőcsősz háza közelében. Terméskőből 
készítették a tetejét, a terméskőbe fehér márványlapot ágyaztak, ebbe egy kis díszes keresz-
tet, és hat nevet véstek a következő sorrendben: 
Hofanesz Paula – 1941, élt fél évet 
Hofanesz Angéla – 1942, élt 27 napot 
Hofanesz Blanka – 1943, élt 42 napot 
Hofanesz Noémi – 1944, élt 4 hónapot 
Hofanesz János – 1914 † 
Hofanesz (szül. Vécsey) Etelka – 1922 †” (Uo., 266.) 
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és hangos szánakozás fordíthatja csak jobbra a sorsukat. A sírkerülő fiúk 
számára az emlékezés kötelességként tételeződik: a közösség tagjai csak akkor 
várhatják sorsuk jobbra fordulását, ha életben tartják a múlt emlékét, oly 
módon, hogy őszintén és látványosan sajnálkoznak fölötte.60 

A kislányok elhalálozási évei mindenképpen szimbolikusak, és annak le-
het tekinteni Hofanesz János (talán a nagyapjuk?) elhunytának 1914-es év-
számát is, hiszen abban az évben kezdődött az a háború, ami a nemzeti 
tragédiához vezetett. Ezzel szemben „Hofanesz (szül. Vécsey) Etelka” halá-
lának 1922-es dátuma valószínűleg például azért nem a fenti sorozatba illő 
1918-as vagy 1920-as évszám, mert az már túl direkt utalás lenne. Az utol-
só, az 1922-es évszámmal tehát az író ügyesen tereli el a figyelmet a fenteb-
bi dátumok szimbolikus voltáról. Horváth Futó Hargita anyakönyvi kutatá-
sai szerint míg például az ugyanebben a regényben emlegetett Szlimák 
család és sírboltja ma is megtalálható Szenttamáson, addig Hofanesz veze-
téknevű személy nem élt (és nem is hunyt el) ott azokban az években.61 Ez 
is arra mutat, hogy valamilyen különleges írói szándék állhat a sír és a kul-
tusz megkreálása mögött. Még akkor is, ha éppen Gion – szerintem azért, 
hogy célzása nyilvánvalóságáról még jobban elterelje a figyelmet – ugyaneb-
ben a regényben arra is utal, hogy azért haltak meg korán a kislányok, mert 
a háború miatt gyengék voltak, amit az egyik elemző el is fogadott „valódi” 
okként.62 Sokkal valószínűbb, hogy az író ennek a babonának a megkonst-
ruálásával a közösségi emlékezet életben tartásának fontosságát hangsúlyoz-
za, illetve a rítusba csomagolva egy álcázott utalást tesz a visszavágyott ma-
gyar világra, amely iránti nosztalgiára a regény megírásának idején, 1982-ben 
máshogy nem lehetett célozni. Annál a Gionnál, aki Testvérem, Joáb című 
regényében már pályakezdőként is képes volt olyan tabukat feszegetni, mint 
az 1944-es vérengzések,63 más műveiben is jó eséllyel gyaníthatók efféle, 
ügyesen leplezett célzások. Ennek a műnek az előzményével, A kárókatonák 
még nem jöttek vissza című regénnyel kapcsolatban64 például hadd jegyezzem 
meg itt egy újabb felvetésemet – hátha az egyik támogatja a másikat –, hogy 
                                                   
60 Uo., 266–267. 
61 HORVÁTH FUTÓ Hargita, Lokális kontextus…, [1. j.], 136. 
62 Vö. ELEK István, A szeretet vigasztaló ereje: Gion Nándor ifjúsági regényeiről (2010) = É/III., 
527. 
63 GION Nándor Testvérem, Joáb (1969)= É/II., 5–115. 
64 UŐ, A kárókatonák még nem jöttek vissza (1977) = É/III., 165–253. 
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tudniillik a címben is szereplő csúf kárókatonák csak úgy fogadhatók el a 
boldogság visszavárt madaraiként, ha elképzelhetőnek tartjuk, hogy másféle 
katonákra kell gondolni. Az pedig valószínűleg még inkább ilyenféle me-
derbe tereli asszociációinkat, ha tudjuk, hogy ugyanebben a regényben csak 
a daru, „a magyarság egyik megbecsült ősi vadmadara”65 a még a kárókato-
náknál is elérhetetlenebb, még reménytelenebbül visszavágyott madár. Így 
utalhat az előbbi madár gyakori emlegetése az időben közelebbi, a több 
személyes emlékkel könnyebben felidézhető negyvenes évekbeli „kis” ma-
gyar világra; míg az utóbbié arra a korszakra, amikor még darutollat viseltek 
a kalapjukon az urak, meg a legények: tehát még az első háború előtti béke-
időkre, illetve az utánuk való vágyakozásra. 

Visszautalva Foucault negyedik tézisére Gion temetői tehát nemcsak 
abból a szempontból heterotópiák, hogy csupán évente egy-két alkalommal, 
például halottak napja környékén népesülnek be élőkkel, (mint például a 
szintén időszakosan üzemelő vásárterek vagy a Gion tetralógiájában olyan 
fontos helyszínként szereplő Kálvária), hanem azért is, mert komoly idő- és 
értékszembesítő funkcióval bírnak. „A majdnem élet találkozik itt a folya-
matos elmúlással.”66 Ezek a temetők tehát folyton és „örökké” emlékeztet-
hetik az itt maradottakat, de nemcsak személyekre, hanem egész – kiirtott 
vagy elüldözött – közösségekre is, akik már „odaát” vannak, sőt még akár 
korszakokra vagy eszmékre is, amelyeket máshol, máshogy emlegetni sem 
szabad. 

A temetők viszont legtöbbször nem lidérces, hátborzongató helyként je-
lennek meg a művekben, mint a Gionnál gyakori gyermeki nézőpont alap-
ján is várnánk, hanem a legkülönfélébb tevékenységekre alkalmas, otthonos 
térként. A hagyományos és megszokott temetői tevékenységek mellett lehet 
itt játszani, kincset el- és kiásni, macskát kínozni, virágot szedni, lődözni, 
illetve csak keresztülhaladni rajta, ha úgy könnyebb az eljutás valahová. A 
sírkertek tehát Gion műveiben természetes módon tűnnek fel mint köznapi 
történések helyszínei, illetve fontos szerepük van nagyon sok elbeszélés 
terének tagolásában67, valamint a helyszínek tájolásában.68 (Külön tanul-
                                                   
65 GUNDA Béla, daru szócikk (1977)= Magyar néprajzi lexikon, I. kötet, Bp., Akadémiai, 555. 
66 GEROLD László, Utószó (2011) = É/IV., 707. 
67 „A Keglovics utca csak egy sor házból állt. A másik oldalon rozsdás drótkerítés húzódott; 
a mögött volt a temető: szétmálló földkupacok meg kőkeresztek, ahová még nem értek a 
sírok, ott krumpliföldek voltak. A temető mögött kásás, kis folyó lapított, amely nyáron 
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mányt érdemelne, hogy a nem kimondottan vallásos Gionnál a temetők 
mellett a mindenkori templomok is milyen fontos, szinte állandó igazodási 
pontot jelentenek a művek térszerkezetében. A templomok központi hely-
zete és orientációs funkciója Gion realizmusához nagyon is illően ezeknek 
az épületeknek a települések földrajzi szerkezetében általában központi 
elhelyezkedésére is utal, de ezen túl nyilván a közösség identitásában, lelki-
szellemi orientációjában betöltött meghatározó szerepére is.) 

Meghökkentő lehet viszont, hogy a temetők, amikről azt szoktuk meg, 
hogy a településeken kívül, vagy legalábbis azok perifériáján helyezkednek 
el, Gion Nándor több írásában – a korabeli Szenttamás valós térviszonyai-
nak megfelelően – a „Keglovics” utca környékét, azaz nagyon sok cselek-
mény színterét körbefogják. A legfontosabb történések sokszor vagy a te-
metők által közrefogott utcákban játszódnak vagy konkrétan magukban a 
temetőkben, vagy valahol a temetőkhöz képest: „temetők fogták körül a 
házakat, kaszáló sorrendben, vagyis jobbról balra így: a görögkeleti szerb, a 
katolikus magyar, a zsidó, a református német, a nazarénus és az ókatolikus 
temető. Mindezt átkarolta a tiszta vizű kis folyó.”69 

Persze sosem veszíti el teljesen misztikáját ez a tér. Van, hogy Gion a 
temetőkhöz kötődő babonás néphitre utal,70 de realizmusába még éppen 
beleférő módon ő maga is köt különös dolgokat a temetőkhöz, például 
hogy furcsa lényeket származtat onnan: az Ezen az oldalon című regényben 
egy nevezetes hermafrodita baromfiról, illetve egy biológiailag lehetetlen 
időben kikelt egész baromfi-fészekaljról olvasunk, amely ősszel került elő a 
temetőből.71 

                                                                                                                       
nagyon keskenyre zsugorodott, és tele volt zöld hínárral.” GION Nándor, Keresztvivő a 
Keglovics utcából (1966) = É/IV., 40. 
68 „a temetők mögül a Zöld utcaiak válaszolgattak, ők is vidám lövöldözéssel ünnepelték a 
karácsony éjszakáját” UŐ, Virágos katona (1973) = Latroknak is játszott, 4 regény, Bp., Mag-
vető, 1982, 128; „Általában a folyó és a temetőfal között húzódó gáton mentünk az iskolá-
ba, meg erre jöttünk hazafelé is, mert ez volt a legrövidebb út” UŐ, Sortűz egy fekete bivalyért 
(1982) = É/III., 265; „A temető mögül, a kanyargó, kis folyó felől ilyenkor kellemes, hűvös 
levegő áramlott a Keglovics utcába […] A szoba egyetlen ablaka a temetőre nézett” UŐ, 
Ezen az oldalon (1971) = É/IV., 120. 
69 FÜZI, i. m., 264. 
70 „Gonosz hely az, túl közel esik a temetőhöz, még a vadállatok is elszöknek onnan – mondta 
Velezné” GION Nándor, Az angyali vigasság (1985) = É/III., 396. 
71 Uo., 406. 
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A fantáziát mindig megmozgató kincs is lehet a föld alatt több műben, 
amire általános utalás történik a Postarablók című regényben, ahol a gyerekek 
sírrablásra készülnek.72 Az elhurcolt zsidóknak a Szentháromság szobor 
tövében elásott kincse az Aranyat talált című regényben – már a mű címe is 
erre utal – valóságos gazdagságot szerez,73 a Sortűz egy fekete bivalyért című 
regényben pedig az állítólag az elmenekült német téglagyáros, Schank Frici 
által elrejtett, az egyik főhős által elixírnek tartott pálinkát sikerül kiásni a 
föld alól.74 Talán nem véletlen, hogy a kincs ezekben a történetekben a tele-
pülés múltjának végérvényesen lezárt fejezeteihez kötődő, azaz már csak az 
emlékezetben élő közösségekhez, illetve az ezekhez tartozó személyekhez 
kapcsolódik. Az a tény, hogy a faluból elhurcolt zsidóktól, illetve a kitelepí-
tett németektől származnak a csodás leletek, az elveszett múltban rejlő pó-
tolhatatlan értékekre, illetve ezek felszínre hozásának és megőrzésének fon-
tosságára hívhatja fel a figyelmet. 

Figyelemre méltó az is, hogy a temető – természetesen, de Gionnál oly-
kor hangsúlyosan és többletfunkcióval is – leggyakrabban az oly gazdag 
jelentésekkel telítődött kert formájában van jelen. Paradicsomkertként, ami 
az eszmények kertje – de az ártatlanság elvesztésének kertje is. Az Ezen az 
oldalon hősei szexuális beavattatására a temető végében kerül sor: a kisfiúk 
itt leskelődnek a méhész lánya, „Szent Erzsébet” után,75 aki később itt ve-
szíti el ártatlanságát. A fiúk aztán itt vesztik el illúziójukat, és nőnek fel, ami- 

                                                   
72 „azt terveztük, hogy felbontjuk a temetőben a régi sírokat, összeszedjük az aranyholmit, 
amit a halottakra aggattak, amikor eltemették őket, aztán elmegyünk valahova, egy olyan 
szigetre, ahol mindig meleg van, magunkkal visszük Fenyvesi Erikát is, és aztán mi hárman 
nagyon boldogok leszünk.” UŐ, Postarablók (1972) = É/III., 93. 
73 UŐ, Aranyat talált (2002)= Latroknak is játszott, Bp., Noran, 2007, 705–905. 
74 „Mit ásott el Schank Frici? – kérdezte a pap. – Két hordó finom barackpálinkát – mondta 
Ácsi Lajos. – Mielőtt elment, valahol a téglagyárban elásott két hordó első osztályú barack-
pálinkát. Most ott nemesedik a földben, és várja a gazdáját.” UŐ, Sortűz egy fekete bivalyért 
(1982) = É/III., 278. „Fekete Péter belekotort a földbe, valami koppant. Eldobta a csá-
kányt, és térdre esett, mint az oltár előtt a templomban. Óvatosan, kézzel szedegette ki a 
földet, és egyszer csak előbukkant a hordó. Ott álltunk körülötte, ő meg ránk emelte tekin-
tetét, nagyon hálás volt és nagyon boldog. Már nem öregedett tovább. És nem is köhögött. 
– Ne nyúljon hozzá senki – suttogta. – Majd én… Majd én kiemelem.” Uo., 350. 
75 „Egy napon már kora délelőtt három kisfiú: a két Kiss Kurányi gyerek és Bergernek, a 
feltalálónak a fia sátrat kezdett építeni a temető végén burjánzó ördögcérnacserjék és ecet-
fák között. […] Leültek a puha, zöld levelekre, lábukat maguk alá húzták, a sűrű ördögcér-
nacserjék eltakarták őket a folyó felől és a temető felől is, szótlanul, csendben várták Szent 
Erzsébetet, a méhésznek a lányát” GION Nándor, Ezen az oldalon (1971) = É/IV., 115. 
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kor megtudják, hogy eszményük már nem tiszta.76 Ezért a szépnek – és 
mivel halottról van szó – változhatatlanul tisztának tartott Gizike Schladt 
sírján állnak bosszút. Amíg hittek a tiszta szerelemben, rituálisan virágot 
hordtak Gizike sírjára, valahányszor meglesték meztelenül fürdő szerelmü-
ket,77 de miután csalódtak eszményükben, ugyancsak jelképes cselekedetet 
végeznek: összetapossák a virágokat és szétzúzzák a síron lévő fényképét.78 
Az összetört fénykép helyreállításának kísérlete eleve kudarcra van ítélve: az 
elveszett illúzió sosem állhat helyre, Gizike Schladt képét lehetetlen újrafé-
nyezni.79 Az Angyali vigasság című regényben pedig azt olvassuk – és mint az 
előbbi esetben, valószínűleg szintén a felnőtté váláshoz kapcsolódó beava-
tási rítusnak kell tartanunk –, hogy két belevaló fiú „fogadásból” egy héten 
át boszorkányhírű asszonyok sírján aludt a temetőben.80 

Gion műveiben tehát a pusztuló temetők, hogy újból Foucault harmadik 
tézisére utaljunk, szinte zavarba ejtenek azzal, hogy saját egyetlen helyszínü-
kön képesek megjeleníteni több, egymással önmagában inkompatibilis, sőt 
akár egymásnak ellentmondó teret: többek között a múlt, az emlékezet és a 
kultusz helyét, a játék és a pihenés terét, ugyanakkor és egyidejűleg a föld-
hözragadt praktikum terét is. Gion Nándor pályájának minden szakaszában 
(elején, közepén és végén is) írt olyan regényeket és novellákat, amelyek a 
számára szokatlanul otthonos temetők közötti térben helyeződnek el. Eze-
ket a műveket olvasva időnként az az érzésünk, mintha minden köznapi 
dolog is a temetők körül történnék. Bár Gion maga számol be arról, hogy 
valós életrajzi helyek által ihletett tereket vázolt fel írásaiban,81 mindamellett 

                                                   
76 Uo., 118–119. 
77 „Ettől kezdve minden délután a sátorban hasaltak, a sűrű ördögcérnacserjék között, és 
lélegzet-visszafojtva nézték Szent Erzsébetet, aki meztelenül fürdött a folyóban. És min-
dennap vittek virágot Gizike Schladt sírjára” Uo., 118. 
78 „Az idősebbik Kiss Kurányi gyerek lehajolt, kivette a vízből a szegfűket, a földre dobta 
őket, a befőttesüveget pedig a fekete márványból készült sírkőhöz csapta. […] Akkor hát-
ráltak néhány lépést a gyerekek, zsebükből parittyát vettek elő és rengeteg apró kavicsot. 
[…] Mire a kavicsok elfogytak, Gizike Schladt már nem mosolygott. A vastag üveg annyira 
összerepedezett, hogy nem is látszott ki alóla a kis, ovális fénykép.” Uo., 124. 
79 Uo., 143. 
80 GION Nándor, Az angyali vigasság (1985) = É/III., 448. 
81 „Mezítlábas koromban szívesen csatangoltam a temetőkben. Házunk körül temetők 
voltak, békés, csöndes temetők, én naphosszat elnézegettem a fekete és fehér márvány 
sírköveket, megbarátkoztam a halottakkal, akik már senkinek sem tudtak ártani.” GION 
Nándor, Napló részletekben (1994) = É/V., 20. 
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nem lehet egyszersmind szimbolikusnak is nem tartani, a sokat szenvedett 
délvidéki, és különösen a szenttamási magyarság sorsát példázó képnek 
venni, hogy az emblematikus délvidéki történet temetői díszletek között, 
illetve gyakran konkrétan sírok fölött játszódik.82 Hadd szóljunk most csak 
annyit a vidék történetéről, hogy a legtöbb, a mai Vajdaság területén fekvő 
magyar településnek volt ún. „nagyszaladása” 1848–49-ben, illetve néme-
lyiknek 1919-ben is, amikor a lakosságnak az életét mentve északra kellett 
húzódnia, ha nem akart áldozattá válni.83 Ez alól Szenttamás annyiban volt 
kivétel, hogy 1848-ban az ostromlott településen rekedt magyarság a marta-
lócok kegyetlenkedéseinek esett áldozatul,84 illetve 1918-ban végigbotozta-
tást és szabadrablást kellett elszenvednie. Az már az iskolai történelem-
könyvekből is ismert, hogy 1944 végén és 1945 elején szinte az összes 
délvidéki település magyar férfilakosságát megtizedelték.85 Az 1941-ben 
született Gion saját gyerekkorát így foglalja össze egy helyen: „A vérengzése-
ket követően azonban helyreállt a rend és a béke: szépen elvoltunk a sírkövek 
és a folyó mellett.”86 Nyilván lehet itt csak a konkrét sírkövekre is gondolni, 
de talán lehet tovább is… 

A temetőkhöz kapcsolódó szomorú történetek azonban sajnos Gion 
számára sem értek véget a második világháború végével. Amikor a délszláv 
háború idején kezdett szétesni az a rendszer, amelyet a második világháború 
végén tömegsírokra alapoztak, nemcsak a régi tömegsírok kerültek elő, ha-
nem újabbak is „keletkeztek.” A Mosolyra figyelni című naplójegyzetszerű 
elbeszélésben például nem tudni pontosan, hogy a már Magyarországon élő 
                                                   
82 „[Gion Nándor] nem felejtette el megemlíteni, hogy a szovjet hadsereg mögött ólálkodó 
hős partizánok hogyan kínozták, erőszakolták és öldösték a magyarokat, hogyan ritkították 
meg a Ferenc-csatorna környékén elterülő magyar falvak lakosságát, vagy azt, hogy lejjebb, 
a Tisza legdélibb szakaszán miként mészárolták higgadt módszerességgel a magyar férfiakat. 
Véráztatta táj. Hülyeség! Minden táj véráztatta. Igaz, de van véráztattább. Ez itt délen erő-
sen áztatva van.” SZÁRAZ Miklós György, Lenn Délen = Magyar Nemzet, 2007. ápr. 28. 
83 PAPP György, Nagyszaladás? De melyik? : Történelmi sorsfordulók emlékezete = Adryantól Ador-
jánig, Tóthfalu, Logos Grafikai Műhely, 2003, 247–256. 
84 Szomorú mementóként alkották meg ennek emlékére a mind a mai napig a település 
hivatalos szerb neveként funkcionáló Szrbobrán ’szerb erőd’ nevet, amelyet Gion Nándor 
általános iskolai tanulmányai alatt úgyannyira kötelezővé tettek, hogy hivatalos használatban 
a Szenttamás nevet nem is volt szabad leírni. 
85 A gazdag szakirodalomból lásd: MATUSKA Márton, A megtorlás napjai, Újvidék, Forum, 
1991., CSERES Tibor, Vérbosszú Bácskában, Bp., Magvető, 1991. 
86 FÜZI László, „Nincs időm észrevenni a történet eltűnését”: Gion Nándorral beszélget Füzi László 
(1998) = É/V., 264. 
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Gion Vajdaságban maradt ismerőse melyekre gondol, amikor mindenkép-
pen „a legújabban feltárt tömegsírokról” akar beszélgetni az íróval.87 Jel-
lemzőnek tartom viszont, hogy ez az, ami a vajdasági barátot ekkoriban a 
legjobban foglalkoztatja. 

A temetők kegyetlen realitását Gion a haláltábort megjárt zsidó asszony 
és gyermekkori játszótársa, az egykori német katona balladisztikus szépségű 
történetében oldja fel a Zongora a fehér kastélyból című regényben, így mutatva 
alternatívát, hogy az emlékezés eme kiemelt színhelyei nemcsak a pusztulás 
és a felejtés, hanem a bocsánatkérés, sőt a kiengesztelődés helyszínei is le-
hetnek.88 

Amit Foucault a temetőknek és a tükör jelenségének az összefüggéseiről 
mond, az különösen igaz a Gion műveiben megjelenő Szenttamásra, azzal a 
megkötéssel, hogy ott a temetőkben a városka lakosságának egykori képe 
tükröződik még látványosabban. A különböző temetők emlegetése, illetve 
gyakori szerepeltetése részben utal az egzotikumokat is tartalmazó, még 
mindig színes helybeli nemzetiségi palettára, másrészt a temetők a múlttal, a 
veszteséggel szembesítő hiány-leltárak is, hiszen azon közösségek egy része 
már nincs meg a településen, amelyeknek a temetője még megvan.89 De 
ezek a temetők is csak addig emlékeztetnek, amíg a többi személy, illetve 
közösség kegyelete tart. A temetők ugyanis önmagukban csak korlátozottan 
képesek előhívni a kegyeletet: a lakosok csak addig tartják tiszteletben őket, 
amíg személyes emlékeik is vannak az ott nyugvókról. Az idő előrehalad- 
tával viszont, ahogy személyes emlékeik halványulnak, úgy számolják fel a 
temetőket is.  

Fakuló tükörről van tehát szó, amelynek egyre csökkenő erejét láthatjuk 
azon, ahogy az emlékezés terét lassan, majd egyre gyorsuló tempóban fel-
számolja a még élők praktikus érdeke. Így derül ki a „változhatatlanság”, a 
„végérvényesség” toposzáról, az „időtlenség” és az emlékezet (megőrzésé-
nek) szimbolikus teréről a szomorú realitás, hogy ahogy az emlék(ezés) nem 

                                                   
87 GION Nándor, Mosolyra figyelni (1998) = Mit jelent a tök alsó? = É/IV., 685. 
88 UŐ, Zongora a fehér kastélyból (1994 k.) = É/III., 478–479. 
89 „A házakkal szemben… kezdődnek a temetők: a református temető, amelyet mindenki 
német temetőnek nevez, mivel a reformátusok majdnem mind németek voltak, és a zsidó 
temető. Pusztulásra ítélt temetők – nincsenek már sem németek, sem zsidók a városban –, 
legalább húsz éve nem hoztak ide egyetlen halottat sem” UŐ, Ezen az oldalon (1971) = 
É/IV., 59. 
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örök, úgy az emlékhelyek sem azok. Így lesz tehát először a zsidó temető 
kapujából tüzelő,90 majd a német temető legdíszesebb sírkövéből utcai kis-
pad,91 amit a további feltartóztathatatlan pusztulás követ. Mert a kihalt kö-
zösségek fölöslegessé vált temetőit Szenttamáson nem őrzik meg műem-
lékként sem,92 hanem végleg eltüntetik, hogy rajtuk terjeszkedhessen tovább 
a falu: „a zsidó, a német, a nazarénus és az ókatolikus temetőt már 
ledózerolták, házak épültek a helyükön, új lakók költöztek be, esetleg az 
újabb háborúkból hozott tőkével. Velük kissé nehezebben értek szót, és 
nem csak azért, mert legtöbben nem beszélik az anyanyelvemet.”93 A teme-
tő tehát Gion műveiben – már a koraiakban is – egyfajta átalakulásra is 
képes, de ez az átalakulási folyamat, habár sokban emlékeztet Foucault má-
sodik tételére, szöges ellentéte annak: a temetők ebben az átalakulásban 
végül teljesen megszűnnek kivételezett helyek és így heterotópiák lenni. 
 
 
 

                                                   
90 Uo.: „A zsidó temetőnek már a kapuja sincs meg, Romoda, az ácsmester ugyanis egy 
hideg téli éjszakán kiemelte a helyéről, hazavitte és feltüzelte.” 
91 A személyes emlékezet és a kegyelet összefüggésére mutat az, ahogy válogatnak a sírkö-
vek között, mielőtt elviszik a kispadnak valót: akire emlékeznek, annak a sírkövét is tiszte-
letben tartják; akit nem, annak a sírkövét már viszik is. (Vö. uo., 61.) 
92 „Azóta földgyaluval elsimították a zsidó temetőt és a német temetőt is.” GION Nándor, A 
nőkről (2002 e.) = É/V. 
93 FÜZI, i. m., [69. j.], 265. 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„az elméleti koncepciók és 
a filológia […] fontos kiegészítései 

lehetnek egymásnak” 
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PINTÉR VIKTÓRIA∗ 
 

Ahol a szó megtörténik 
 
Aposztrophé és ikon Pilinszky János költészetében  
 
 

Az aposztrophé mint a szakralitás háromszoros pozícionáltsága 
Pilinszky János költészetében 

 
Aki a szavakban csal, nem 
az életét sikkasztja, sinkófálja el, 
hanem a vallomás lehetőségét… 

 
(P. J. Párizs, 1972.) 

 
 
Pilinszky költészete tudatosan előtérbe helyezi a megszólíthatóság, a meg-
szólalás, a megszólítottság lehetőségének ontológiai problémáját. Ezzel 
együtt és mindenkor elválaszthatatlanul válik poétikává a nyelv igazsághori-
zontja, mely a beszélő szubjektum erkölcsi státuszából fakadóan nyeri el 
igazoltságát. A címben megjelölt hármasság – a lírai viszonyban-állás külön-
böző megnyilvánulásaiként olvasva a Pilinszky-versekben – az odafordulás, 
vagyis az aposztrophé alakzatában formálódik meg. Az első viszony, amely 
így értelmezhető, a versszövegben jelenlevő Én–Te viszony, amely legtöbb-
ször a lírai önreflexió terepeként kezd funkcionálni. Erre példát a korai 
Pilinszky-versek szolgáltatnak, ahol is az önmegszólító formulák erősen 
visszautalnak a modern hagyományra (pl. József Attilára), ugyanakkor a lírai 
szubjektum tudatos önfelszámoló, később a kenózisig eljutó törekvéseinek 
nyelvben megvalósuló kezdeti próbálkozásaként is értendőek. A második 
általunk tárgyalni kívánt aposztrofikus viszony az isteni szubjektum felől 
Te-ként értelmezett lírai én és az Atya között megy végbe, mely az egész 
                                                   
∗ Pintér Viktória a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán vég- 
zett modern magyar irodalom szakirányon (MA). Jelenleg az egyetem Sziveri János Intéze-
tének munkatársa. Dolgozatának témavezető tanára: Dr. Szávai Dorottya egyetemi docens. 
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életműben a – Szávai Dorottya Bűn és imádság című munkájában tárgyalt – 
imapozíciót teszi meg a szövegek szervező elvéül, valamint egy olyan ab ovo 
teremtményi helyzetet vezet elő, amit a későbbiekben a tárgyiassággal, az 
ikonnal, vagy a fiúi personával kapcsolhatunk össze. Harmadszor pedig nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül azt a jelentéshorizontot, amelyet a Pilinszky-líra 
ad annak a folyton létesülő viszonynak, amely a befogadó és a lírai én kö-
zött artikulálja magát. Felerősödik ezáltal a lírai én azon igénye, hogy a köl-
tői szó alapvetően az isteni Ige közvetítőjeként akarja előtérbe állítani ma-
gát, míg ő maga a tanúság beszédmódját ölti magára. A felsorolt lírai 
viszonyulásokat nem egymástól elszigetelten kell értelmezni, nem egy-egy 
lírai korszakhoz kötődnek. Az így létrehozott és létrejövő viszonyok ugyan-
is átjárják egymást, együtthatnak, dinamikusan alakítják a versszövegeket, 
sajátos beszédmódot formálva ezzel. 

Az elsőként megjelölt Én-Te viszony mélyebb feltárásához tisztáznunk 
kell, hogy az aposztrophét mint alakzatot, valamint az önmegszólítást mint 
verstani kategóriát hogyan értelmeztük. Megpróbáljuk párbeszédbe hozni 
Culler, Németh G. Béla, valamint Kulcsár-Szabó Zoltán témánkhoz kapcso- 
lódó tanulmányát. Ennek okán érdemes rámutatni arra a lírai pozícióra, 
amelynek alakja a Pilinszky-lírában az aposztrophé1 retorikai trópusából ontoló-
giai státusba minősül. Az odafordulás retorikai alakzata az önlátás interszub- 
jektív esztétikáján túl így elsődlegesen a megváltás lehetőségének nyelvi és 
egzisztenciális pozíciója lesz. S mint ilyen, egy erősen hermeneutikai értel-
mezéshorizontba utalja magát, mely a megnyilatkozó szöveget mint létesülő 
beszédet fogja fel. A hermeneutika tárgya nem a „szöveg”, hanem a szöveg 
mint beszéd és a beszéd mint szöveg.2 Vagyis a Pilinszky-szövegek az 
aposztrophé retorikai módusza által kimozdulnak a beszéd irányába. 

Oda akarom magamat adni valaminek vagy valakinek. Szeretni akarom, hogy 
megismerhessem, és meg akarom ismerni a világot, hogy szerethessem. Fel aka-
rom fedezni és meg akarom segíteni a dolgokat, hogy ajándékképp visszakapjam 
tőlük önmagamat.3 

                                                   
1 Jonathan CULLER, Aposztrophé, Helikon, 2000/3, 370–389. 
2 Paul RICOEUR, Bibliai hermeneutika. Idézi SZÁVAI Dorottya, Szakrális költészet, vallásos be-
szédmód, imádság-poétika = Sz. D., Bűn és imádság: A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyo-
mányáról, Bp., Akadémiai, 2005, 35. 
3 PILINSZKY János, Költői hitvallás = P. J., Beszélgetések. (Forrás: http://dia.jadox.pim.hu (Az 
utolsó megtekintés ideje: 2012. nov. 02.)) 
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A Pilinszky korai lírájára jellemző aposztrofikus pozíció erős hozzátarto-
zást mutat a József Attila-i lírahagyományhoz, mely szintén az Én-Te onto-
lógiai megértéshorizontjában kezdi működtetni a nyelvet. 

Mozdulatlan, hanyatt fekszem az ágyon 
látom a szemem: rám nézel vele. 
Halj meg! Már olyan szótlanul kivánom, 
hogy azt hihetném, meghalok bele.4 

 
Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, 
Te szegény, szegény. 
Friss záporokkal szivárogj a földbe – 
Hiába fürösztöd önmagadban, 
Csak másban moshatod meg arcodat.5 

A két költő verseiben görcsösen ragaszkodik a másik által bekövetke-
zendő megtisztuláshoz, feloldozáshoz. A nyelv etikai horizontja az én folya- 
matos, igaz önfelmutatása során felerősödik, mely egyfelől egy interperszo-
nális felelősségtudatban, másfelől egy végtelen nyelvi tisztaságban fejeződik 
ki. A szó igazsága és a szó általi megigazulás poétikai vágya találkozik itt, 
mely találkozás egyértelműen beleoltódik az együttlevés autentikus formájának 
keresésébe. A Másik iránti felelősség Pilinszky költészetében megkérdője-
lezhetetlen és a szubjektumnál primerebb kategória, ugyanis a keresztény 
alázat versnyelvi poétikája folytonosan és vitathatatlanul egy univerzális másik 
felé hajtja. 

Mérd az időt, 
de ne a mi időnket, 
a szálkák mozdulatlan jelenét, 
a fölvonóhíd fokait, 
a téli vesztőhely havát, 
ösvények és tisztások csöndjét, 
a töredék foglalatában, 
Az Atyaisten igéretét.6 

Pilinszky Metronóm című verse rámutat arra a sajátosságra, hogy az Én és 
az aktuális Másik(ak) irányultsága mindig egy autoriter Másik, (legtöbb eset-
ben) az Atya felé tart. Vagyis kimondhatjuk, hogy az így létrejövő Mi min-
dig több mint az azt alkotó személyek közössége. Jól látható továbbá, hogy 

                                                   
4 JÓZSEF Attila, Magány = J. A., Minden verse és versfordítása, Bp., Szépirodalmi, 1983, 418. 
5 UŐ, Nem én kiáltok = Uo., 156. 
6 PILINSZKY János, Metronóm = P. J., Összes versei, Bp., Osiris, 1997, 99. 
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a Te kategóriája itt fel van szólítva, hogy forduljon ki az aktuális téridő által 
meghatározott Mi-ből (vagyis a lírai szubjektummal egybeeső közösségből), 
és irányultságában az Atyaistenben való találkozás Mi-jeként határozza meg 
magát.   

József Attilánál a Másik irántam való felelőssége ugyanolyan erővel esik 
latba. A Te-től való elemi függőség egészen az identitás feladásáig, a homo-
gén, tökéletes egyesülésig kell, hogy szuggerálja az Én–Te korrelációját. 

Etess, nézd – éhezem. Takarj be – fázom. 
Ostoba vagyok – foglalkozz velem. 
Hiányod átjár, mint huzat a házon. 
Mondd, – távozzon tőlem a félelem.7 

Az Én önmagára irányuló kérdései csak ebben az elfogadó, sőt a szó leg-
szorosabb értelmében befogadó Másikban találhatnak válaszra. A Másik 
jelenlevőségének, ott tartásának aktusa a versekben a lírai én megerősítése-
ként kezd el működni. A magánytól menekülés lendülete fogja megadni azt 
a különös színezetű hangot, mely felől a József Attila-versek aposztrophéi 
szólnak. A Másik tehát itt sem pusztán retorikai színezete a versnek, hanem minden-
honnan nézve ontológiai feltétele. Az Én az első hangtól a Másik fele törekszik, 
ugyanis önmagára zárultságában nem létezik, így a másikba oldódás minden 
téren kielégítő státusát keresi, oly módon, hogy közben önmagát is auto-
nóm egészként tudja felmutatni. A fent idézett József Attila-vers, a Gyer-
mekké tettél párverse, Pilinszky Örökkön-örökké című műve mutat rá a lírai 
attitűd azon pontjára, ahol a két költői hang elkülönül egymástól. 

Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz 
[…] 
Végeérhetetlen zokogok veled, 
ahogy szorításod egyre hevesebb, 
ahogy ölelésem egyre szorosabb, 
egyre boldogabb és boldogtalanabb.8 

Jól látható, hogy míg a Gyermekké tettél lírai énje a Te Én felé mozgásának 
kötelezettségét fogalmazza meg, addig az Örökkön-örökké versszövegében az 
Én mozgása eleve a Te által határozódik meg. A Pilinszky-líra elsődlegesen 
tehát a folytonos Másik fele törekvés diszpozícióját örökíti át, elkülönül vi-

                                                   
7 JÓZSEF Attila, Gyermekké tettél = J. A., Minden verse és versfordítása, i. m., 401. 
8 PILINSZKY János, Örökkön-örökké = P. J., Összes…, i. m., 38. 
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szont az Én mindenkori fenntartásának vágyától a Másik mellett. A versek 
ugyanis nem a szubjektum fennmaradását generálják a Te által, hanem épp 
annak megszűnését a mindenkori Másik üdvössége érdekében, ezáltal nyer-
ve el egy újként értelmezhető szubjektivitás teljességének a körvonalait. 

Eleven étketek vagyok 
szüntelen és egészen; 
emésszétek föl lényegem, 
hogy éhségtek megértsem. 
 
Mert aki végképp senkié, 
az mindenki falatja. 
Pusztíts hát szörnyű szerelem. 
Ölj meg. Ne hagyj magamra.9 

Buber rámutat arra az antropológiai alapszituáltságra, hogy az Én-
mondás mindig egy valamiképpen jelenlevő Másikból való részesülés akara-
taként definiálódik: „Közted és közte: az adás kötelessége; azt mondod 
neki: Te, s neki adod magad, ő azt mondja neked: Te, s neked adja magát. 
Róla nem juthatsz egyetértésre másokkal, egyedül vagy vele; de megtanít 
másokkal találkozni, s állni a találkozást […]. Nem segít, hogy életben ma-
radj, csak abban segít, hogy megsejtsed az örökké valóságot.”10 Az 
aposztrophé funkciójánál fogva az Én–Te modell folytonos versbe íródását 
teszi láthatóvá. A vokatívusz két szubjektum (vagy a szubjektumként kezelt 
objektum) közötti viszonyt tételez, akkor is, ha a mondat tagadja a megszó-
lított létét.11 Az aposztrophé tétje tehát a Másik személy jelenlétének min-
denkori biztosítása, hogy az alakzat által előhívott vokatívusz – csak és kizá-
rólag egy inter-pozícióban létrehívható – megszületésének a lehetőségét és 
feltételeit szolgálja. Így válik a megszólított Te az újjászületés ontológiai 
szükségévé. „A Te által leszek Énné – minden valóságos élet – találko-
zás.”12 Ezt igazolandóan rá kell mutatnunk arra, hogy az aposztrophé olyan 
rituális lehetőségekkel bír, mint az „én” felosztása, mindenkori saját anya-
gának folyamatos megszólalásra késztetése, a nyelvkonstruáló erő szakadat-

                                                   
9 UŐ, Parafrázis = Uo., 29. 
10 Martin BUBER, Én és Te, Bp., Európa, 1994, 42. 
11 CULLER, Aposztrophé, i. m., 374. 
12 BUBER, Én és Te, i. m., 15. 
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lan felmutatása, mindemellett pedig folyamatos létmódváltásra implikálja az 
addig külsőként és belsőként elgondolható kategóriákat.13  

Culler szerint az aposztrophé annyit jelent, mint egy bizonyos helyzetet 
akarni.14 A Másikhoz viszonyuló lét megértésaktusa, így az akarás erősen 
integratív cselekvő módján kezd el működni a szövegtérben. Heidegger az 
akarás potenciálját a gondoskodás fenoménjével kapcsolja össze: „Az aka-
rásban egy megértett, azaz lehetőségére kivetett létezőt ragadunk meg, mint 
olyat, amiről gondoskodni kell, illetve amit a gondozás által létéhez kell 
juttatni. Ezért tartozik az akaráshoz mindig valami akart, amely magát egy 
kedvéért-valóságból már meghatározta. […] Az akarás fenoménjén áttetszik 
a gond egésze, melyen az akarás alapul.”15 Vagyis az akarat intenzitása olyan 
mozgást idéz elő, hogy a szubjektum defigurációja szétfeszíti az önmegszó-
lító verstípus kategóriáit, és más versaktusok dinamizáló tényezője is lesz. 
Így e versek funkciója nem az odafordulás homogén irányában lesz fellelhe-
tő, hanem az elfordulás és visszacsatolás heterogén, erősen formaadó és 
visszaható erejében. Ugyanis a visszaforduló Te-alakzat már nem a kiinduló 
Én-t igazolja, hisz önnön entitása már jóval több. (Az empirikus én tapasz-
talati horizontja munkál benne.) Értendő ez alatt, hogy az aposztrophét 
mint odafordulást egy jóval dinamikusabb, tágabb értelemben kell használ-
nunk. Az aposztrophé nem a szó jelentésén változtat, hanem magán a 
kommunikációs folyamaton vagy szituáción.16 A Pilinszky-versekben igazo-
lódni látszik az a Kulcsár-Szabó Zoltán-féle felvetés, miszerint az önmeg-
szólítás mint lírai kategória beszűkíti mind a versszöveg poésziszben hor-
dozott jelentéseit, mind pedig a befogadás által megnyitható jelentéseket. 
„A kimondani szánt »én« a kimondásban csak a kimondandó szubjektumra 
vonatkozna, ám a kimondott »én« mindenki számára behelyettesítendő.”17 
Ebben az elgondolásban az aposztrophé olyan retorikai kategóriaként ér-
telmezhető, amelynek hívójellege a befogadás kérdésiránya felől igencsak rele-
vánssá válik. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ezáltal kirekesztődik az az 
ontológiai aspektus, amit a beszédaktus által magával hozott aposztrophé 

                                                   
13 CULLER, Aposztrophé, i. m., 381. 
14 Uo., 374. 
15 Martin HEIDEGGER, A jelenvalólét léte mint gond = Lét és idő, Bp., Osiris, 2007, 228. 
16 CULLER, Aposztrophé, i. m., 370. 
17 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, A „te” lírai alakzatának kérdéséhez = K-SZ. Z., Az olvasás lehetősé-

gei, Bp., JAK, Kijárat, 1997, 44. 
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(lírai én) a szüntelen viszonyban állás pozíciójában képvisel. Érdemes itt Hei-
degger azon nézetével párbeszédbe kerülni, mely a nyelv egzisztenciál–
ontológiai fundamentumaként a beszédet nevezi meg.18 Olyan diszpozícióra 
reflektálva ezáltal, mely a beszédben mint a megértést feltételező létviszony 
ismer magára.19 Továbbfűzve a heideggeri gondolatmenetet: a beszéd a 
felmutatás ab ovo képességével rendelkezik.20 A beszéd által felmutatott 
„létező” pedig mindenkor hangolt (ez a fogalom párhuzamba állítható a 
Németh G. Béla által használt attitűd fogalomkörrel) és diszpozícionális.  

Következésképp tehát Bubert és Barthtot idézve magát az önmegszólító 
kategóriát szeretnénk az értelmezés további részévé avatni. A legelső, Tra-
péz és korlát című kötet az önmegszólítás nyelvi aktusát többször felmutatva 
ad terepet azon interpretációnknak, miszerint a lírai én tudatosan keresi 
önmaga „kikezdésének” lehetőségeit. A kötet első verse, a Te győzz le már 
címében is az önmegszólítás azon kényszerét hordozza, mely szerint az Én 
csak a Te-ben válhat önmaga igaz formájává. 

Feledd a hűtlenségemet, 
legyőzhetetlen kényszerek 
vezetnek vissza hozzád; 
folyam légy, s rajta én a hab, 
fogadd be tékozló fiad, 
komor, sötét mennyország.21 

Az önmegszólítás aposztrofikus kommunikációs helyzete pedig tökélete-
sen alkalmas arra, hogy az aktuális lírai én lebontódjon és nyelvileg újrafor-
málódjon a Te által. Az önmegszólító lírai helyzet korreláló szópárja ugyanis 
megegyezik az Én-mondás antropológiai attribútumaival. Karl Barth az Én 
elgondolásának feltételévé iktatta a „kapcsolódó” Te jelenlétét: „<én-t> 
elgondolom, nem egyedül való vagyok, nem vagyok elég önmagamnak, 
hanem különbözöm egy »te-től« és kapcsolódom egy »te-hez«, akiben egy 
hozzám hasonló lényt ismerek el, akkor képtelenség az »én vagyok«-nak egy 
olyan interpretációja, mely ennek az énnek önmagáért valóságára és egyedü-
liségre lyukad ki.”22 Az önmegszólító aktus jelentését tekintve a leggazda-

                                                   
18 HEIDEGGER, A jelenvalólét…, i. m., 191. 
19 Uo. 
20 HEIDEGGER, A jelenvalólét…, i. m., 184. 
21 PILINSZKY János, Te győzz le = P. J. Összes…, i. m., 9. 
22 Karl BARTH, Ember és embertárs, Bp., Európa, 1990, 72. 
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gabb ontológiai szópárral dolgozik, melyek nem csupán szavakként, hanem 
kimondásukkal együtt így szóeseményként is felmutatják magukat. Ezek a 
kategóriák, Buber fogalmait használva: alapszavak.23 Minden megszólalá-
sunk ezekben artikulálódik, az egyén nem létezik soha önmagában, csak 
valakihez való viszonyában. „Az alapszók sem szavak, hanem szópárok. Az 
egyik alapszó az Én–Te szópár, a másik alapszó az Én–Az szópár, ahol az 
Az helyett Ő is állhat, anélkül, hogy az alapszó megváltoznék. Az alapszók 
dolga nem az, hogy kimondjanak valamit, ami rajtuk kívül is áll, hanem az, 
hogy azáltal, hogy kimondják őket, állítsanak valamit, ami megáll. Az alap-
szókat lényével mondja az ember.”24 

Kulcsár-Szabó Zoltán a kimondott „én-t” a Benveniste-féle üres jelnek 
tekinti, amely részben polemizál azzal a feltevésünkkel, hogy ezek a kategó-
riák nem kezelhetők puszta grammatikai kategóriákként. Az így értelmezett 
önkimondás mindig a befogadó „Te-je” felől akarja igazoltatni magát. Ér-
demes itt megjegyezni azt a Németh G. Béla által hangoztatott elméletet is, 
mely szerint az önmegszólító vers mindig egy attitűdfajta táptalaján bomlik 
ki.25 A két diszpozíció együttes olvasása adja meg értelmezésünkben az 
önmegszólító formát fölvevő aposztrofikus helyzet értelmezéshorizontját. 
Ugyanis a poésziszben a szöveg hogyanja: az énhez a te által közvetített oda-
fordulás mikéntje artikulált. Ez nem tűnik el. Todorov nem véletlenül teszi 
meg az intertextualitás függvényének a beszédmódot a nyelvvel szemben.26 
Vagyis valami olyan eltörölhetetlen nyelvi magatartást képes konzerválni a 
szöveg, amely a poészisz folyamán a versre a lírai én irányultságából „rakó-
dik”. A szöveg lírai énje a módszeres kiürítés során is magán viseli a már 
nincs indexét. Így a megszólaló által formált karakteres üresség pozícionáltsága 
vezeti a befogadói te értelmező munkáját. Ahogy a csend Pilinszky költészeté-
ben, úgy az üresség, vagyis a folytonos „elszemélytelenítő” munka is jelen-
téssel teli. A csend és az üresség felől a Pilinszky-költészetet kenotikus köl-
tészetként aposztrofálhatjuk.27 (Maga az empirikus én így az aposztrofikus 
alakzatban teheti meg magát a keresztény tapasztalás alanyának. A lírai kor-

                                                   
23 BUBER, Én és Te, i. m., 5. 
24 Uo. 
25 NÉMETH G. Béla, Az önmegszólító verstípusról = N. G. B., 7 kísérlet a kései József Attiláról, Bp., 

Tankönyvkiadó, 1982, 104. 
26 SZÁVAI, Bűn és imádság…, i. m., 21. 
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szakokban az én alakulástörténete együttolvasandó a krisztusi passióval, 
valamit a tárgyiasság tapasztalatával.) Az önmegszólító verstípus együttemlí-
tése a Pilinszky-lírával relevánsnak bizonyul, ha az egész életmű pozício-
náltságával olvassuk össze. A versek metahorizontja a tárgyiasság egyre 
erőteljesebb jegyeit magukon viselő szövegeket enged láttatni. A recepció-
történet három poétikai szakaszt különít el, igazolva ezzel azt a szubjektu-
mot feláldozó keresztény poétikát, amely az egész életmű szervezőelveként 
fogható fel. Az első korszak versei ennek a besorolásnak az értelmében a 
szubjektumon vannak átszűrve, a második korszakban már egy etikai pa-
rancs vezérelte egyetemesség tükröződik, mely túl akar lépni a szubjektivitá-
son, és amely törekvést a harmadik korszak versei teljesítenek be, mely szö-
vegek egy önkiüresítő (kenotikus) szubjektumon túli étosz poétikájában 
mutatódnak fel.28 Pilinszky saját reflexiói is alátámasztják ezt az „alakulás-
történetet”: a költő emberi és költői tapasztalatként is egyaránt a tökéletes 
átlényegülés, a személytelenség alázatos pozíciója felé törekszik. 

Egyik legkedvesebb szerzőm, Simone Weil rendkívül érdekes kategóriákat állít 
fel: van a személyes, van a személytelen és van a kollektív zóna. Csak a szemé-
lyesből lehet eljutni a személytelenbe, a kollektívből soha. Előbb személyessé kell 
válni valaminek, s aztán lehet átlépni a személytelenbe. Itt tanyáznak szerinte az 
igazi nagy igazságok, és minden nagy mű a személytelenből táplálkozik. Kedves 
kis hasonlattal azt mondja, hogy egy kisfiú, amíg rosszul oldja meg a feladatot, 
rajta hagyja személyisége nyomát. Ha tökéletesen oldja meg, személyisége sem-
miféle nyoma nem marad rajta a megoldott számtanpéldán.29 

A lírai alakulástörténetben a keresztény diszpozíció felől értelmezve az 
imitatio Christi-vel mint versaktus és mint a lírai én pozícionáltsága is találko-
zunk. Ezáltal a metahorizont által az aposztrophé azon potenciálja erősödik 
fel, amely az interiorizáció30 aktusában a szubjektumot folyamatosan kikez-
di, és a folyton formálódó Te(-k) státuszába utalja. Vagyis az önmegszólítást 
mint az én feláldozásának kiinduló helyzetét kell figyelembe vennünk. En-
nek a megszólító formának az eltűnése után maga a hiány kezd el jelenté-
sesként működni. 

                                                   
28 Uo., 14. 
29 PILINSZKY János, A történés ideje = P. J., Beszélgetések. (Forrás: http://dia.jadox.pim.hu/ 
jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=876&secId=81727&qdcId=3& 
libraryId=-1&filter=Pilinszky+J%C3%A1nos&limit=1000&pageSet=1 (Az utolsó megte-
kintés ideje: 2012. nov. 02.)) 
30 CULLER, Aposztrophé, i. m., 381. 
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Mint a dolgozat elején arra utalást tettünk, értelmezésünk felől nemcsak 
az önmegszólítás versnyelvi potenciálja lesz az aposztrophé trópusával ösz-
szeolvasható, hanem a (vers)szövegek által előhívott legtöbb kommunikáci-
ós szituáció is. Ez a kommunikációs aktus olyan két módusza mellett értel-
mezhető a legvilágosabban a Pilinszky-lírában, amelyek a megszólítottság, a 
megszólíthatóság lehetőségeként, problematikájaként bontakoznak ki. „Az 
Atya és a Fiú azonos lényegűek – mondhatjuk Isten és az ember, az azonos 
lényegűek. Ők a múlhatatlanul valóságos kettő, annak az ősviszonynak a két 
hordozója, mely Istentől az ember felé: küldetés és parancs, embertől az Isten 
felé a látás és hallás, kettejük között pedig: megismerés és szeretet, és e viszony-
ban a Fiú, bár az Atya benne lakik és működik, meghajol a nagyobb előtt és 
hozzá imádkozik.31” 

Egyfelől tiszta versszólamot ad ki a lírai én megszólítottsága az Atya ál-
tal, másfelől erősen extenzív lesz az olvasó felé irányuló erkölcsi megszólít-
hatóság lehetősége az odafordulás aposztrofikus energiája által – egy olyan 
értő befogadói magatartásra apellálva ezzel, amely magán viseli a Másikhoz 
való szó általi eljutás krisztusi követelményét. Az imitatio Christi versnyelvi 
magatartása felől olvasott versszövegek Atyától származtatott beszédhelyze-
te arra hívja fel a figyelmet, hogy Krisztus maga a megtestesült isteni logosz. 
És mint ilyen, Isten emberi megtestesüléseként folytonos beszédpozíción 
(példázatok, ima) keresztül próbál eljutni a Másikhoz. „Jézus emberségének 
embertársi karaktere nem véletlen, hanem Isten akarata szerint való, sőt 
hogy Jézus ebben az emberi karakterében Istennek a képe.”32 A szöveg így 
értelmezett megnyitása a Másik számára az együttlevés autentikus formáját 
ölti. Heidegger az odahallgatás megvalósulását a szólás és a hallás adva levő-
ségéhez köti.33 A versek többször reflektálnak ugyanakkor Isten világtól 
való idegenségére, az Isten és ember közötti kommunikáció defektusára. 
Nem véletlen ebből a szemszögből értelmezve az sem, hogy az Atyának 
tulajdonítható egyetlen direkt szólam az Apokrif című versben lelhető fel, 
amely már címében is az abszolút kívülállóság poétikáját hirdeti. 

 
 

                                                   
31 BUBER, Én és Te, i. m., 103. 
32 BARTH, Ember…, i. m., 9. 
33 HEIDEGGER, A jelenvalólét…, i. m., 195. 
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Szavaidat, az emberi beszédet 
én nem beszélem.34 

Az Atya felől megszólaló lírai én így egy ab ovo fiúi szerepből35 beszél-
het. Ez a persona a legutolsó rezdülésig testvériséget mutat Jézussal, egy 
tökéletesen letisztított nyelvi, attitűdbeli konpassióban. Az imitatio Christi 
vershelyzete a kimondott szót hitelesíti, megtisztítja, (etikai) igazsággá teszi, 
ezáltal erősen szuggerálva az értő odahallgató részvételét, valamint továbbörö-
kítő feladatát. A versszövegeknek minden pillanatban hívójellegük van.  

A fent bevezetett kétirányú pozícionáltság formálja meg a lírai én pri-
mer, elrendelt tanú-helyzetét. A tanúság Pilinszkynél egyrészt folytonos 
emlékezés és emlékeztetés egy egyetemes bűntudatra: 

Mindaz, ami történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül 
szent, amennyiben megtörtént.36 

Másrészt viszont egy evangéliumi értelemben vett tanúság, mely a krisz-
tusi szó, az isteni logosz igazságként való kinyilvánításának igényeként és 
feladataként fogalmazódik meg. 

Nem lehet nem eleget tenni a hívásnak 

– írja Pilinszky Ars Poetica helyett című központi esszéjében.37 A tanúság 
helyzetéből fakadó folytonos üzenethordás felelőssége állandóan implikálja 
és fenntartja a Te kategóriáját, vagyis a semmibe kiáltás jánosi hagyományá-
val összeolvasva a beszédben megigazuló szó teremtő potenciálja a Másik 
evangelizációja felé irányul. „Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János 
volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, 
hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kel-
lett tennie a világosságról. […] A pusztában kiáltó szó vagyok. ” (Jn 1,1) 
Derrida az írott tanúvallomást olyan energiának látja, mely nemcsak egy 
adott pillanatban nyilvánít ki etikai igazságot, hanem a nyomhagyás konzer-
váló erejével a leendő olvasó (odahallgató) felé is mindenkor érvényessé, 
aktuálissá (jelenvalóvá) avatja az üzenetet: „Az írásnak ez a pillanata az 
»után«-ért született. De követi is a fordulást. A vallomás jelen pillanatának 
nyoma marad, s a vallomásnak nem volna értelme e fordulás nélkül, az ol-
                                                   
34 PILINSZKY János, Apokrif = P. J. Összes…, i. m., 52. 
35 SZÁVAI, Bűn és imádság…, i. m., 126–303. 
36 PILINSZKY János, Ars poetica helyett = P. J. Összes…, i. m., 87–90. 
37 Uo. 
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vasó testvérekhez való odafordulás nélkül: mintha a vallomás és fordulás 
aktusa már megtörtént volna közte és Isten között.”38 A Francia fogoly 
autopoetikus szövege egy olyan tanú-pozíciót tesz láthatóvá, amely az em-
lékezet empirikus intenzitása által éli újra és közvetíti az írásaktusban a lá-
tottakat. A lejegyzés pedig olyan emlékező mechanizmust indít el, ami az 
addigi Én (tanú)–Te (fogoly) kategóriákat az újratapasztalásban kezdi ösz-
szemosni. Így a vers végére a tanú válik fogollyá, saját emlékének és vers-
szövegének rabjává. 

A jegyzetembe nézek és idézem: 
»Csak azt feledném, azt a franciát…« 
S a fülemből, a szememből, a számból 
a heves emlék forrón rámkiált: 
 
»Éhes vagyok!« 
És egyszeriben érzem a halhatatlan éhséget, amit 
a nyomorult már réges-rég nem érez, 
se földi táplálék nem csillapít. 
Belőlem él! És egyre éhesebben! 
És egyre kevesebb vagyok neki! 
Ki el lett volna bármi eleségen: 
most már szívemet követeli.39 

A tanúság helyzete a Pilinszky-lírában a költői beszédmódot is alapvető-
en változtatja meg a modernséghez képest. A teremtő költő eszméje eltű-
nik, és felváltja a teremtményi helyzetét felmutatni vágyó, közvetítő tanú-
poéta. A tanú láthatatlanná teszi saját alanyiságát: nem ő a lényeg – a mon-
dás aktusát, valamint a befogadásra irányuló intenzív erőt iktatja primer 
helyzetbe. A művészi teremtés képzete a Pilinszky-lírában szervesen újradefini-
álódik, ugyanis a tanú nem mint a „teremtő képzeletből” táplálkozó, hanem 
az emlékezetet érvényesítő, reprodukáló, a művészi szubjektum alázatossá-
gát felmutatni vágyó poéta, aki újfajta beszédmódot hoz létre, amelyet ob-
jektív vagy tárgyias líraként is aposztrofálhatunk. 

Művészi teremtés a szó szoros értelmében nincsen. De az engedelmes képzelet 
érintkezésbe léphet azzal az abszolút szabadsággal, szeretettel és otthonossággal, 
amivel Isten a világot választotta.40 

 
                                                   
38 Jacques DERRIDA, Kivéve a név = J. D., Esszé a névről, Pécs, Jelenkor, 1995. 59–60. 
39 PILINSZKY János, Francia fogoly  = P. J. Összes…, i. m., 44. 
40 UŐ, A „Teremtő képzelet” sorsa korunkban = Uo., 82. 



 

467 
 

Az ikon mint a beszéd figyelme 
 
A tanú fent vázolt beszédpozíciója, az a vállalt medialitás, amelyben önma-
ga is feláldozódik a közlendőben, a nyelvi megformáltság kérdése felé tolja 
el a vizsgálódásunkat. Maga a szöveggé válás, a poészisz feladata a Pilinsz-
ky-lírában nemcsak az odahallgatás intencióját akarja a szövegbe utaltatni, 
hanem a látás sokkal tapasztalatibb síkon megélhető erejét is fel kívánja 
éleszteni. A hallás primátusát ugyanis kétségbe vonja az embernek az a ta-
mási erőfeszítése, hogy lásson.41 A tanúság felől közelítve a beszédhez, a 
beszédnek egyszerre kell közvetítenie a látottakat és hallottakat: „aki tanús-
kodik Isten Igéjéről és Jézus Krisztus tanúságtételéről: mindenről, amit 
látott” (Jel 1,1). Ez egy olyan elrendelt elhivatottságot ad hozzá a tanúság 
fogalmához, ami a látást a képi rögzítés eszközeként, érvényes formaadó-
ként kezdi működtetni a nyelv számára, és egy olyan időtlen művészi ábrá-
zolással és formaelvvel kapcsolja szervesen össze, amit Pilinszky engagement 
immobile-nak, vagyis mozdulatlan elkötelezettségnek nevez. A költő saját 
szavaival így definiálja az engagement immobile fogalmát:  

Mozdulatlanságot, nem betű szerint jelenti, hanem valamiféle nagyon nehezen 
definiálható időtlen formai szabadság értelmében. A szakrális utalás és jelenlét 
ereje ugyanis szinte szabad kezet ad a »cselekmény« számára, s az elveszíthetetlen 
»tartalom« akár »ellenmozgásban« is kifejezésre juthat, mivel nincs utánzásra kö-
telezve, s minden pillanata eleve az elveszíthetetlen teljességet birtokolja. Ilyen 
értelemben »mozdulatlan«, vagyis tökéletes, vagyis teljes. 

A mozdulatlanságban fellelt művészi szabadság a keleti vallásos művészet-
élmény (ikonok) felé orientálódik, valamint párbeszédbe lép a rilkei szöveg-
hagyománnyal, amennyiben az Órák könyvének ikonfestő szerzetesére gon-
dolunk. Pilinszky reflektálttá is teszi ezt életművében, hisz a Nagyvárosi 
ikonok szöveghelyei megnevezetten, míg az életmű túlnyomó többsége lá-
tens módon hordozza magán az ikonfestészet különböző jelentéseivel és 
technikáival vállalt rokonságot.  

Az ikon alapvető lényegét az isteni evidencia meglátásnak tanításában 
mutatja fel. Ez nem egy didaktikus tanító folyamat, hanem az imában meg-
szentelődő kontempláció közvetítette eredendő empirikus igazság. „[…] 

                                                   
41 MÁRTONFFY Marcell, A költészet liturgiája, a liturgia költészte: szempontok egy liturgikus poétika 
meggondolásához = M. M., Folyamatos kezdet, Pécs, Jelenkor, 1999, 130. 
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hiszen az ikon nem a nézőhöz, hanem a »szemlélődőhöz« szól, nem megte-
kintésre, hanem imádkozásra hív. Aki nem így közeledik hozzá, annak 
puszta festék, aki viszont így, annak látomás, »természetfölötti látvány«”.42 
A fül mint az isteni szó behatolásának autonóm helye megerősítést nyer egy 
olyan transzgresszív objektum felől, amely a látható és láthatatlan szféra 
határán jelentkezik. Az ikon nem kép, mindinkább a beszéd figyelme, a hordo-
zott Isten, vagyis a krisztusi szó megnyilatkozása. Az ikonnak éppen ezért 
félreérthetetlennek és a végsőkig letisztítottnak kell lennie. Nem mutathat 
mást, csak ami van. A Nagyvárosi ikonok című vers egy olyan Teremtmény-
ként, Kreatúraként határozza meg az ikont, amely a leroskadó imapozíció-
ban a szentség legitim közvetítője lesz.   

A Kreatúra könyörög, 
leroskad, megadja magát. 
A Kreatúra, Az-Ami 
könyörög, mutatja magát.43 

Így, mivel megjelenésében a legevidensebb, és evidenciájában magyará-
zatra nem szoruló, a láthatatlan (nem jelenlevő), vagyis Isten felé mutat (Va-
gyok Aki Vagyok). Ezért önmaga megmutatkozása is mindenkor azonos és 
igaz (Az-Ami). A versben formát öltő igazság a létező érvényes felmutatása-
ként határozódik meg Heidegger A műalkotás eredete című tanulmányában: 
„A műben, ha általa megtörténik a létező megnyílása [Eröffnung], akként, 
ami, és ahogyan van, az igazság történése működik.”44 Az ikonban megmu-
tatkozó ezért lesz támpont a szellemi passzivitás meghaladásához, mert 
feladata, hogy szellemi látásuk erőtlenségét a világra és a transzcendensre 
nyitott figyelemmé avassa. Nem elrejt valamit, hanem jelzi a titkokat.45 (Itt 
jegyeznénk meg, hogy nem véletlen, hogy Pilinszky pont ebben a ciklusban 
vállalja az alkotói sorsközösséget Van Gogh-gal, akinek ábrázolás-világa 
termékeny talaj volt a költő számára. Elég csak olyan képekre gondolnunk, 
mint A rabok sétája, Parasztcipők, Cipők, Napraforgók, Gauguin széke: „Van 

                                                   
42 HANKOVSZKY Tamás, A valóság visszahódítása: Pilinszky János evangéliumi esztétikájának egyik 
alapfogalmáról, 476. (Forrás: http://hankovszky.tamas.btk.ppke.hu/pb/valo.pdf (Az utolsó 
megtekintés ideje: 2012. nov. 3.))   
43 PILINSZKY János, Nagyvárosi ikonok = P. J. Összes…, i. m., 76. 
44 Martin HEIDEGGER, A dolog és a mű. (Forrás: mmi.elte.hu/…/heidegger_a_mualkotas_ 
eredete (Az utolsó megtekintés ideje: 2012. nov. 03.)) 
45 Pavel FLORENSZKIJ, Az ikonosztáz, Bp., Corvina, 1972, 24. 
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Gogh azzal ajándékoz meg bennünket, ami a miénk. Egy faággal, egy cipő-
vel, egy ablak elé állított székkel. Az azonosság kifogyhatatlan forrásával, 
kegyelmével, zavartalan tisztaságával.”46) 

Az ikon azonban, ha a fogalom történetét tekintjük, egy olyan zárt kate-
góriaként határozódik meg, amely nem engedné meg azt, hogy a Pilinszky-
verseket ikonként értelmezzük. Az ikon ontológiája és teológiája esetében 
ugyanis egy hosszú évszázadok alatt letisztult és végsőkig specializálódott 
rendszerről van szó, amely a képtisztelet elméletét és gyakorlatát fenyegető 
torzulások (eretnekség, bálványimádás) kivédése érdekében úgy határozza 
meg az ikont, hogy az omnis determinatio est negatio elve értelmében a képi 
ábrázolások minden más fajtájától elhatárolja azt.47 Mégis úgy gondoljuk, 
hogy érdemes megkockáztatni az ikon és a versszöveg közelítését, hiszen a 
költő maga vallott a keleti művészethez fűződő – erős hozzátartozást muta-
tó – viszonyáról: 

A nyugat festészete a XIII. és XIV. század körül a mozdulatlanság potenciális 
univerzumából kilépve a reneszánszon át a barokk mozgásviharáig a szabadság 
problematikájának vásznait festette, miközben keleten az ikonok mozdulatlanok 
maradtak, s egyedül intenzitásuk hullámzása vallott örök evidenciával mindarról, 
amit az időben lehetetlen volt kimondaniok.48 

A költészet ugyanis Pilinszky számára az egyidejűség kozmikus terében 
artikulálódik, amely irányultságában kizárja a fejlődéselvűség kényszerét ma-
gán cipelő folytonos dinamizmusban lévő jövő orientált művészetfelfogást. 
Épp ezért nem véletlen az a hangnemváltás sem, amit a modern magyar 
költészeti hagyományhoz képest érzékelünk, ugyanis Pilinszky olyan korban 
írta szövegeit, amely a két világégés, valamint a holokauszt-élmény hatása 
alatt megtorpant a létérzékelésben. Ami a modernnél még a válság élményében 
fogalmazódott meg,49 az a késő modernként meghatározott időszakban ab-
szurd lett. Hisz ez a kor magát a rákérdezést is, a miértet is abszurddá tette, 
mégpedig a maga fölfoghatatlanságában tette azzá. Azzal viszont, hogy az 

                                                   
46 PILINSZKY János, Van Gogh-kiállítás Párizsban = P. J., Publicisztikai írások, Bp., Osiris, 
1999, 674. 
47 HANKOVSZKY, A valóság visszahódítása…, i. m., 478.  
48 PILINSZKY János, A »teremtő képzelet« sorsa korunkban = P. J., Összes…, i. m., 86. 
49 Vö.: „S minél közelebb jutunk fonalán a 20. századi lírához, annál világosabb lesz, hogy a 
fogantató krízis a személyiség válságában ölt testet.” (NÉMETH G., Az önmegszólító…, i. m., 
105.) 
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abszurdot mint reálist kezdi el működtetni a szövegterekben, már túl is lépte 
azt. Simone Weil ezt a következőképp fogalmazza meg: „Vagy magunk alá 
gyűrjük az ellentéteket, vagy azok gyűrnek minket maguk alá.”50 A Nagyvárosi 
ikonok kötet Ars poetica helyett című esszéjében a költő egyértelműen a lét 
adekvát megélési módjának teszi meg az abszurditás vállalását. 

Albert Camus a »Sziszifusz mítosza« (»Le mythe de Sisyphe«) című könyvében 
szemére veti Dosztojevszkijnek, hogy fölismerve a világ abszurditását, mégse írt 
abszurd regényt, hanem a hit vigaszába menekült. Csakhogy a világ abszurditásá-
nak fölismerésén túl – és épp a menekvés irányában – van egy még következete-
sebb, ha úgy tetszik, még abszurdabb lépés, s ez a világ képtelenségének a válla-
lása. Ilyen értelemben igaz, hogy »Dosztojevszkij válasza az alázat« (La réponse 
de Dostojevski est l’humiliation), csakhogy ez az alázat – magunkra venni a világ 
képtelenségének súlyát, mintegy beöltözve a lét és tulajdon ellentmondásaink 
terhébe – minden, csak nem meghátrálás.51 

Pilinszky létélménye tehát az abszurdként elfogadott valóság, amelyet a 
paradoxonok52 uralnak. Kierkegaard Az abszolút paradoxon című írásában a 
gondolkodás legfőbb paradoxonjának éppen azt tekinti, hogy olyan dolgot 
akar felfedni az ismeretlen kutatásában, amit nem képes elgondolni.53 A 
boldogságig lelassult pusztulás paradoxonjából megszólaltatott szövegikonok-
ként próbáljuk értelmezni ezeket a verseket, amelyek magukon hordoznak 
valamit a keleti ikonok szigorúan definiált formájából, ugyanakkor egy telje-
sen más létperspektívát is felmutatottá tesznek. A profán, az apokrif, a 
mindennapi és a szent egyszerre mutat az abszolút igazság felé: 

Én sötét mennyországom. 

A gyémántüres múzeum 
közepében egy melltű lángol. 
Lerombol és megörökít. 
Hová jutunk e lángolásból? 

                                                   
50 Simone WEIL, Az ellentmondás = S. W., Jegyzetfüzet, Bp., Új Mandátum, 2003, 138. 
51 PILINSZKY, Ars poetica…, i. m., 87. 
52 „Innen a költészetét meghatározó paradox struktúrák előtérbe kerülése, innen, hogy a 
költő szellemi mintáit majd mindig paradox hittel bíró írókban és gondolkodókban találja 
meg, Kierkegaard-tól Dosztojevszkijen át Simone Weilig. Ezzel párhuzamosan sokat sejtető 
az a tény, hogy a Camus-esszékben megidézett szerzők szinte kivétel nélkül a keresztény 
egzisztencialisták és misztikusok közül kerülnek ki, még ha kritikus megvilágításban is.” 
(SZÁVAI Dorottya, A Pilinszky–Camus „vita = SZ. D., Bűn és imádság…, i. m., 75.) 
53 Søren KIERKEGAARD, Az abszolút paradoxon = S. K., Filozófiai morzsák, Bp., Göncöl, 1997, 
51. 
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[…] Egyetemes sebek a kertben.54 

Ennek az igazságnak a felmutatása, felfedése már nem az értelem, az el-
gondolható hatáskörébe tartozik, hanem a paradoxonéba. Ez az abszurdig 
feszített állapot a botránkozás szenvedő közegébe utalja magát.55 Pilinszky 
publicisztikai írásai a botrány tárgyszó mentén olvasva mindig a bűnre, a 
bűntudatra, a kollektív elszenvedésre és konpassióra reflektálnak: „táborok 
botránya tanította meg ismét a világot arra, hogy jó és rossz két élesen kü-
lönböző valóság, miket semmiféle teóriával nem lehet büntetlenül egybe-
mosni.”56 A bűn egy olyan eredendően emberhez tartozó lételemként jele-
nik meg, amit a paradoxon képes folyamatosan megmutatni, ezáltal nem 
más, mint az abszolút különbség, különbözőség, amit Kierkegaard az ember 
nem-igazságának nevez.57 A versszöveg tehát azzal, hogy felvállalja, mintegy 
magán viseli, ikonként felmutatja a bűnt, a bűnvallás igazság felé vezető 
útján folyamatosan Istenhez tart. A képbe mormolt szöveg imaként felfogott 
vallomás, mely teljesen egy az írás (valamint az ikonfestés), majd később a 
„helyes” befogadás (a hívő szem) remélt aktusával, magát a beszédet teszi 
figyelmessé a transzcendensre.  

A megismerés funkcióját a Pilinszky-lírában kioltja az abszurditás elfo-
gadása. A versszövegek olyan jelenvalóságról tanúskodnak, amely elfordul a 
megismerés tolakodó magatartásától, és az elfogadás alázatával, vagyis a 
hittel tör be az abszurdumba. Ahogy a Pilinszky által értett valóság, úgy 
Isten sem képezi már a megismerhetőség tárgyát. Nem tartjuk így véletlen-
nek azt sem, hogy a költő többször azonosítja Istent magával a valósággal. 
„Tulajdonképpen ez a »köznapi Isten«, amiről beszélünk, tényleg létezik, és 
furcsa módon talán nem is más, mint a Valóság maga.”58 Az, hogy az Isten 
nem hagyja magát közvetlenül megismerni, a paradoxként megmutatkozó 
létet erősíti fel. Bármely meghatározás, amely az Istent közvetlenül megis-
merhetőnek mutatja, bizony a közelítés mérföldköve csupán, de nem odafe-

                                                   
54 PILINSZKY, Nagyvárosi ikonok, i. m., 76. 
55 KIERKEGAARD, Az abszolút…, i. m., 68. 
56 PILINSZKY János, A kápó = P. J., Publicisztikai…, i. m., 217. 
57 KIERKEGAARD,  Az abszolút…, i. m., 63–69. 
58 PILINSZKY János, „Haza akartam, hazajutni végül” = P. J., Beszélgetések. (Forrás: http://pim. 
hu/object.b3a8b417-f587-4ea4-b31e-6d244e81d44b.ivy (Az utolsó megtekintés ideje: 2012. 
nov. 03.)) 
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lé, hanem visszafelé tartó haladványban.59 A KZ-oratórium minden sora erre 
a létélményre reflektál. A Kisfiúként aposztrofált szereplő az egész szöve-
gen keresztül recitálva skandálja a következő sorokat: 

Hét kocka van. 
Az elsőt nem tudom. 
A második utak és messzeség. 
A harmadikban katonák. 
A negyedik kockában mi vagyunk 
Az ötödikben: éhség és kenyér! 
A hatodik kockában csönd van. 
A hetedik kockát nem ismerem.60 

Az ismeretlen és nem tudott tényként való megfogalmazása az abszurd 
kételkedés nivelláló lényegét ülteti a szövegbe. A kocka mint a folyton visz-
szatérő metafora mindent képes magába engedni. Ez nem véletlen, hisz a 
Pilinszky-líra egyik alapvető metaforájaként magát a keresztet hordozza par 
exellence, a kocka kifeszített hálója ugyanis a kereszt alakját veszi fel. A 
kereszt a Pilinszky-lírában maga az abszolút paradoxon. Nincs, amit ne 
bírna el, nincs olyan tényező, amit kizárna, nincs olyan valóság, aminek nem 
ez lenne az origója és a bevégzése. A költő az Egy lírikus naplójából című 
publicisztikájában a következő paradox vallomást írja le: 

S mégis: azáltal, hogy keresztre verve élünk és halhatunk, létünk – épp e megha-
sonlottság árán, attól, hogy nem egysíkú vonal – épp attól, épp azáltal, hogy 
»meghasonlott« és drámaian, ami több, tragikusan megosztott – épp ettől a re-
ménységgel és megváltással teljes. Életünk épp ettől nem holmi hernyóaraszolás 
pillanatról pillanatra bölcső és koporsó között, hanem a keresztnek mélységgel és 
magassággal beoltott »boldog meghasonlottsága«.61 

Az ikon és a költői szó azonban még az eddig felsoroltaknál is közelebb 
kerül egymáshoz az emlékezet érvényessé váltó ereje értelmében. Az ikonok 
feladata, hogy úgy aktiválják az emlékezetet, hogy azt egyenesen a platonista 
értelemben felfogott ősképig vezetik vissza.62 Ezáltal képes az egyidejűség 
terébe vonni a már megtörténtet és a történőt, és ezeket egy folyamatosan 
aktuális közegben mutatja meg. Az ikonértelmezés mellé állított költői szó 
(a tanúként definiált költő értelmében) sem más, mint az emlékezet hordo-

                                                   
59 Søren KIERKEGAARD, Az egyidejű tanítvány viszonya = S. K., Filozófiai…, i. m., 87. 
60 PILINSZKY János, KZ-oratórium = P. J., Összes…, i. m., 69. 
61 UŐ, Egy lírikus naplójából = UŐ, Publicisztikai…, i. m. 
62 FLORENSZKIJ, Az ikonosztáz, i. m., 32.  
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zója. Az „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”63 krisztusi parancs fel-
szólító modalitása, az abszolútként elfogadott Másik (Isten, Jézus) nevében 
való tevékenységet lépteti elő az önérvényre juttató teremtő alkotással 
szemben. Az újraélés rituális aspektusa kezd el működni a szöveg és az ikon 
közegében. A rítus elevenné tétele közben mind a két médium liturgikus 
vonásokat ölt. Ahogy a költői szó a versben az átváltoztatás potenciájával bír, 
úgy az ikonkészítés alkotófolyamatának alapkritériuma is a festés közbeni 
folytonos imádkozás, vagyis a transzcendens állandó belemormolása a kép-
be. Ez a két aktus szorosan együttértelmezendő a szentmise harmadik di-
menziójaként Mártonffy Marcell által említett diabasissal, amely nem más, 
mint az átmenet, az átváltozás, a tulajdonképpeni Pascha.64 A tárgyként 
felmutatott kenyér és bor az átváltoztatás nyelvi aktusában vált létmódot. A 
pap által elmondott szöveg a tárgy felett, a belesúgott ima, jelenvalóvá teszi az 
isteni misztériumot. Az ekként funkcionáló beszéd azonban ezzel egyfelől 
végrehajtja az átváltoztatás rituáléját, másfelől az aposztrophé odaforduló 
potenciálját felhasználva („Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”), az 
emberi helyzetet teszi meg Isten jelenlétének helyévé, s a hitben eredetének 
jelévé.65 A Nagyvárosi ikonok központi szövegének tekinthetjük a KZ-
oratóriumot, amelynek címben hordozott műfajmegjelölése (oratórium) nem 
hagyható figyelmen kívül jelen értelmezés számára. Az oratórium ugyanis a 
latin orāre (’imádkozni’) szóból ered, melynek képzett változata, az oratóri-
um már az imádság helyére66 utal. Vagyis a szöveg lesz az a tér, ahol az 
imádság aktusa megtörténhetik. A szereplők szólama egyszerre működik 
személyes létélményként és az univerzális emlékezet felelősségére számító 
imádságként vagy példabeszédként. 

Hol volt, hol nem volt, 
élt egyszer egy magányos farkas. 
Magányosabb az angyaloknál. 
 
Elvetődött egyszer egy faluba, 
és beleszeretett az első házba, amit meglátott. 
 

                                                   
63 Lk 22,19 
64 MÁRTONFFY, A költészet liturgiája…, i. m., 132. 
65 Uo., 133. 
66 Magyar Katolikus Lexikon. (Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/O/orat%C3%B3rium.html 
(Az utolsó megtekintés ideje: 2012. nov. 04.)) 
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Már a falát is megszerette, 
a kőmüvesek simogatását, 
de az ablak megállította. 
A szobában emberek ültek. 
Istenen kívül soha senki 
olyan szépnek nem látta őket, 
mint ez a tisztaszivü állat. 
 
Éjszaka aztán be is ment a házba, 
megállt a szoba közepén, 
s nem mozdult onnan soha többé. 
 
Nyitott szemmel állt egész éjszaka, 
s reggel is, mikor agyonverték.67 

 
A fentiek értelmében az így értelmezett imádság helye pedig nem más 

mint a beszéd. A szóban tartott imádság lesz az a tényező, amely mentén a 
költői szót, a Krisztus testeként értett ostyát és az ikont egyként értelmez-
hetjük. „Miképp az ikon nem képmás, hanem a szöveg sugallta kép, s fel-
adata, hogy ablakot nyisson az érzékfeletti valóságra, úgy a szókép sem áb-
rázolja, hanem termékeny szabadságával és életműködésében hordozza a 
Logosz teremtő erejét, az »akkor majd« feltáruló titok ígéretét.”68 A folyton 
aktualizált emlékezet így nemcsak az adott pillanat személyességben megélt 
élményére mutat, hanem a mindenkor feltárandó és felidézendő személye-
ket közösségként megszólító tartalomra is.69 Az emlékezet ekképpen össze-
köti a liturgia, a poétikus nyelv, valamint az ikon általunk értelmezett fo-
galmát. Az emlékezetnek ezáltal saját tér- és időkategóriája kezd el 
konstruktívan működni a Nagyvárosi ikonok versszövegeiben. Az emlékezte-
tés a múlt folyamatos jelenné tétele egy apokalipszis-élmény felől láttatott 
egyidejűséget teremt meg a szövegekben. Beney Zsuzsa a Pilinszky-
paradoxonokkal foglalkozó tanulmányában a lineáris időt kikezdő ellentétes 
folyamatok illogikusságára reflektál: „Pilinszky költészetében újra és újra 
megtörténik ez az ellentétes folyamat, az idő megállítása, visszafelé fordulá-
sa, vagy önmagán átbuktatása.”70 Nem véletlen, hogy a kötet kezdő verse, 
az Utószó, már címében is a lezártság újramegnyitásának poétikáját, a vég 

                                                   
67 PILINSZKY, KZ-oratórium = P. J. Összes…, i. m., 67–68. 
68 MÁRTONFFY, A költészet liturgiája…, i. m., 139. 
69 Uo., 136. 
70 BENEY Zsuzsa, Pilinszky paradoxonai, Műhely, 1995/4, 43.  
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felől látott/láttatott lét értelmezését, ha tetszik a történelem újraolvasásának 
kényszerét kezdi el működtetni. Ezt tovább erősíti az Emlékszel még? kérdés 
négyszeri megismétlése, amely intertextuálisan olyan szövegterek közt te-
remt egyidejűséget, mint az Apokrif és a Jelenések Könyve, amelyek reflektál-
nak a lineárisan elgondolható időélmény felfüggesztésére, a végső pillanat 
kitágított integratív terére. 

Emlékszel még? Az arcokon. 
Emlékszel még? Az üres árok. 
Emlékszel még? Csorog alá. 
Emlékszel még? A napon állok.71 

Az így megteremtett közeg nem véletlen a Pilinszky-lírában, hisz ily mó-
don alkalmas lesz arra, „hogy minden újra lejátszódhasson, holott megismé-
telhetetlen, minden megváltódhasson, holott megválthatatlan, jóvátehetővé 
legyen, holott jóvátehetetlen és vadonatújként mutatkozzon, holott végér-
vényesen vége van.”72  

Az idő ilyen mértékű kiszorulása a térből egyre erősebb, feszítettebb 
képiséget involvál. Ebben az időélményben az értelmezett szövegkorpusz73 
láthatóvá teszi azt, hogy a metaforák miképp haladnak folyamatosan előre a 
lírai énnel. Pontosabban, hogy az újra feltűnő metaforák az új közegben 
szemantikailag mindig terheltebbek lesznek. „Mintha maga a költő is azt 
akarná, hogy saját beszéde folytonos súlyok alatt roskadozzon, a jelentések 
mintegy rátestálódnak az alakzatra, de úgy, hogy a szemantikai térből már 

                                                   
71 PILINSZKY János, Utószó = P. J. Összes versei, i. m., 63. 
72 UŐ, Egy lírikus naplójából, = UŐ, Publicisztikai…, i. m., 437. 
73 „»Ez a vizionárius líra igen kevés számú és állandóan ismétlődő képpel él […], ebből az 
ismétlődésből, a funkcióváltásokban elmélyülő víziókból fontos következmény adódik a 
versek közegére. Az ugyanis, hogy a költő nem egyes verseinek, hanem költészetének olva-
sóira számít […], akik számára maga a Pilinszky-vers is autonóm közeget jelent, akiknek 
kapcsolódási pontjai ugyanannak a költőnek más versei, akikkel folytatni lehet a párbeszé-
det« – írja Radnóti. Ennek nyomán három domináns szó- és motívumcsoportot különítünk 
el. Nem feltétlenül előfordulásuk gyakorisága, hanem elsősorban funkciójuk, súlyuk alapján. 
Az első az éhség állapota, amihez a vályú és az ól kulcsszavak csatlakoznak. A második a 
látvánnyal a látással kapcsolatos […]. Idetartoznak kulcsszavakként nap, levegő, dél, kő, ránc, 
pórusok, féreg, vadállat, föld, táj, illetve a motívummá terebélyesedő bot, fa, léc, fák, deszka, ketrec, 
vesszők, […] forróság, izzás, ragyogás, alkonyat, levegőtlenség, szivárgás, omlás. A harmadik csoport-
ban az ember történelmi-gisztenciális-teológiai alaphelyzetei kapnak szavakat […]: tanú, 
tanúság, rab, fogoly, fegyenc, csecsemő, gyermek, árvaság, kopárság, kietlen sivatag. Mindhárom csopor-
tot pedig a csend szó uralja […], tenger, torony, csillag, szél, pusztulás.” (BALASSA Péter, Látvány és 
szavak = Senkiföldjén: In memoriam Pilinszky János, Bp., Nap, 2002, 67.) 
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semelyik meglévőt nem engedi ki. Ez a zsúfoltság ugyancsak az ellentmon-
dások megkerülhetetlenségét vezeti értelmezésünk elé. A paradoxon tehát 
elismeri és egyben megállítja, sőt tagadja – és végzetesen hiányolja, azt is 
mondhatnók, hogy gyászolja az időt”74  – írja Beney Zsuzsa lényeglátó ta-
nulmányában. Jóllehet a költő saját elmondása szerint a Nagyvárosi ikonok 
verseinek megírása után találkozik csak Simone Weil írásaival, mégis egy 
nagyon erős, akkor még Pilinszky által reflektálatlan párbeszéd húzódik 
köztük. Weil következőképp szól a paradoxonról: „Amint az ellentétek egy- 
másra vonatkoztatása képessé tesz arra, hogy a természetes létezőt megért-
sük, úgy az ellentétesek együvé gondolása képessé tesz arra, hogy megérint-
sük Istent.75” Az ellentétek ilyen mértékű szövegbe utaltsága az általunk 
értelmezett Pilinszky-ikon eszkatológikusságát igazolják, mely az abszolút 
szent képi struktúrájához eredendően utalja a bűn botrányának evidenciáját. 
Ezt igazolja a következő idézet, melyben a botrány és a szent fogalma egy-
másnak megfeleltethető kategóriaként kezd el működni: 

Mindaz, ami történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, 
amennyiben megtörtént.76 

 
 

                                                   
74 BENEY Zsuzsa, Én: kadettja valami másnak = Senkiföldjén…, i. m., 203. 
75 WEIL, Az ellentmondás..., i. m., 137. 
76 PILINSZKY, Ars poetica…, i. m., 88. 
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GUNDA-SZABÓ DÓRA∗ 
 

Metafilológia és irodalom 
 
Adalékok és kérdések az Ottlik-hagyaték kapcsán 
 
 
Miután Kőrizs Imre érzékletesen szemléltette,1 hogy az Ottlik Budájának 
eredeti, kézirattári szövegén tett betoldások filológiailag pontos kibetűzése 
és szövegbe illesztése nem sikerült maradéktalanul – tudniillik, a regény 
vége felé a következő mondat kéne, hogy szerepeljen: 

A fiú két évvel idősebb volt nálam, és meg tudott mondani sok mindent; Dar-
winról, a mammutokról, a Niagaráról méterekben, amire kíváncsi voltam 

és mi ehelyett gond nélkül olvassuk 

[…] meg tudott mondani sok mindent; banánról,2 a mammutokról, a Niagaráról 
[…]3 

–, talán pironkodva, de be kell látnunk, hogy a kézirattári források alapos 
vizsgálata nemcsak izgalmas kommentár lenne az Ottlik-életmű alján; nem-
csak filológiai, de a szöveginterpretáció szempontjából is lényeges részletek-
re világíthatna rá. Ezzel szemben Szegedy-Maszák Mihály, Ottlik monográ-
fusa 1994-ben megjelent könyvét csak rövid függelékkel egészítette ki, 
melyet így kezd: „Munkám befejezése után jutott tudomásomra, hogy Ottlik 
Géza hagyatéka hozzáférhetővé vált a kutatók számára az Országos Szé-
chényi Könyvtár Kézirattárában. Noha ez a hiányos és még rendezetlen, 
feldolgozatlan anyag lényegében nem változtatta meg az életműről koráb-
ban kialakult véleményemet, néhány kiegészítésre lehetőséget ad.”4 Ám, 
jobbára életrajzi összefüggéseket emel ki csupán, és – amint írja –, ezek nem 
érintik közvetlenül a művek értelmezését. A hagyatékban megtalálható 
                                                   
∗ Gunda-Szabó Dóra a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 
Készülő doktori értekezésének témája: Ottlik Géza prózapoétikája. Témavezetői: Dr. habil. 
Hörcher Ferenc egyetemi docens és Dr. Finta Gábor egyetemi adjunktus. 
1 KŐRIZS Imre, Ottlik Budájának szövege, ItK, 1997/3–4, 344. 
2 Kiemelés tőlem (G. Sz. D). 
3 OTTLIK Géza, Buda, Bp., Európa, 1993, 358. 
4 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Ottlik Géza, Pozsony, Kalligram, 1994, 178. 
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szépírói kísérletezéseket nem tartja különösebben „figyelemreméltónak”,5 
továbbá, véleménye szerint a „kiadatlan értekezések sem tarthatnak igényt a 
maradandóságra”6. Habár ítéletei megkérdőjelezhetők, egy jóslata, miszerint 
egyedül a főmű, az Iskola a határon szempontjából lehet jelentős a Továbbélők 
kézirata, helyesnek bizonyult. 

Korda Eszter Továbbélők elemzése7 az Iskola a határon tükrében, illetve 
Jakus Ildikó Hajnali háztetők tanulmánya8 a kézirattári forrásokat felhasznál-
va igazán termékenynek bizonyultak: a szövegváltozatok és módosítások 
Ottlik prózapoétikai törekvéseire világítottak rá. A szöveggenezis felfejtése 
mentén haladó vizsgálatok a későbbi művek olyan jellemzőire hívták fel a 
figyelmet, amelyeket addig kevéssé emelt ki a recepció. Jakus Ildikó írásában 
az átírás egyik tanulsága, hogy Ottlik a távolságtartó elbeszélői pozíciót a 
személyes érintettségre változtatta,9 ezzel a későbbi művek narrációs jellem-
zőit is megelőlegezte. Korda Eszter interpretációjában pedig az imperszo- 
nális elbeszélőnek Bébé perszonális narrációjára való felcserélése, valamint 
Medve kéziratának bevonásával a regény körkörös szerkesztése10 mutatott 
rá az Ottliki regényfelfogás változására. Természetesen a kézirattári hagya-
ték szerepe a poszthumusz Buda kapcsán a legjelentősebb, olyannyira, hogy 
talán véglegesen soha meg nem válaszolható filológiai alapú kérdések sorát 
veti fel, hozzátéve, hogy legtöbb elemzője mégsem szánta rá magát, hogy 
kézbe vegye a Lengyel Péter által gondozott gépiratos paksaméta eredetijét. 
Sümegi István nagyobb lélegzetű Buda-elemzése monografikus igényű 
könyvében szinte egyedülálló, mert az eddigi legbőségesebb közléssel is 
szolgál a hagyaték anyagából. 

Mivel valószínűleg egy lehetséges kritikai kiadásra vagy a hagyaték na-
gyobb terjedelmű nyilvánossá tételére még sokat kell várnunk, jelen írás – 
azon túl, hogy a kézirattári anyag tanulmányozásának elengedhetetlenségét 
kívánja hangsúlyozni –, az Ottlik-hagyaték11 vizsgálata során talált érdekes-
                                                   
5 Uo., 179. 
6 Uo., 180. 
7 KORDA Eszter, Egy kézirat rejtélye és legendája, Ottlik Géza Továbbélők című kisregényéről, 
Kortárs, 1999/8, 83–91. 
8 JAKUS Ildikó, Egy átírás tanulságai = J. I., HÉVIZI Ottó, Ottlik-veduta, Pozsony, Kalligram, 
2004, 50–60. 
9 JAKUS, i. m., 60. 
10 KORDA, i. m., 90. 
11 Ottlik-hagyaték, OSZK, Kézirattár, Fond 428. 
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ségeket és az esetleges filológia-elméleti kérdéseket kívánja, ha kezdetlege-
sen is, de felvázolni: bemutatva egy-két példán és kísérleten, hogy miért is 
lehet fontos az irodalomelméleti kérdések és koncepciók mellé/mögé egy 
lehetséges filológiai bázis felállítása. 
 
 

1. 
 
Mindenekelőtt, hogy a csalódást elkerüljük – amennyiben az Ottlik-
hagyatéktól azt várnánk, hogy izgalmas kiegészítéseket és adalékokat szol-
gáltat a sokáig hallgatásba burkolózott író életművéhez és életrajzához –, le 
kell szögeznünk, hogy csak néhány kiadatlan írást: novellát, tárcát, előadást 
tartalmaz, klasszikus értelemben vett önéletrajzot vagy naplót pedig csak 
annyiban, amennyit a pár mondatos bemutatkozás jelenthet külföldi kiadók 
számára Ottliktól.12 Főként később megjelent írásinak alakulását lehet vé-
gignézni kézírásos oldalakon és az autográf javítású gépelt variánsokon, 
illetve az Ottliknak címzett leveleket és képeslapokat lehet tanulmányozni. 
A hagyatékot szó szerint idézni a legtöbb esetben nem lehet Lengyel Péter, 
a hagyaték kurátora kérésére, aki Ottlik végrendeletére13 hivatkozva hívja fel 
a figyelmet Ottlik akaratára, miszerint semmit se közöljenek abból, ami 
félkész.14 Itt le is lehetne zárni a kérdést azzal, hogy a Budán kívül Ottlik 
semmilyen kéziratban hagyott anyagot sem szánt közlésre, és nem fejezett 
be. Igen ám, de Szegedy-Maszák is megemlíti, hogy „halála után kéziratai-
nak zömét végrendeletének megfelelően elégette Szunyogh Lászlóné, akit 
tárgyi örökösének nevezett meg.”15 Ha ez valóban így történt és nemcsak 
legenda, akkor a megmaradt anyag egy utólagos szerző általi szelekción 
ment keresztül, tehát feltételezhető, hogy amit Ottlik valóban nem kívánt 
nyilvánosság elé tárni, azt megsemmisíttette, ami azt jelenti, hogy az Ottlik-

                                                   
12 Például kiadatlan novella az Ottlik által sokszor emlegetett Madonna szélhámosa, OSZK, 
Kézirattár Fond 428/167. Különböző előadások, rádiómunkák, interjúk, illetve briddzsel 
kapcsolatos dokumentumok találhatók a hagyatékban. Ottlik önéletrajzai a külföldi könyvki-
adásokhoz angolul és franciául is a Fond 428/22 szám alatt találhatók.  
13 Ottlik végrendelete, OSZK, Kézirattár, Fond 428/19–20. 
14 Lengyel Péter szíves közlése alapján. 
15 SZEGEDY-MASZÁK, Ottlik Géza, i. m., 179. 
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hagyaték félkészségében ugyan, de Ottlik jóváhagyásával maradt az utókorra, 
ez pedig – ha létezik ilyen – filológus-etikailag új helyzetet teremt. 

Természetesen a kevés művel rendelkező szerző szűkszavúsága is inspi-
rálóan hathat a kutatókra, hogy kiegészítéseket keressenek a szövegvázla-
tokban, viszont meglepő módon ez a szűkszavúság eddig akkor indított 
kézirattári adatgyűjtést, amikor a szerzőség kérdőjeleződött meg. Kelecsényi 
kissé felháborodottan így ír a Továbbélők kiadásáról: „soha nem látott volna 
nyomdafestéket, ha szerzője halála, s különösen a Buda kiadása után nem 
lángolt volna föl a vita az írói életmű jelentőségéről, s nem hangzottak vol-
na el olyan vádak, melyek a klasszicizálódott Iskola a határon szerzőségét is 
megkérdőjelezték, magyarán és brutálisan plágiummal vádolták Ottlikot.”16 
A kiadás történetéről Kelecsényi annyit árul el, hogy Lengyel Péter magától 
értetődőnek vette a regény közlését, mikor ez az igény felmerült, bár alapve-
tően ezt is a szerzői szándék bírálta felül, azonban az igazi kérdés az, hogy 
valójában meggyőzött-e valakit a szerzőségről (aminek megkérdőjelezése 
így utólag – a Továbbélők miatt? –, valóban nonszensznek tűnik). Minden-
esetre a közvéleményt megosztotta a kézirat önálló regényként való kiadása, 
hiszen így különálló, önmagában is olvasható műalkotást hoztak létre. Bár 
Kelecsényi „mindenképp teljes értékű mű”-nek tartja, ami „olykor keve-
sebb, olykor több”17 mint az Iskola, ám idézi cikkében Németh Gábor mon- 
datát: „A könyv, amelyről kritikát kellene írnom, nem létezik.”18, ami velő-
sen foglalja össze a kiadással kapcsolatos elméleti fenntartásokat. De, ha 
úgy is teszünk, mint ahogy Kelecsényi, és azt mondjuk, hogy a Továbbélők 
létjogosultsága felől nem nekünk, hanem Lengyel Péternek kell döntenie, az 
idézett írás tartogat egy újabb (akkor nevezzük így) filológiaetikailag izgal-
mas csavart. Először elárulja, hogy a kiadás során az autográf javításokkal 
ellátott gépiratot megpróbálták abba az állapotba rendezni, ahogyan azt 
Ottlik a Franklintól visszavehette, tudniillik a szerző a fennmaradt példá-
nyon kezdte meg a későbbi újabb regény előmunkálatait is: „munkánk köz-
ben bele kellett helyezkednünk Ottlik 1948-as írói szándékaiba”19. Miután 
elfogadtuk ezt a filológusi döntést, a cikk érdekességként közöl néhány 
olyan szövegrészletet, amelyek eredetileg javítások voltak, de törölték őket. 
                                                   
16 KELECSÉNYI László, A Továbbélők kézirat- és kiadástörténetéről, Iskolakultúra, 2002/5, 79. 
17 Uo., 81. 
18 Uo. 
19 Uo., 82. 
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Összegezve tehát úgy írhatjuk le a Továbbélőket, mint egy későbbi műalkotás 
önkényesen megtisztított vázlatának kiadását, ami esetleg fontos szempon-
tokat adhat az Iskola elemzéshez, de a Továbbélők javításainak közlését is úgy 
kell tehát értékelnünk, mintha ez utóbbi is mű státuszra tartana számot, és 
megértését segítheti vázlatának közlése, és ez talán ismét nonszensz. 
 
 

2. 
 
A testet öltött kiadási példa szépen előlegezi meg, hogy milyen kétes dönté-
sekre és törekvésekre számíthat még a jövőben az Ottlik-hagyaték. Például 
milyen köztes szövegállapotnak lehet minősíteni a Próza kötet szövegének 
egyik hagyatéki változatát? A kötet 1980-as megjelenését kicsivel megelőzte, 
hogy a Kortárs folyóirat 1980. februári, márciusi és áprilisi számaiban foly-
tatásokban közölte az írásokat,20 de – talán terjedelmi okokból – nem a 
kötet teljes anyagát. A hagyatékban megtalálhatóak a szerzőnek küldött 
tiszteletpéldányok,21 amelyek számos autográf javítást tartalmaznak a szö-
vegen: egy-két helyen sajtóhibák jelölését, de például a kötet értelmezése 
szempontjából nagyon jelentős keretnovellának több betoldása és kiegészí-
tése is látható itt. A novella záró részében arra várjuk a választ, hogy miért 
akart Czakó öngyilkos lenni, de csak homályos magyarázatot kapunk: Czakó 
igazából nem tudja megmondani, miért tette, mi volt Ágnes hangjában a 
telefonban, amiért kijózanodott. A „Józanság” szó többször megismétlődik a 
novellában, de talán nem érezte elég hangsúlyosnak Ottlik, ezért kéziratos 
javításai pontosan ezt a fogalmat erősítették volna még inkább („Józanság” 
még kétszer megismételve, „Ráeszméltem” betoldva).22 Nem tudni, miért, 
de az ez év végén könyv alakban megjelent Próza kötet nem tartalmazza 
ezeket a javításokat. Elképzelhető, hogy a kiadás után születtek, bár akkor 
miért a folyóiratpéldányokon végzett javításokat Ottlik, de az sincs kizárva, 
hogy a szerkesztői munkákban segédkező Lengyel Péter nem tudott a mó-
dosításokról, esetleg Ottlik később feleslegesnek tartotta őket (bár ahhoz 
alapos munkának tűnik). A Próza kötet egy újabb kiadásánál nem kéne fi-
                                                   
20 OTTLIK Géza, Próza I., Kortárs, 1980, február, 241–253.; Próza II., Kortárs, 1980, márci-
us, 401–412.; Próza III., Kortárs, 1980, április, 586–595. 
21 OSZK, Kézirattár, Fond 428/306. 
22 Próza, I–III., OSZK, Kézirattár, Fond 428. 
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gyelembe venni ezeket a javításokat mint a szerzői szándék utolsó megnyil-
vánulását, vagy a javított folyóiratpéldányok egy Próza-szövegváltozatnak 
minősülnek? Valószínűleg egy konzekvens filológia-elméleti rendszert kel-
lene először a hagyatékra vonatkozóan kidolgozni, figyelembe véve az új 
filológia törekvéseit és a hagyatéki anyag egyedi vonásait is, amire természete-
sen ez az írás nem vállalkozik, mindössze néhány lehetséges szempontot 
kíván kiemelni. 

Az egyik sarkalatos kérdés a kézirattári szövegek felhasználásakor, hogy 
a későbbi főszöveg még nem letisztázott változatai milyen természetű szö-
vegnek minősülnek, illetve hogy a vázlatok milyen viszonyban állnak a mű-
vel. Roland Reuss a szöveg és vázlat kategóriáinak elméleti elkülönítésekor23 
Barthes híres mű–szöveg kettősét24 veszi alapul. Az autográf kéziratokat, 
amelyek nem teljesen letisztázottak, vázlatoknak nevezi, és azt mondja, hogy 
„egy vázlat maga még semmiképpen sem szöveg, és nem is tartalmazza 
(ahogy ezt el szokták képzelni) a szöveget”.25 „Alkotásesztétikai szempont-
ból a szöveg az írás végső célja; létrejöttét megelőzően az írás csak efelé 
tart.”26 Az ilyen értelemben kész szövegekre a költői szöveg terminust alkal-
mazza, és abban látja a vázlattól való különbségét, hogy a költői szöveg 
tropológiai struktúrája miatt lineárisan elrendezett, hiszen a szövegek az 
olvasás miatt folyamatszerűen és dinamikusan tárulnak fel. A költői szöve-
gek reflexivitása és mozgalmassága alapvetően immanens, tehát a szöveg-
genezis nem azért kell, hogy érdekeljen bennünket, mert ott érhető tetten a 
szöveg dinamikája. „Nem a szöveg hiányos dinamikája miatt kellene érdek-
lődni a létrejötte iránt, hanem azért, hogy a szöveg előállításának immanens 
logikája éppen a szöveg immanens logikájával való különbségében érthető-
vé váljék.”27 

Ebből a szempontból különösen izgalmasak Ottlik Buda című regényé-
nek szövegegységei és azok felderengő keletkezéstörténete. A szöveggel 
kapcsolatos legerősebb elemzői kétely a befejezetlenség kérdéséből adódik, 

                                                   
23 Roland REUSS, Szöveg, vázlat, mű = Metafilológia, szöveg-variáns, kommentár, szerk. DÉRI Ba-
lázs, KELEMEN Pál, KRUPP József, TAMÁS Ábel, Ráció, 2011, 360–373. 
24 Roland BARTHES, A műtől a szöveg felé, ford. KOVÁCS Sándor = R. B., A szöveg öröme, Bp., 
Osiris, 67–74. 
25REUSS, i. m., 367. 
26 Uo., 367. 
27 Uo., 368. 
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tehát abból a tényből, hogy Ottlik nem adta ki életében, amit értékelhetünk 
úgyis, hogy nem tudta lezárni: a regény végleges formája tehát nem a kész 
formája. A Buda vázlatainak legkevésbé letisztázott részeit egy még kézírá-
sos, különálló papírdarabokból összeállított pallium28 tartalmazza, amelynek 
anyaga tartalmilag sokszor csak a kiinduló gondolattöredékeket rögzítette, 
és ezek szó vagy betű szerint nem szerepelnek a későbbi gépiratos változa-
tokon. A regény szerkezete viszont – ha a később kiadott anyagot önálló 
műnek tekintjük –, lineárisan haladva mindinkább esik szét, ahogy ez a szö-
vegben is szerepel. Nemcsak a narráció válik egyre csapongóbbá, hanem 
sok esetben a szöveg szedése is a töredezettség formáját idézi.29 Ez egyesek 
szerint a regényforma végső szétfeszítését mutatja, mások szerint a befeje-
zetlenséget; ha Reuss fogalmaival dolgozunk: a szöveg még rendezetlensé-
gét, vázlat voltát. Viszont a Négy sík és Monostor fejezetek, amelyek Bébé 
naplószerű bejegyzéseit tartalmazzák, az említett kézirattári anyagban ma-
radtak fenn, és érdekes módon szinte teljesen megőrizték az első (feltehető-
en a ’80-as évek elejére datálható) formájukat. Tehát genezisüket tekintve 
több sokkal kidolgozottabb szövegrésszel egyidőben születtek, mégis szinte 
eredeti változatukban kerültek a későbbi regénybe. Így, ha visszatérünk a 
kiindulóponthoz, vagyis a szövegek immanens logikájának vizsgálatához, 
azt mondhatjuk, hogy a töredezettség mint stilisztikai vagy retorikai jellem-
ző fogható fel a regény végén. A regény narrációjának felbontása tehát tu-
datos írói szándék, és nem időhiány eredménye. Akkor miért feltételeznénk, 
hogy a regény egészére nézve a színes gubanc jelensége, a szétesés illúziója, a 
különböző minőségű szövegtípusok variálgatása a regény befejezetlenségére 
vagy kidolgozatlanságára mutatna rá? 

Persze, mindez egyszerű és kézenfekvő lenne, ha Kőrizs Imrétől30 nem 
tudnánk azt a tényt, hogy a regény utolsó részéhez Lengyel Péter elmondása 
szerint Ottlik listát készített, de a vizsgálatok során kiderült, hogy ezeket 
nem a regényhez, hanem a már gépelt oldalakhoz készítette, így az utolsó 
hatvan oldalhoz egyáltalán semmilyen egyértelmű kapaszkodó, lista sincs. 
Valamennyire tehát mégiscsak megmarad a kétely. 
 

                                                   
28 OSZK, Kézirattár, Fond 428/197. 
29 Például: OTTLIK, Buda, i. m., 263. 
30 KŐRIZS, i. m., 346. 
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3. 
 
Az Ottlik-recepció mindig visszatérő törekvése, hogy a műveket a szerző 
életrajza felől megközelítve elemezzék: az egyes regényszereplőket valóságos 
személyekkel feleltetik meg, és természetesen mindközül az elbeszélő Both 
Benedek figuráját egyenesen Ottlikkal azonosítsák. A Buda ebből a szem-
pontból is halmozottan hátrányos helyzetű, mert nemcsak az előző művek jól 
ismert szereplőivel dolgozik, hanem – ahogy már említettem – megírásakor 
Ottlik egy jelentős életrajzi eleme, tudniillik a halála radikálisan befolyásolta a 
szöveg keletkezését, vagyis annak megszakítását. Albert Gábor nemcsak a 
regény befejezetlenségét, hanem szétesését is az önéletrajzisággal magyarázza: 
„Ottlik bizonyosan nem adta volna ki a kezéből, mert hiába dolgozott rajta 
1958 óta, a regényből épp a regény legfontosabb eleme hiányzik, az egységes 
elgondolás. Tar Patrícia szerint31 a Buda azért »önromboló«32 regény, mert 
nem lehet klasszikus értelemben önéletrajzi szöveget létrehozni, a háttérben 
viszont végig ott lebeg a regény ideálja, a Serpolette. Ottlik megnyilatkozásai 
saját életművével kapcsolatban ebből a szempontból ambivalensnek tűnhet-
nek, ugyanis többször saját művészetét önéletrajzi-jellegűnek nevezi: 

egy »költő életműve összefüggő egész – önéletrajzi jellegű: végül is azt mondja el, 
mi az, amit fontosnak tartott életében, létezésében.«33 

Ezért mutathatnak művei összefüggő szerkezetet: 
nem szeretném, hogy egymástól független, külön konstrukciók legyenek.34 

Kézirattári feljegyzéseiben, pontosan a Buda vázlatdokumentumai között 
találunk az önéletrajziság kérdése felől lényeges sorokat. Ottlik arról ír, hogy 
igazán csak arról van tudomása, ami vele történt meg, tehát ha hiteleset és 
igazat szeretne írni, akkor azt csak arról tudja, amit átélt, tapasztalt. „Az 
ilyen mű nem »önéletrajzi regény« hanem csak megbízható regény” – 
mondja, de hozzáfűzi, hogy szét kell osztogatnia az anyagát a szereplőinek. 

Filológiai szempontból úgyis leírhatnánk ezt, hogy az Ottlik-recepció fo-
lyamatosan életrajzi kommentárokat fűz a főszövegekhez, amelyekkel nem 
az a legfőbb probléma, hogy alapvetően megkérdőjelezhető irodalomtörté-
                                                   
31 TAR Patrícia, Az önéletrajzi térregény, Életünk, 2000/7–8, 594–599. 
32 A szerző a terminust Szegedy-Maszák Mihálytól veszi át. 
33 OTTLIK Géza, Próza, Magvető, 1980, 266. 
34 Uo., 266. 
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neti hitelességgel bírnak, hanem metafilológiai nézőpontból az interpretáció 
helyére tartanak számot. Gumbrecht azzal magyarázza a filológiai kommen-
tár és interpretáció elhatárolását, hogy „előbbi szükségképpen kétségbe kell, 
hogy vonja a szöveg utóbbi által elismert autoritását”, „negatív úton ponto-
san a szöveg önmagáról való »abszolút« tudását vonja kétségbe”.35 És ilyen 
módon az előbb idézett kézirattári feljegyzések a művek önéletrajziságára 
vonatkozóan szintén nem lehetnek elemzési szempontok, csak kiegészíté-
sek. Ahogy Kulcsár-Szabó Zoltán írja: „a primer szövegek autorizációja 
ritkán kerüli el a szerzői intenció vagy autoritás törlésének vagy helyettesíté-
sének műveletét”36. 

Ebből a szempontból érdekes például szolgálhatnak az Új szeptember fe-
jezet egyik emlékezetes mondatának különböző variációi. A mondat a Buda 
regényben így hangzik: 

Bébé, maga vadbarom. Nem értette, hogy ne tapossák össze azt a kurva futó 
pályát?37 

A Híd folyóiratban, amelyben a szöveg először jelent meg, a mondat még 
így szerepelt: 

Ottlik, maga vadbarom […]!, 

a kézirattári tiszteletpéldányon viszont az autográf javítások azt mutatják, 
hogy Ottlik egyrészt az Ottlik nevet Medvére cserélte, másrészt az egész kö-
vetkező bekezdést egyes szám második személyre írta át (pl. „egy negyed-
éves kiabált rád”).38 Több szempontból is érdekes végigkövetnünk ezt az 
alkotófolyamatot. Egyrészt e folyamat arra lehet példa, hogy Ottlik kiosz-
totta saját élményanyagát a szereplői kötött. Általában Bébé figurájával azo-
nosítják az írót, viszont ezek szerint az eredeti alapanyagból lett Medve is 
megformálva. Ha tehát úgy tűnik, hogy Ottlik csalt az életrajzi vonatkozá-
sok tekintetében, akkor miért ragaszkodjunk az önéletrajzi olvasathoz? 
Vagy, ha ragaszkodunk, hogyan lehetne visszabogozni a szálakat? Másrészt 
a szöveg keletkezésének különböző stációi azt is sejtethetik, hogy talán Ott-

                                                   
35 Hans Ulrich Gumbrecht gondolatait Kulcsár-Szabó Zoltán foglalja össze: KULCSÁR-
SZABÓ Zoltán, Filológia az irodalom előtt = Filológia-interpretáció-médiatörténet, szerk. KELEMEN 
Pál, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, SIMON Attila, TVERDOTA György, Bp., Ráció, 2009, 225. 
36 Uo., 232. 
37 OTTLIK, Buda, i. m., 15. 
38 OSZK, Kézirattár, Fond 428/216. 
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lik eredetileg mégiscsak önéletrajzi művet kívánt alkotni, hiszen saját nevét 
használja a szövegben, másrészt később egy olyan elbeszélői pozíciót pró-
bálgatott, ami teként írja le a külvilágot, tehát pl. az Iskola narrációjánál szub-
jektívebb nézőpontból. Végül az egyes szám első személyű elbeszélő beszéli 
el a történetet. 

Mindez akkor lehet valóban megalapozott érv a direkt önéletrajziság 
megkérdőjelezésére, ha a két szövegváltozatot – a korábbi folyóiratközlést 
és a későbbi regényközlést – két olyan variánsként fogjuk fel, amelyek saját 
textuális kontextusokban – vagyis a textuális változás története szempontjá-
ból – egyenként költői szövegekként értékelhetőek. Vagyis egyik nem pusz-
tán vázlata a másiknak. „A különbözőségek azokból a változatokból fakad-
nak, amelyeket a textuális tranzakció mindkét oldalán megtalálunk: 
magukban a szövegekben, és a szövegek olvasóiban.”39 Tehát az előzetesen 
publikált regényrészlet mint irodalmi szöveg a maga teljességében és szán-
dékoltságában mutatja a narráció egy lehetséges változatát, amit a későbbi 
regény mint irodalmi szöveg átír.  
 
 

4. 
 
Amíg a vázlatok és variánsok feltérképezése és megkülönböztetése elméleti-
leg megvalósíthatónak tűnik, addig talán minden hagyatékkal kapcsolatban 
az a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet elválasztani a költői szövegeket 
egyéb szövegektől. Hiszen, ha mindössze a szerzői intenció, adott esetben a 
szerző életében való publikálás döntene erről, akkor számos világirodalmi 
remekmű sem tarthatna számot a műalkotás kategóriájára. Jerome J. 
McGann a szövegeket társadalomtörténetileg meghatározottnak véli, és úgy 
gondolja, hogy a költői szöveget alapvetően el kell határolni az „önmagukat 
információhordozóként elképzelő szövegektől”, vagyis amelyek „átvitelen 
alapuló modell alapján konstruáltak”.40 „A költészet olyan nyelv – írja 
McGenn –, amely saját magára hívja fel a figyelmet, amely alapvető tárgya-
ként tekint saját textuális tevékenységeire.” Úgy gondolja, hogy az irodalmi 

                                                   
39 Jerome J. MCGANN, Szövegek és szövegiségek = Metafilológia, i. m., 47–61.  
40 Uo., 55. 
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mű a szerző „rendkeresésének” kifejeződése, „szélsőségesen konkrét egye-
diségre” törekszik.41 

Ebben a kérdésben izgalmas szövegcsoportnak mutatkozik a Próza kötet 
három interjúja: a Félbeszakadt beszélgetés, (Réz Pál interjúja), a Beszélgetés Len-
gyel Péterrel-t és a Hosszú beszélgetés Hornyik Miklóssal. Kissé megtévesztő, 
hogy az interjút élőbeszédben való keletkezése miatt más igazságértékekkel 
szoktuk felruházni, mint az írott szövegeket: ahogy elhangzik a Lengyel 
Péter interjúban: 

most sem volna szabad beszélnem, pongyolán, az élőszó felelőtlenségével vála-
szolnom kérdésekre. Homlokegyenest ellenkezik a mesterségünkkel. Az író so-
hasem mások kérdéseire felel. És nem röviden, körülbelül, nagyjából.42 

Vagy a Hornyik interjúban: 
De kezdjük azzal, hogy ebben az egész beszélgetésben belső ellentmondás van. 
Az ember végül is azért választja az írói pályát, hogy a mondatait órákig farag-
csálhassa, és lehetőleg azt mondja, amit mondani akar. Élőszóval ez lehetetlen-
ség. Minden ilyen beszélgetés egy kicsit mutatványos műfaj, ilyenkor kapásból 
rögtönözni kell tudni, talpraesettnek kell lenni, amit nem is ambicionál az író. 
[…] nagyon szép, de mégse ez a foglalkozása.43 

 
Az elhangzott idézetekkel ellentétben a köznapi hallgatók vagy olvasók 

»igazabbnak« vélik az interjút, mert nem ad lehetőséget a mesterkedésre, az 
interjúalany személyesebb hangon szól, mint egyébkor. A kiemelt részek 
viszont az ellenkezőjét állítják: azt, hogy ilyenkor az író nem is azt mondja, 
amit szeretne, és semmiképp sem úgy, ahogy szeretné. Az interjúk tehát 
nem a szerző szándéka szerint mutatnak elrendezettséget, habár az imént 
idézett szövegrészek kétségtelenül saját textualitásukra hívják fel a figyel-
met, vagyis arra, hogy klasszikus értelemben nem írott szövegek. A szöve-
gek kialakulását az interjúkészítő irányítja kérdéseivel: ez nemcsak azt jelen-
ti, hogy amiről hallani szeretne, azt megkérdezni, hanem félbeszakíthatja a 
válaszolót, önkényesen kiemelhet részeket a válaszokból, sőt az egész be-
szélgetésnek ő ad ívet, szerkezetet. Tehát a narráció, az alkotó elbeszélő 
eljárás megalkotása jelen esetben Réz Pál, Lengyel Péter és Hornyik Miklós 
kezében van. 

                                                   
41 UŐ, Szövegek társadalmivá tétele = Uo., 62–80. 
42 OTTLIK, Próza, i. m., 203. 
43 Uo., 248. 
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Ez a koncepció azonban módosul, amikor a szövegeket kiegészítjük az 
eredeti kéz- és gépiratok kézirattári anyagának áttekintésével. Először is 
mindegyik interjúnak számos változata készült. Az eredeti: az élőbeszédben 
elhangzó beszélgetés rögzítését lejegyző gépiratos szövegen tett változtatá-
sok mind Ottlik Géza autográf javításai – számos áthúzás, betoldás, korri-
gálás. Az eredeti beszélgetés nemcsak az interjúalany elégedetlensége miatt 
lett javítva, hanem a publikálás feltételei is határt szabtak az élőszónak. A 
legnagyobb különbség a közölt és kéziratos anyag között a Réz Pál interjú-
ban44 van, amelynek nagy része a konkrét beszélgetés után születhetett, a 
válaszok miatti elégedetlenség miatt. A mappa számos kézzel és géppel írt 
választ tartalmaz új kérdésekre, a kiadott szöveg mégis a töredékesség, eset-
legesség hatását kelti. Itt tehát egy tudatos írói szándékot feltételezhetünk: a 
beszélgetés és kiegészítései alapján egy lényegesen hosszabb és kerekebb 
anyagot közöl töredékesen, az élőszót imitálva. 

Mindennek fényében azt mondhatjuk, hogy a Próza kötet három interjú-
ja számos vonásában ellentmond a klasszikus interjú jellegnek, hiszen a 
szerző/interjúalany által gondosan átdolgozott, kiegészített, variált szövegek 
ezek, amelynek alig van egyezése a valóban élőszóban elhangzott verzióval. 
Ezért azoknak a részleteket meghagyását, amelyek az élőszó spontán jelle-
gét erősítik, stiláris elemeknek kell tekintenünk. Így az alapvetően nem-
irodalmi szövegek textuális tulajdonságaik és szöveggenezisük felfejtése 
miatt kvázi köztes vagy kifejezetten szépirodalmi kategóriába kerülnek/ 
kerülhetnek, ami a Próza kötet kapcsán a kötet egészére nézve tett műfaji 
besorolást is módosíthatja. 
 
 

5. 
 
Számos példát lehetne még azzal kapcsolatban felsorakoztatni, hogy az 
Ottlik-hagyaték milyen határhelyzeteket teremt, esetleg olyan kontextus 
nélküli érdekességeket kiragadni a kézirattári anyag rengetegéből, amely 
inspirálná a kutatókat a filológiai irányú vizsgálódásokra. Például gondolták 
volna a tisztelt Ottlik-olvasók, hogy egy-egy híres regényrészlet, mondjuk 
egy névsor végleges sorrendje hosszas előmunkálaton ment keresztül? 

                                                   
44 Réz Pál félbeszakadt beszélgetése, OSZK, Kézirattár, Fond 428/348. 
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Az Ottlik-hagyatékban Ottlik a 4x100 névsorát próbálgatja: „Klauzál – 
Both – Hilbert – Medve”, majd kicseréli az első két nevet, négy másikat 
próbál oda, ezután felír egy versképletet: „– – / ∪∪ ∪∪ / – ∪ / – ∪”, végül a 
végső forma: „Pongrácz – Hilbert – Rodriguez –Medve”.45 (A regénybeli: 
Hilbert – Both – Rodriguez – Medve.) Ha a képlet a végső névsorra vonat-
kozik, akkor hibás, de nem is ez az érdekes, hanem az a tény, hogy az író 
gyakorlatilag verstani szempontból is megvizsgálta, hogyan hangzik jobban 
a váltó névsora. 

Vagy gondolta volna bárki is, hogy a református gyökerű Ottlik Géza 
imakönyve, legalábbis az ilyen címen őrzött hagyatéki tárgy46 egy 1943-ban 
a Szent István Társulat által kiadott könyvecske: Jézus szentséges szívének kis 
breviáriuma, szentképekkel, illetve a Miatyánk és az Üdvözlégy imádságok fran-
cia szövegével? 

Nem kevésbé érdekes, hogy Ottlik precíz katalógust készített több év-
ben is könyvtáráról, amelyet még rajzokkal is kiegészített arra vonatkozóan, 
hogy könyvespolcán pontosan milyen rendszer szerint vannak elhelyezve.47 
Persze ezek az információk jobbára csak az Ottlik-rajongóknak érdekesek, 
az irodalmároknak akkor válnak azzá, ha irodalomelméletileg is jelentésessé 
alakulnak. Mindenesetre jelen írás utolsó témájaként olyan nem filológiai 
szempontokat kívánok kiemelni az életműből, amelyek arra irányítják a 
figyelmet, hogy maguk az Ottlik-szövegek is több szempontból megmutatják, 
hogy egy esetleges textológiai vagy metafilológiai olvasatra is nyitottak.  
 
 

6. 
 
Tudniillik Ottlik maga is számos esetben használja a strukturalista irodalom-
elmélet által előtérbe hozott és etimológiailag evidens fogalom-együttest, 
persze saját prózaelméletének részeként: a szöveg – szövet – textus-t. Ahogy Balassa 
Péter fogalmaz: „Ottlik Géza prózája mindig is a labirintus érzését, hatását 
keltette, saját regénypoétikájának (A regényről c. bécsi előadás) megfelelően, 
amelyben egy-egy regény ’ezerféle rendjéről’, kiismerhetetlen és rendezett 

                                                   
45 OSZK, Kézirattár, Fond 428/197/1/9. 
46 Ottlik Géza imakönyve, OSZK, Kézirattár, Fond 428/6. 
47 Ottlik Géza könyvtárjegyzéke, OSZK, Kézirattár, Fond 428/16. 
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voltáról beszél”48 – írja. „Bár Ottlik műveit elemezni mindig kissé ahhoz 
hasonlít, mint amikor valaki egy kész műből próbál visszakövetkeztetni az 
írói cédula-gyűjteményre, azok ’kaotikus’, inkább labirintusszerű logikájára, 
melyeknek beépülési folyamata a szövegbe mindig is hangsúlyos és kifejezett 
volt nála, koincidencia-érzékenysége mindig is magát a textuális hálót jelentet-
te, ama »befoghatatlanságot«, amiről egész életművében beszél.”49 

A szövegek hallgatással átszőtt textualitása mellett nem szabad arról sem 
elfelejtkezni, hogy több írásában is dolgozik Ottlik a (fiktív) megtalált kéz-
irat toposzával. Az adott szövegen belül tehát – akár egészen anyagszerűen 
is, de – megjelenik egy másik minőségű, differenciált textualitású szöveg-
egység, amiről aztán az is kiderül, hogy az elbeszélői önkény áldozata lesz, 
hiszen például számos Iskola a határon elemzés bemutatta, hogy Medve kéz-
irata és Bébé elbeszélése kibogozhatatlanul összefonódik a regényszöveg 
előre haladtával. Ugyanígy a Budában Bébé ismét Medve írását is felhasznál-
ja, valamint Márta naplóját is idézi, persze, itt sem tudni, hogy valójában 
hitelesen értesít-e bennünket ezekről a hivatkozásokról. 

A kiadott szövegek szerző általi, vizuálisan is érzékelhető megkülönböz-
tetése a Próza 1980-as kiadásán is megmutatkozik. Kétféle szedésű szöveg-
típus váltakozik a könyvben, sokak szerint attól függően, hogy önéletrajzi 
vagy publicisztikai írást közöl az adott fejezet: kiskapitális címmel ellátott 
nagyobb betűméretű, és normál című, kisebb betűméretű részek. A kötet-
ben pedig ezt olvashatjuk: 

A rossz írót viszont elárulja a nyomtatott oldal képe, a »tükör«, a szedés is. Talán a 
bekezdések aránya, a mondatokat elválasztó nagybetűk elhelyezése, a központozás, 
a kötőjelek vízszinteseinek rejtett összhangja is fontos, amiről mit sem tudunk. Ta-
lán a rossz író, egyáltalán más betűket használ – több effet, kevesebb emmet? –, 
mint a jó, s ezért olyan sivár, barátságtalan művének már a látványa is?50 

Ottlik olvasási szokásairól többen feljegyezték, hogy sokszor csak bele-
lapozott a könyvekbe, és onnan döntötte el, hogy érdemes-e elolvasnia vagy 
sem. Ez a gesztus persze lehet mítosz is, mindenesetre szépen szimbolizálja 
az író kapcsolatát a szöveg vizuális és anyagszerű természetével. Végül ne 
felejtsük el, hogy Esterházy sajátkezű másolata az Iskola a határonról ponto-
san azért lehetett annyira kifejező ajándék Ottlik számára, mert olyan közel 
                                                   
48 BALASSA Péter, Levegős labirintus  = B. P., A bolgár kalauz, Pesti Szalon, 1996, 54.  
49 Uo., 55. 
50 OTTLIK, Próza, i. m., 68. 
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áll az Ottlik-szövegek lényegéhez. Ahogy Balassa fogalmazott: „ezáltal új 
értelmet is ád neki, mely nyílván nem egészen idegen az Ottlik-mű forma-
eszméjétől, lévén fogható, simítható, mérhető; egyetlen tárgypillanattá, lá-
tomássá formálja át a folyamatos, verbális látomást.”51 

Ottlik-szövegeket mindenképp érdemes olvasni, mert nemcsak hosszú-
ságuk, hanem mélységük is van. Ha a szövetszerűség érzékletes példájánál 
maradunk, az Ottlik-szövegek nehéz, dús szövésű anyagok. A lehetséges 
filológiai és textuális vizsgálatok – úgy gondolom – nem az interpretáció 
helyére kívánnának férkőzni, hanem irodalomelméletileg is értékes szem-
pontokat vethetnének fel. Egy olyan szerző esetében, aki megküzdött az 
írással, aki rengeteget dolgozott, finomított szövegein, a kézirattári anyagok 
felhasználása nem pusztán írói kulisszatitkokat tárna fel, hanem a szöveg-
genezis a művek immanens struktúrájára világíthatna rá. Ebben a dolgozat-
ban néhány ilyen, véletlenszerű példát gyűjtöttem össze a teljesség igénye 
nélkül, annak bizonyságául, hogy az elméleti koncepciók és a filológia a 
modern irodalomban is fontos kiegészítései lehetnek egymásnak.  
 
 

                                                   
51 BALASSA Péter, Regény mint goblein = Az elbeszélés nehézségei, szerk. KELECSÉNYI László, Bp., 
Holnap, 2001, 214. 
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