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Szilágyi-Nagy Ildikó 

Garaczi László prózájának poétikája és fogadtatása 1985-1995-ig Recepció- és 
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!. Bevezető 
Dolgozatom Garaczi László prózaköteteivel, és azok recepciójával 

foglalkozik. A köteteket 1985-től kezdve a megjelenés sorrendjében 1995-ig egy-egy 

fejezet tárgyalja. A fejezetek mindegyike külön foglalkozik a kötetek fogadtatásával, és 

külön rész foglalkozik az adott kötet elemzésével. Az elemzések részben kötődni 

igyekszenek azokhoz a szempontokhoz, melyek korábban felmerültek a recepcióban, 

részben saját értelmezéseim, melyek vagy továbbgondolják a recepcióban öröklődő 

kérdéseket, vagy új kérdésirányokat villantanak fel a szövegtől inspirálva. A recepciót-

tárgyaló rész az első fejezetekben is éppúgy hangsúlyos, mint a dolgozat második 

felében, annak ellenére, hogy az első kötetekre nyilvánvalóan még kevesebb és más 

jellegű reakció érkezett, mint a későbbiekre. A dolgozatban azonban nem csak azt 

szeretném bemutatni, hogy az egyes kötetek milyen új kérdéseket, új kanonizációs-, 

befogadási- és kritikai stratégiákat váltanak ki a recepcióból, hanem azt is, hogy a 

kezdetben felmerülő kérdésirányok hogyan öröklődnek át, és azonos kérdéskörön belül 

hogyan tolódik el a hangsúly (például a nemzedékiség kérdésén belül az alkotói 

szereptulajdonításról a poétikai minőségekre). 

A Garaczi-recepció a következő* iölbb gondolatirányok mentén tárgyalta az első, 

Plasztik című kötetet. A nemzedékiség kérdése, melyben a hangsúlyt a recepció arra 

helyezte, hogy az újabb nemzedék az előző nemzedékkel alkotói szerepvállalás 

szempontjából nem folytonos. A befogadhatóság kérdése, melyben a hangsúly a 

szövegek tartalmi intellektualizálódásán van. A szövegek értékközömbössége, mely 

diszkurzusban valójában az az elvárás, illetve változása bújik meg, hogy a szerző vagy 

narrátor morális szerepvállalása legyen közvetlen (a szövegből közvetlenül, tartalmilag 

is kiolvasható), illetve közvetett (a szöveg bizonyos sémáktól eltérő poétikája által 

sugallt). A kézzelfogható (nagy) forma hiánya, mély felvetés mentén körvonalazódik, 

hogy az első Garaczi-szövegek szerkezetét a recepció az erkölcsi szervezőelvben látja 

meg. A Plasztikról szóló, 3araczi-recepciój íbaj bevezetőnek tekinthető diszkurzus 

elemzéséből az derül ki, hogy erős, a megelőző prózapoétikák mentén kialakult 

elvárásokkal közelítettek a Garaczi-prózához, és ezen elvárások mentén e próza 

hiányosságait vették számba. A recepció előfeltevéseinek és a Plasztik szövegeinek 
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széttartására való reflexió nem explicit módon fogalmazódott meg, hanem inplicit 

módon, az elvárások által felvetett kérdésirányok finomításában. 

A Plasztik kötet két részét a dolgozat külön tárgyalja. Az első rész kapcsán a 

hiányolt formát a történet folytonosságában fedezzük fel, melyet, vagy melynek érzetét 

az olvasóban az illuzórikus metonimikus kapcsolatok, és az egyenletes prózaritmus 

adja. A kötet második felét elbeszélésfüzérként olvassuk, melyben a formát a Makk 

király című elbeszélés szervezi, és melyben a klasszikus-modern prózavers építkezését 

véljük felfedezni. 

A tartsd a szemed a kígyón! című kötettel kapcsolatban a műfajiság kérdése 

egyértelműen a próza javára dől el a recepcióban, az írásokat a rövidtörténet műfaja 

mentén kezdik olvasni, mivel felmerül az igény az egységes műfaji jellegzetesség alapján 

történő leírásra. A korábban előzmény nélkülinek, vendégdiszkurzusok eltúlzott nyelvi 

káoszának értett szövegeknek megjelenik olyan olvasata, mely a Garaczi-próza és a 

megelőző nemzedék, leginkább az Esterházy-próza közötti folytonosságot tálja fel. 

A A tartsd a szemed a kígyón! írásai nem szerveződnek rendszerbe egységes 

kötetszervező-elv szerint, mint a Plasztik írásai. Négy csoportot különítünk el: (1.) az 

asszociatív, látszólag véletlenszerű retorikai alakzatok által centírozott szövegeket, 

(2.) olyan szövegeket, melyek látszólagos szürrealizmusa olyan esztétikafirrealizmuson 

nyugszik, amely az én-elbeszélő belső beszédének és látásmódjának különlegességén 

alapul, (3.) A történet vége című, kötetzáró elbeszélést, mely a mélybevitel szerkezetével 

dolgozik, amely hiányának az előző szövegcsoport esetében jelentésalkotó szerepet 

tulajdonítottunk. (4.) Negyedik csoportként a Szmrty vagy amit akartok című, a 

következő kötet szempontjából jelentős írást emeljük ki, amely hagyományos műfajhoz 

kapcsolódik, és a véletlen mint szervezőelv csak idiómák szintjén észlelhető. 

A harmadik, Nincs alvás! című kötet recepciója egyrészt a korábbi kötetekkel 

kapcsolatos problémafelvetéseket követi, másrészt az Esterházy-recepció startégiáival 

mutat folytonosságot. A nemzedékiség kérdésében a hangsúly a poétikai folytonosságra 

vagy megszakítottságra kerül. A szövegek műfaji hovatartozásának kérdése mentén a 

rövidtörténet fogalma kerül a recepcióba. Garaczi nyelvjátékainak megítélése, illetve 

elítélése kapcsán merül fel az intertextualitás szempontja. A befogadás nehézségét, 

melyet az előző kötetnél többek között a nagyforma hiányának tulajdonítottak, a Nincs 
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alvás! recepciója a narrátor személyességével illetve személytelenségével véli 

feloldhatónak. A személyességgel, illetve a tárgyszerűséggel kapcsolódik össze az 

amoralitás kérdése. 

Az előző kötet olvasását a történet a történetben szerkezet, valamint az egymással 

laza kapcsolatban álló történetfiizérek könnyítették meg. A Nincs alvás! kötetben e két 

poétikai fogás felülvizsgálatát, illetve gesztusértékű lezárását találjuk meg {Vérszem és 

párnarázás). E kötet írásai inkább extenzív történetbonyolítással, és novellaszerű 

szerkezettel dolgoznak. A recepcióban felmerült a szövegek túlzottan ornamentális 

jellege. A kötetből példákat hozva mutatjuk meg, hogy az írásokban jól elkülöníthetők a 

vendégdiszkurzusok, melyek szerves alkotórészei a szövegeknek, és a szövegek 

ornamens alkotórészei, amelyek a szöveg hatásának szerves részei, a szöveg 

dramaturgiai felépítését azonban nem befolyásolják. A kötetben feltűnően sok 

architextuális utalás szerepét mi abban találjuk meg, hogy a kötet írásai megmutatják és 

kihasználják a megidézett műfajhoz tartozó olvasási séma automatikusságát, és ezen 

automatizmust kihasználva érik el groteszk hatásukat. Az elbeszélések stiláris szinten, 

akár mondaton belül, nagyon különböző nyelvi megnyilvánulásokat illesztenek egymás 

mellé. Ezek a szövegelemek egymás stiláris kontrasztjaként működnek, nem kioltva 

egymást, hanem felerősítve egymás hatását. 

A Mintha élnél Egy lemúr vallomásai I. című regény recepciója nagyrészt abból 

indul ki, hogyan viszonyul a könyv az önéletrajz műfajához. Ezen belül elsősorban a 

rousseau-i önéletírás-sémát tekintették mintának. Kérdésként merült föl, hogy az előző 

kötetekben kimunkált prózapoétikai eszközök mennyire férnek össze az önéletrajz 

műfajával. A műfajból adódóan a recepcióban (újra) megjelenik a referencializáló 

olvasásmódra való igény, illetve ennek problematizálása. 

Az Egy lemúr vallomásai I. explicit és implicit módon is több önéletrajzi 

architextushoz kötődik. A könyvet Márai Sándor Egy polgár vallomásai című regényes 

életrajza inspirálta. Garaczi írásának a Márai-regény poétikájához való viszonya 

elsősorban a rögzített pozícióból visszatekintő elbeszélő reflexiójának módjában és 

modalitásában ragadható meg. A Garaczi-regény azonban az intertextuális utalással 

jelzetten kívül is kötődik modern elbeszélési hagyományokhoz. A regény narrátora a 
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múltba való visszatekintéshez az akaratlan emlékezet elbeszélői technikáját alkalmazza, 

melyet jól ismerünk a Proust-regény madeleine-süteményes epizódjából. 

A recepciót főképp a regény nyugati önéletírási mintákhoz való viszonya 

foglalkoztatta. A Mintha élnél véleményünk szerint mind a rousseau-i, mind az 

augustinusi önéletírás-modellt aktivizálja. A rousseau-i önéletírás-modell 

személyiségkoncepcióját a Garaczi-regény átírja: az identitás problematikussága a 

tulajdonnév és egyén azonosságának kérdésein keresztül mutatkozik meg. A Garaczi-

féle önéletrajz a személyiségvesztés története. Az identitásváltások kaotikusságában 

azonban az elbeszélés rögzített ponthoz, a negyedik születésnaphoz mint a narrátor 

autentikus állapotához tér vissza újra és újra. Ezzel a racionalista személyiségkoncepcióra 

utaló mozzanattal a regény mégiscsak visszautal a rousseau-i modellre, miközben az 

elillanó személyiségszerepek, identitások az augustinusi mintához közelítik. A regény 

szubjektumszemlélete magyarázhatja a narráció nyelvének néhány jellegzetes vonását, 

például a másik nyelvének idegenként való érzékelését, és a nyelvi elevenségre való 

igényt. 

1.1. Plasztik 

1.1.1. Bevezetés a Garaczi-recepcióba 
A Garaczi-recepcióba a Plasztik című kötet fogadtatásának részletes elemzésével 

kapcsolódunk be. Az itt felmerülő kritikusi szempontok átöröklődnek és átformálódnak a 

későbbi kötetek recepciójába is. 

A kilencvenes években alternatív formákban jelentkező szépirodalom felkeli az új 

elméleti és kritikusi látásmódra, hozzáállásra való igényt, és a kritikusi látásmód 

változását sietteti az is, hogy a recepciót már egyre kevésbé irodalompolitikai 

szempontok befolyásolják. Nem csak a Garaczi-kötetek írásmódja változott könyvről-

könyvre, de (sőt még inkább) a Garaczi-kötetek kapcsán működő kanonizációs-, 

befogadási- és kritikai stratégiák is. 

Az első kötet kritikai fogadtatásának fő jellegzetességeit kitűnően összefoglalja 

Deréky Pát) tanulmánya. A dolgozatban Deréky nemcsak rámutat arra a hasonlóságra, 

amely a vizsgált kortárs magyar szövegek fogadtatásának hangneme és érvelési 
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stratégiája és a klasszikus magyar avantgárd (1915-1935) fogadtatásának hangneme és 

érvelési stratégiája között fennáll, de összegzi is, melyek a kritikai visszhang fő vonalai. 

Ezeken a szempontokon végighaladva, nem a klasszikus avantgard recepciójával való 

párhuzamra, hanem a kortárs recepción belüli eltérésekre összpontosítva, kirajzolódnak a 

Garaczi-recepció azon szempontjai, melyek tovább élnek és változnak, átalakulnak a 

későbbi kötetek fogadtatásakor. 

Az első, és a későbbi recepcióba is öröklődő szempont a nemzedékiség kérdése: 

széles szakadék keletkezett a kortárs és az előző nemzedék között. Domokos Mátyás, 

noha explicit módon a megelőző generáció munkáihoz képest radikálisan újnak érzékeli a 

Plasztik című kötetet, leginkább az innováció klasszikus modern alakzata mentén olvassa 

a Plasztik írásait, és ezzel egyidejűleg szerzőjüknek nemzetvezető vátesz szerepet 

tulajdonít. Domokos a Garaczi-írások szerzőjét olyanként írja le, aki nemzedéke 

életérzését szigorú belső erkölcsi tartás segítségével képes megélni és közvetítem. 

Keresztury Tibor alkotói szereptulajdonítás szempontjából csatlakozik Domokoshoz, de 

Garaczi poétikáját nem látja folytonosnak az előző nemzedékkel. A kilencvenes években 

Wirt Imre utólag a szakadékszerűséget nemzedéki identifikációs kísérlet eredményének 

látja, a legújabb irodalom újdonságát pedig abban, hogy ezek a művek szövegszerű 

befogadást igényelnek. Farkas Zsolt a hagyományos lírai megszólalásmódtól való eltérést 

a szerző és a szövegben beszélő szubjektum különbözősége mentén dolgozza ki. Abody 

Rita a hagyományos prózai megszólalás és a Garaczi-próza poétikája között nem lát 

eltérést, így a hagyományos kritikai eszközök alkalmazását tartaná célravezetőnek, és 

éppen abban látja a kritika (vélt vagy valós) kudarcát, hogy nem beszél a Garaczi-

szövegek értelméről, céljáról, központi szervező erejéről, a nyelve valóságbeli eredőjéről, 

látásmódjáról és politikai tartalmáról. 

A recepció gyakorta felrótta a legújabb irodalomnak, hogy nemhogy nehéz az 

olvasása, de nem is számít befogadó közönségre. Domokos Mátyás kritikája ezt a 

közvélekedést azzal a kitétellel árnyalja, hogy a látszólag „gyagya" szövegek értéséhez 

nagy műveltséganyagra van szükség az olvasó részéről. Ennek ellenére azonban, a fönti 

írói szereptulaj donítást figyelembe véve, a szövegek széles befogadói rétegre 

számíthatnak. Keresztury azzal, hogy hangsúlyozza a Plasztik írásainak nemzedéki 

jellegét, leszűkíti a potenciális befogadók körét. Farkas Zsolt hangsúlyozza, hogy az 
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intellektualizálódással egyidőben a szövegek nem-irodalmi regisztereket is beépítenek, 

ezzel szélesítve a lehetséges befogadók körét. 

A legújabb irodalom szokás értékközönbösként, olyanként látni, melynek morális 

küldetése nincsen. Domokos azonban észleli, hogy a Plasztik írásaiban bizonyos erkölcsi 

küldetéstudatból származó irónia képes a valóság fonákságaira rámutatni, és éppen ezt a 

morális küldetéstudatot tartja az írások mögöttes szervezőelvének. Keresztury a morális 

küldetéstudatot a nemzeti jellegben véli megtalálni. 

Az értékközömbösség összekapcsolódik azzal a kifogással, mely szerint a 

legújabb irodalom szövegei „üresek", tartalmatlanok volnának. Keresztury a nemzeti 

jelleggel nem rendelkező írások esetében kifogásolja, hogy a gondolattartalmak nem 

tudnak elmélyülni a kompozíció túlságos hangsúlyozottsága miatt. Más megközelítésben 

a felhasznált intertextusok ornamens jellege megy a tartalom rovására. Domokos épp 

ellenkezőleg, megfejtendő, próféciaszerű tartalmakat sejt a még csak kísérleti szinten 

működő kompozíciók mögött. Tehát már a korabeli recepció is valamilyen hiány 

szempontjából közelítette meg a Plasztikot, és a későbbiekben a kötet még több hiány 

felfedezésére ösztönözte a tanulmányírókat (epikum hiánya (Wirth), kézzelfogható 

történetek hiánya (Körösi), elveszett teljesség (Károlyi), értelmezhetőség (Babarczy)). 

Úgy tűnik tehát, a kritikusok többsége (Farkas Zsolt kivételével, aki többek között az 

intertextuális mező szélesítéséért méltatja a Garacz-prózát) olyan elvárásokon keresztül 

talált fogást a Garaczi-prózán, amelyeket az nem teljesített be. Abody ellenérve az 

üresség állítására, hogy Garaczi írásainak jól felfejthető referenciája a nyolcvanas évek 

magyar valósága. 

A hiányok észrevételezéséhez tartozik, hogy a legújabb irodalom műveit 

szétesőnek, szerkezet nélkülinek tartják. Az erkölcsi szervezőelven kívül (Domokos) a 

sokszoros nézőpontváltás (Abody) bizonyul központi szervezőelvként értelmezhető 

jellegzetességnek. A kilencvenes évek elemzői a Garaczi-írások retorikai 

megszerkesztettségének felfejtésével válaszolnak a kompozíció kérdésére. A 

véletlenszerűnek tűnő kompozíció az oka annak is, hogy „szürrealista-dadaista" 

szerkesztési elveket vélnek a Garaczi-prózában felfedezni. 

A recepció általában megegyezik abban, hogy fönti hiányok (nagyforma, epikum, 

történet, világszerűség hiánya) megnehezítik a befogadást. Farkas elemzése szerint 
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azonban a befogadás legfőbb megnehezít ője, hogy az írások narrátora a személyesség 

nulla fokán beszél. 

Összességében tehát finomítanunk kell annak az álláspontnak az értelmezését, 

miszerint a „legújabb irodalom" főbb jellemzői a passzivitás, hiány, üresség, nemzedéki 

semmi. Az első kötet recepciója elemzésekor azt tapasztaltuk, hogy a különböző 

szempontból tekintett hiányok észrevételezése nem annyira azt jelenti, hogy ezek a 

Plasztik írásainak felrótt hiányosságok lennének. Sokkal inkább azt, hogy a kritika saját 

elvárásainak és előfeltevéseinek be nem teljesülése felől tudta megragadni a Garaczi-

próza világát és poétikáját. 

1.1.2. Plasztik 
Garaczi Plasztik című kötetéről szólván külön részként közelítjük meg a kötet két 

jól elkülönülő szakaszát. 

Az első rész néhány elbeszélésében (Az átkozott, Connie és Blyde, A diák (68)) a 

történet folytonosságának érzését az illuzórikus metonimikus kapcsolatok, és az 

egyenletes prózaritmus adja. Az egyenletes prózaritmus a történetszilánkok és a 

történettöredékekhez képest részletes megfigyelések leírásának váltakozása adja. A kötet 

néhány írása (A Megismerés elemi vágya, A bajusz mint szemléletünk módja 

(experimentum)) ezeknek a megfigyeléseknek a folyamatát tematizálja. A megismerés 

elemi vágya című szöveg elemzésével megérthető, hogy egyaránt megalapozott az a két, 

nyilvánvalónak ellentétesnek tűnő kritikusi vélemény, miszerint az elbeszéléseknek 

nincsen szerkezetük, és miszerint szembetűnő a szövegek szigorú megkomponáltsága. A 

megismerés elemi vágya felütésének értekező hangneme az értekezésnek megfelelő 

szigorú szerkezetet előlegez meg, azonban az értekezést abszurd történetté formálja az 

elbeszélő azzal, hogy egy metaforának (primus inter pares") a kontextus adta több 

jelentéslehetőségét is kiaknázza. Az elbeszélő a ,primus inter pares" metaforával 

megkezdett szövegszerkezetet is eltéríti a megszemélyesítés alakzatát felhasználva 

(„Megismerés"). Az így kialakult jelentésbeli össze nem illések és kontrasztok 

eredményezik, hogy a történetet abszurdnak és szétesőnek érzékeljük. Az elbeszélés 

feszesnek induló szerkezetét egy ideig ugyan fenntartják az ismétlések, azonban a két 

alternatív befejezés végképp szétzilálja. A szétzilált szerkezet mellett azonban működik 
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egy, az ismétlések nyomatékosító szerepének köszönhető struktúra, melyet a ,j?rimus 

inter pares" önmagában oxymoronként érthető alakzat, és a „Megismerés" prosopopeia 

alapján fejthetünk föl. A hangot kapó „Megismerés" dialogizál az első, értekező részben 

megfogalmazott kérdésekkel. Az értekező, átlátszó nyelvben jól működő ,j)rimus inter 

pares" oximoron a „Megismerés" egyik tulajdonsága, így képesnek kell hinnünk a hangot 

kapó „Megismerést", hogy a válaszul adott tanmeséiben hiteles és értelmezhető, a 

metonimikus sémának megfelelő feleletet kapunk. 

A Plasztik első részét záró utolsó két elbeszélés (Méz, Az út vége) közül a Méz 

című szöveg a kötet írásmódja szempontjából jellegzetesnek mondható. Az elbeszélés az 

olvasót arra ösztönzi, hogy fejtse meg a „Méz" metafora jelentését, ám az alakzat 

dekódolását a szöveg inkább megnehezíti, mint segíti. A „Méz" metafora megfejtésére 

irányuló igyekezet lendíti tovább az olvasást a széteső történetszilánkok inkonzisztenciája 

ellenére is. 

A kötet második részében a Plasztik cím alatt összefoglalt szöveg 

elbeszélésfuzérként olvasható. Az elbeszélésfuzért kétféle kritikai megközelítés 

folytatásaként e két megközelítés mögött rejlő előfeltevésektől való eltérés szempontjából 

vizsgáljuk. A „a plasztik-vers akciódús műfaj" (Kemény István) kijelentést szembesítjük 

azzal a konszenzuális kritikai észrevétellel, miszerint a Garaczi-szövegekből hiányzik az 

epikum (Wirth, Körösi), kihasználva azt a pozitív lehetőséget, melyet az epikus líraként 

való olvasás kínál. 

A Makk király című elbeszélést az elbeszélésfüzér kitüntetett, a nagyformát 

leginkább szervező szövegének tekintjük. Ez az elbeszélés a mélybevitel speciális esete, 

önmagába visszatérő szöveg, melynek végén szereplő kicsinyítő tükör alakzata nem csak 

önmagára, de a könyv első felében található, hasonló szerkezettel dolgozó A kígyó a 

másik kígyó farkába harap című elbeszélésre is visszaírható. A terroristacselekményről 

szóló A kígyó... allegorikus értelmezése vezet el minket oda, hogy az olvasó szerepét az 

egész köteten át az aktív befogadásban, a szövegek írásában (Roland Barthes) határozzuk 

meg. Amellett azonban, hogy ez az aktivitás az olvasó attitűdjeként értelmezhető, a 

címben szereplő kígyó allegória felfejtése másféle olvasói és elbeszélői magatartást (a 

választás kényelmét) is sugall. A kígyót a szöveg allegóriájaként alkalmazó mozzanat 

Charles Baudelaire prózaverseit idézi meg. A fájó Párizs ajánlásában kifejtett 
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szövegalakítási elvek ismeretében méginkább kitűnik, hogy a kis kiterjedésű, belső 

történeteket lassú tempóban elbeszélő Garaczi-írások, melyek látszólag logikai kapcsolat 

nélkül sorjáznak, tetszőleges logikai hálóba illeszthetők. A narrátor nézőpontját és a 

szövegek figuratív szintjét vizsgálva jutunk oda, hogy a történetek elbeszéléséhez, 

valamint a szöveg olvasásához szükséges olvasói, valamint elbeszélői kompetencia 

inkább cselekményszegmensek analizálásának képességét, mint a történet logikai sorba 

rendezését jelenti. A szerző-funkció (Foucault) működését az ezen képesség előhívásának 

szándékában - a szándékot mint szövegalakítási módot értve - érhetjük tetten. Az első 

pillantásra kaotikusnak („szürrealista-dadaistának") tűnő elbeszélések a baudelaire-i 

prózavers klasszikus modern tradícióját folytatják. Ha a Plasztik írásait prózaversként 

olvassuk, akkor kitűnnek azok a sűrűsödési pontok, amelyek a prózai jellegzetességeken 

túl az írások lírai mivoltából erednek. 

1.2. Tartsd a szemed a kígyón! 

1.2.1. Recepció 
A Garaczi szövegeit tárgyaló írások többnyire együtt elemzik a két, később 

konszenzuálisan prózának tekintett kötetet (Plasztik és Tartsd a szemed a kígyón!), és a 

későbbi nézőpontból úgy tűnhet, a korabeli recepcióban a világszerű olvasásmód 

uralkodik (Bónus Tibor). Ezen a nyomvonalon Bónus a recepció két látásmódbeli 

jellegzetességét emeli ki. Egyrészt, a recepció, Garaczi-írásokat nemzedéki irodalomként 

értve, tragizáló, apokaliptikus értésformákat működtet. Másrészt a kritikusok homogén 

szerzői hangként értelmezik az elbeszélőt. Mivel Garaczi monográfusa a recepció azon 

vonásait emelte ki, melyek figyelmen kívül hagyják a Garaczi-írások szövegszerű 

összetettségét, nem is igen használja ki a már megkezdett diszkurzusba való 

bekapcsolódás lehetőségét. Mi viszont számos olyan felvetésre találtunk a Garaczi-

recepcióban, melyet továbbgondolásra érdemesnek tartunk. 

A Tartsd a szemed a kígyón! kötet recepciójában a kritikusok a Garaczi-

szövegekről már nem mint líráról, nem mint prózaversről, hanem egyértelműen mint 

prózáról gondolkodnak. A recepcióba bekerül a „rövidtörténet" műfajának kidolgozása, 

mely közös nevezőt teremthet más, a „legújabb irodalom" szövegeinek tekintett 
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írásokkal. Éppen az egységes műfaji jellegzetességek alapján történő leírás igénye 

mutatott rá arra is, hogy a „legújabb irodalom" csoportnév nem homogenizálható 

szövegeket tartalmaz. Takács József a rövidtörténetek három típusát körvonalazva, ezen 

három típus alá sorolva kísérli meg a „legújabb irodalom" rövidtörténetszerű szövegeinek 

csoportosítását. 

Miután a kritika a Garaczi-féle nyelvi egyveleget olyanként jellemezte, mely 

kizárólag vendégstílusok, vendégdiszkurzusok összessége, Fráter Zoltán elemzése 

rávilágít arra, hogy a Garaczi-írások ilyenként való jellemzése nem ragadja meg, ami a 

Garaczi-próza stílusából utánozható, tehát jellegzetes. A Garaczi-féle nyelvi egyveleg 

retorikai felfejtésével kiderül, a kaotikusnak érzékelt Garaczi-próza „Készen kapott 

örökségét, a csiszolt prózafordulatok kényelmét tőle örökölhető, csiszolt 

prózafordulatokra cseréli." (Fráter Zoltán) Fráter néhány példán keresztül mutatja be, 

hogy a Garaczi-szövegek véletlenszerűnek hitt szervezőelvei csak részben esetlegesek, 

amennyiben a szöveg a nyelv szemantikai esetlegességeit hangzásbeli asszociációkon 

keresztül hozza játékba. 

1.2.2. Tartsd a szemed a kígyón! 
A tartsd a szemed a kígyón! írásai nem szerveződnek rendszerbe egységes 

kötetszervező-elv szerint, mint a Plasztik írásai. Négy csoportot különítünk el más-más 

szempont alapján. Elsőnek az asszociatív, látszólag véletlenszerű retorikai alakzatok által 

centírozott szövegeket elemezzük. Másodszor azt a szövegtípust mutatjuk be A negyedik 

lovas című írás példáján, amelynek látszólagos szürrealizmusa megintcsak nem szabad 

asszociáción, vagy a véletlen játékain alapul, hanem olyan esztétikai irrealizmuson, 

amely az én-elbeszélő belső beszédének és látásmódjának különlegességén alapul. Az 

ilyen típusú írások közötti kapcsolat, illetve ezen kapcsolat előző kötethez képesti hiánya, 

azonban rámutatott arra, hogy a látásmód és beszédmód normalitása vagy devianciája 

viszonylagos. Harmadikként A történet vége című, kötetzáró pozícióban álló elbeszélést 

emeljük ki. A történet vége a mélybevitel szerkezetével dolgozik, amely hiányának az 

előzőekben jelentésalkotó szerepet tulajdonítottunk. Ez a halmozott beágyazódásként 

felépülő elbeszélés végül a reflexió reflexiójának reflexiójához utasít minket. 

Negyedikként a Szmrty vagy amit akartok című, a következő, Nincs alvás! kötet 
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szempontjából jelentős írást emeljük ki, amelynek hagyományos műfajhoz kapcsolódik, 

és a viszonylagos véletlen mint szervezőelv csak idiómák szintjén működik. 

Bár a recepció már egyértelműen prózaként értelmezi Garaczi írásait, néhány 

esetben, az erős retorikai csomópontokkal rendelkező írások olvasásakor (Tartsd a 

szemed a kígyón, A halál később kezdődik, Olaszok a murvá, Szmrty vagy amit akartok, 

Kemény kurzus) gyümölcsöző lehet a lírai és prózai kód egyidejű jelenlétéből fakadó 

jellegzetességek elemzése. A narrátor én-elbeszélései hagyományos prózának túl 

sűrítettek, a hagyományos lírának túl bőbeszédűek. Azokat az írásokat pedig, amelyekben 

a mindentudó elbeszélő külső nézőpontból, versszerűen beszéli el az eseményeket, a 

hagyományos retorizáltság helyett olyan retorizáltság jellemzi, mely hangsúlyozottan a 

véletlenszerűségre épül. Az ilyen, véletlenszerűen összeálló alakzatok logikai struktúrája 

nem fejthető fel a klasszikus sémák alapján, vagy még ha felsejlenek is ezek a sémák, 

más, véletlenszerű összefüggés irányítja a retorikai viszonyokat. Számos neologizmus 

keletkezik hangzásbeli asszociáció alapján, melyek a szemantikai konvenciókat felrúgva 

próbálják a narrátor által másképpen megtapasztalt világról való tudást átadni. 

Különösen feltűnő ez az eljárás, amikor hangzásbeli asszociáció alapján a banalitások, 

halott metaforák egy-egy eleme kicserélődik, új jelentést hozzáadva a közismert 

értelmezéshez. 

A Tartsd a szemed a kígyón! kötetben azonban nem minden írás tartozik a fenti, 

erős retorikai csomóponttal vagy csomópontokkal rendelkező típushoz. A negyedik lovas 

típusú írások {Menjetek el Ufarszinhoz!, Katharmoi, A megtartó fegyház, Csendélet 

csontfűrésszel, Éjfél után ne válogass!) jellemzően töredékesek, mint ahogy a Plasztik 

írásait is a töredékesség jellemezte. Amíg azonban az előző kötetben a „kártyalapok" 

töredékessége kidolgozott fikcionális keretbe ágyazódott, addig a Tartsd a szemed 

töredékeihez nem járul olyan kerettörténet, mint a Plasztik nyitó elbeszélése. Ha a 

köteteket folyamatában olvassuk, észleljük a 'történet a történetben', a 'történet 

történetbe ágyazva' sémára épülő kötetszerkezet hiányát. John Barth és Todorov nyomán 

a történet a történetben típusú narratívát tekinthetjük az elbeszélés szükségszerű, 

általános, hétköznapi formájának. A kerettörténetes szerkezet Plasztikhoz képesti hiánya 

arra enged következtetni, hogy A negyedik lovas típusú szövegekben úgy az értelem, 

ahogy a nyelv is, felbomlott nyelv- és értelemállapotot -határhelyzetet- közvetít. A 
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történet a történetben típusú narratíva hiánya egy olyan létállapot metaforája, amelyet 

ezen szövegek értelem-összefüggéseikkel, hangvételükkel, nyelvükkel - viszonylagos 

esztétikai irrealizmusukkal — is sugallnak. 

A kötet utolsó elbeszélése, A történet vége, a mélybevitelnek azzal a szerkezetével 

dolgozik, amelynek kötet-szintű hiányát föntebb tárgyaltuk. A történet vége című 

elbeszélés történeteinek egyik kerettörténete a szövegben olvasható irodalomkritika-

paródia, melynek folyamán azonban előtérbe lép a fiktív szerző-figura, és az önreflexió 

modern toposzára reflektál, próbálva elkerülni naiv metafikció csapdáját. 

A Szmrty vagy amit akartok című írás a kötetben kivételes, mert hagyományos 

műfajt választ. A halál-témájú elbeszélés a mese architextusát idézi föl, ezzel groteszk 

hatást érve el. A továbbiakban a groteszk hatást a fentebb ismertetett eszközökkel 

(kimozdítások, átírások, nyelvjátékok) tartja fent. Noha ily módon a szöveg egyrészt 

elhárítja a halál tudásának fenyegetését, melyet Fráter Zoltán az értelmezés játéka 

akadályának tartott, ugyanakkor, összhangban a kötetcímnek a halál allegóriájaként való 

értelmezésével, mementó móriként is értelmezhető. 

1.3. Nincs alvás! 

1.3.1. Recepció 

A Nincs alvás! recepciója markáns jellegzetessége, hogy a recepció nyelve és 

befogadási stratégiái folytonosságot mutatnak az Esterházy-recepció nyelvével és 

befogadási alakzataival (Szirák Péter). A Nincs alvás! recepciójában azonban nem csak 

az Esterházy-recepcióban már kidolgozott kérdések köszönnek vissza, de a korábbi 

Garaczi-kötetekkel kapcsolatban már felvetett kérdéskörök is. Az a vizsgálódási 

szempont, hogy van-e szakadék vagy folytonosság az újabb próza/előző nemzedék és a 

legújabb próza/újabb nemzedék szövegei között, a Plasztik recepciójában 

irodalomszociológiai hangsúllyal, a Nincs alvás! kötet recepciójában már poétikai 

hangsúllyal merült föl. így a generációs folytonosság kérdése poétikai folytonosság 

illetve poétikai újdonság kérdésévé válik, ha, mint Károlyi Csaba javasolja, figyelembe 
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vesszük, hogy az „új generáció" észjárásának mássága formai változásokat von maga 

után. 

Ezek a formai változások a recepció olvasási szempontjainak változását tették 

szükségessé. Míg a recepció egy része a könyvet poétikai újításai ellenére végső soron 

élvezhetetlennek tartja (Margócsy István), addig mások a Nincs alvás! című kötetet 

szórakoztatóirodalomként olvassák (Farkas Zsolt, Bán Zoltán András, Károlyi Csaba). 

Már ezzel kapcsolatban kitűnik a kritikusoknak az az igénye, hogy elődöket, eredetet, 

folytonosságot találjanak Garaczi prózájának, így értelmeződnek Garaczi elődeiként a 

humoreszkek már kanonizált mesterei (Károlyi). Vannak, akik a szövegeredet 

kijelölésének azt a sajátos formáját választják, mely a szerző életmódjában véli 

megtalálni prózája poétikájának eredetét. A szerző (vélt vagy valós) drogfogyasztását 

prózapoétikája sajátosságának okaként megjelölő kritikusok (Bán Zoltán András, Abody 

Rita) azon észrevétele, hogy a szövegek esetleg tudatmódosító szerek hatását mutatják, 

ráirányítják figyelmünket a Nincs alvás! kötetnek a klasszikus modernség 

ópiumfogyasztást tematizáló szövegeivel való esetleges összefüggésére. 

A Garaczi-írások műnemi, műfaji meghatározásában úgy tűnik, konszenzus alakul 

ki A Nincs alvás! recepciójában. Egyértelműen a próza, közelebbről a rövidtörténet a 

műfaji vizsgálódások területe. Ahogyan a korábbi kötetek esetében a „plasztik-vers" 

elnevezést javasolta Kemény István, úgy merül föl egy saját kategória elkülönítése a 

Garaczi-írások számára. Kántor Zsolt „Garaczi-novellának" nevezi Garaczi 

megnyilvánulásait. Többnyire azonban olyan nagy hagyománnyal rendelkező 

műfajokhoz viszonyítják a Nincs alvás! írásait, mint a tárcanovella (Bán Zoltán András, 

Kálmán C. György), vagy a mese (Farkas Zsolt), de legmeggyőzőbbek azok a 

gondolatmenetek, melyek egyszerre elemzik és meg is alkotják a rövidtörténet fogalmát 

(Thomka Beáta), tágabb folyamatok részeként láttatva a Nincs alvás! írásait. 

Miközben a műfaji kérdésben konszenzus alakul ki a recepcióban, Garaczi 

nyelvjátékainak megítélése heterogén, noha vállalkozásának jelentőségét 

elvitathatatlannak tartják. Az egyik szélső nézet szerint az irodalmi köznyelv inverzeként 

ható szellemes nyelvjátékok kizárólagossága megbontja a poétikai harmóniát, mivel az 

ornamentika túl hangsúlyossá válik (Margócsy). A másik oldalról nézve viszont éppen a 

jelölő konvenciók ornamenssé tétele hordoz önreflexív, az irodalmi jelhasználat 
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mikéntjére vonatkozó tartalmakat (Kulcsár Szabó Ernő). Garaczi nyelvjátékainak 

vizsgálata az intertextualitás jelenségével kapcsolatos elméleti problémákat is bevonta a 

Nincs alvás! kötetről szóló beszélgetésbe. Farkas Zsolt például az intertextuális nyomok 

olvashatóságának kérdése felöl közelíti meg Garaczi kötetét az olyan szöveghelyekkel 

kapcsolatban, ahol mások csak nyelvi gegek funkciótlan eltúlzását látják (Károlyi). A 

Nincs alvás! azon szövegei, melyek a mese architextusát működtetik illetve írják át, a 

kötet olvashatóságának gyakori bizonyítékaiként szerepelnek a kritikákban (Szirák, 

Babarczy, Károlyi, Bónus). 

Az olvashatóság felől vetődik föl a narrátor személyességének kérdése, 

összefüggésben azzal, az első két kötet recepciójában felmerült kérdéssel, mely az 

elbeszélő morális (vagy másféle) hozzáállását firtatta. Míg például Farkas Zsolt szerint az 

elbeszélés tárgyszerűsége és ismeretelméleti kegyetlensége a személyesség nulla fokából 

fakad, addig Babarczy Eszter az elbeszélőt avatja az írások centrumává, és a szövegvilág 

válogatójává, létrehozójává, biztos fogódzót adva ezzel a folytonosan elbizonytalanított 

történetek közt elvesző olvasó kezébe. Bán Zoltán András szerint a Nincs alvás! 

elbeszélésében nincsen éncentrum, és ez elsősorban a túlságosan telített én, a „széplélek" 

ellentéteként értelmezendő. Szirák Péter szintén a nehezen rekonstruálható, eklektikus 

szerkezetű elbeszélőt látja az olvasás egyik megnehezítőjének. Károlyi Csaba, abból az 

előfeltevésből kiindulva, hogy létezik „primér" valóság, hangsúlyozza, hogy a Nincs 

alvásban az elbeszélés lényegét nem az események, hanem az a mód adja, ahogy az 

elbeszélő átéli az eseményeket. íly módon a tárgyilagosnak, sőt, amorálisnak ható szöveg 

valójában személyes, noha a személyességet a narrátor a szöveg működésének 

tulajdonítja. Babarczy nem nihilizmusként értelmezi a Garaczi-szöveg viszonylagos 

amoralitását, hanem az eszközök szintjén megnyilvánuló moralitást lát az értékeléstől 

való tartózkodásban , az ottliki hagyományhoz kapcsolva a Garaczi-prózát. Bán Zoltán 

Andrással ellentétben, aki a szociologikum teljes hiányát rója föl a Garaczi-szövegeknek, 

Babarczy a nyelvben megnyilvánuló gyöngéd figyelemről beszél. 

1.3.2. Nincs alvás! 
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A Plasztik és a Tartsd a szemed a kígyón! kötetben kiemelt jelentőséget kapott a 

történet a történetben szerkezet, valamint az egymással laza kapcsolatban álló töredékes 

történetek összefüzése. A Nincs alvás! kötetben a Vérszem és párnarázás című írás e két 

poétikai fogás felülvizsgálataként, illetve gesztusértékű lezárásaként értelmezhető. A 

Vérszem és párnarázás elbeszélője azt az elvárást kelti fel, mely az előző két kötet 

alapján kialakulhatott az olvasóban. A történet elejéről már ismert álmát elmondani 

készülő elbeszélő azonban csak belekezd a történet ismétlésébe, de leállítja az ismételt 

elmondást. Az előző kötetekben Garaczi kihasználja a történet a történetben szerkezet 

autotextuális esetének intenzív történetmesélésre lehetőséget adó tulajdonságát, a Nincs 

alvás! elbeszéléseiben azonban az extenzív történetbonyolítás kerül előtérbe, melynek 

már az előző poétikát lezáró Vérszem és párnarázás hordozza lehetőségét. Ebből a 

poétikai váltásból következhet, hogy a kötetben több olyan elbeszélés is olvasható, amely 

cselekményét novellaszerű történetkezeléssel bonyolítja (Az Igazi Kálimén, Szaturnusz 

napja, Ölni). 

Láttuk, a recepció fontos, vitát szító szempontja volt az ornamentika szerepe a 

Nincs alvás! írásaiban. Úgy véljük, a szóban forgó kötet elbeszélései esetében jól látható, 

hogy a vendégdiszkurzusok szerves alkotórészei a szövegeknek, és ehhez képest 

különböztethetőek meg a szövegek ornamens alkotórészei, amelyek a szöveg hatásának 

szerves részei, a szöveg dramaturgiai felépítését azonban nem befolyásolják. Ilyen, 

jellegzetes ornamens szegmensei a Nincs alvás! elbeszéléseinek a különleges hangzású 

szavak, és a nyugdíjasok és gyerekek kellékszerű felvonultatása. 

A Nincs alvás! kötetben az előző kötetekhez képest feltűnően sok és egyértelmű 

az architextuális utalás. A könyvben szereplő írások megmutatják, hogy az általuk 

választott, megidézett műfaj az olvasásban automatikusan működik. A megidézett műfaj 

nem bomlik fel, a szövegek groteszk hatása éppen abból ered, hogy az ebben a műfaji 

keretben felvonultatott diszkurzusok nem illenek össze egymással, továbbá az adott 

műfajban elbeszélt szemantikum és a műfaj elvárásai ütköznek, disszonanciát keltenek 

(pl. Tranzit mundí). Ezeket az eljárásokat részben már a korábbi könyvekben 

észlelhettük, a Tartsd a szemed a kígyón! kötetben olvasható Szmrty, vagy amit akartok 

című írásban, és a Plasztik kötetbeli, Az út vége című elbeszélésben. Előfordul, hogy nem 

csak a műfaji (tárca, novella, mese) utalás egyértelmű, de a szöveg utal egy-egy műfaj jól 
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ismert képviselőjére is szemantikai vagy kompozíciós rájátszással. Ehhez képest ritka, 

hogy a szövegben konkrét előszöveg parafrázisa szerepel. 

Szépprózában önálló írásban ritkán alkalmazott műfajt képvisel a kötet egy írása, 

A menyország térképe című elbeszélés (Csontváry) című szakasza. A szöveg egy valós 

festmény, Csontváry Kosztka Tivadar Zrínyi kirohanása című képének olyan leírása, 

mely kihasználja az ekphraszisz műfajának hermeneutikai lehetőségeit, ennek 

következtében képes másként megismertetni a jól ismertnek hitt festményt. 

Míg a hagyományos műfaji keretben felvonultatott diszkurzusok jellegzetességei 

és a műfaj elvárásai ütközése groteszk, disszonáns hatást kelt, addig stiláris szinten, akár 

mondaton belül, a különböző nyelvi megnyilvánulások egymás ellensúlyaként 

érzékelhetők. A Nincs alvás! kötetben az ünnepélyes hangvétel, a megemelt nyelv és a 

nyelvi humor, a szleng mondaton belüli, gyors váltásokkal történő használata 

eredményezi, hogy ezek a szövegelemek egymás stiláris ellensúlyaként működnek. A 

kötetcím az elbeszélő önmagához intézett intéseként is értelmezhető: olyan nyelvi 

éberségre van szükség, hogy összességében sem az egyik szélsőség, az ünnepélyes, 

megemelt, tragikus nyelv felé, sem a másik szélsőség, a köznapi, vulgáris, komikus hatás 

felé ne tolódjanak a szövegek. Miközben a kötet elbeszélésében használt esztétikai 

minőségek, hangvételek és nyelvi-stiláris regiszterek összességében megtartják a szöveg 

kényes egyensúlyát, egymás kontrasztjaként is működnek, így élesebb hatást érnek el. A 

Nincs alvás! elbeszéléseiben az ellentétek és szélsőségek nem egymás ellenében, hanem 

egymás erősítéséért dolgoznak. 

1.4. Mintha élnéi Egy lemúr vallomásai I. 

1.4.1. Recepció 

A Mintha élnél Garaczi első regénye, melynek, mint alcíme is utal rá, architextusa 

az önéletrajz műfaja. Azaz eltérően Garaczi eddigi prózai szövegeitől, határozottan 

kijelöl egy hagyományos műfajt, melyhez viszonyulni kíván. Ebből fakad egyrészt az a 

kritikusi aggodalom, hogy vajon a kötött műfaji szabályokhoz való alkalmazkodás 
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következtében megszűnik-e a Garaczi-próza szövegszerűsége (Wirth Imre), vagy a 

továbbiakban is képes működni az a technika, mely a Nincs alvás! rövidtörténeteiben az 

olvasói aktivitást biztosította (Kulcsár-Szabó Zoltán) . Másrészt az a kritikusi kétkedés, 

hogy a Garaczi-rövidtörténetekben kitűnően működő írásmód eléggé alárendelhető-e az 

önéletrajz szabályinak (Károlyi Csaba). Mindkét esetben az az előfeltevés működik, hogy 

az előző kötetekben kimunkált prózapoétikai eszközök összeférhetetlenek az önéletrajz 

műfajával. Milbacher Róbert elemzése úgy oldja föl az összeférhetetlenség előfeltevését, 

hogy rámutat arra, hogy a Garaczi-regény az emlékezésre alapozó műfajokban eleve 

benne rejlő ellentmondásosságot használja ki, kihangsúlyozva az én decentrált jellegét. 

A Mintha élnél hagyományos architextusából következik az az elvárás, hogy a 

regény sokkal inkább világszerűen olvasható legyen, mint az eddigi Garaczi-szövegek. A 

referencializáló olvasási mód lehetségességére vonatkozó kérdésre több válasz adódik. 

Van, hogy a műfajnak megfelelően, problémamentesen működik (Károlyi Csaba), más 

esetben a regény referenciálisan olvasható epizódjai együttműködnek a szövegszerűen 

olvasható epizódokkal (Bazsányi Sándor), megint más értelmezésben a Mintha élnél 

teljesen kizárja a referenciális kapcsolódások rögzítését célzó olvasásmódot (Kulcsár-

Szabó Zoltán). Az olvashatóság biztosításában fontos szerepet kap a személyiség nyelvi 

infantilitása (Bazsányi), valamint a gyermeki perspektíva összeolvadása az elbeszélő 

gyorsan változó pozícióival (Bónus). A narrátor gyorsan váltakozó pozícióinak 

értelmezésében a recepció a lemúr-metaforának kiemelt jelentőséget tulajdonított. 

A recepció az első Garaczi-regény műfaj iságát elemezve többnyire a rousseaui 

önéletírást tekintette mintának, és a Mintha élnél elemzésében az ehhez képesti 

eltéréseket hangsúlyozták kimutatva, hogy a rousseaui önéletrajzminta 

személyiségkoncepciója és strukturális jegyei ellentmondásba kerülnek a Mintha élnél 

narrátorának szubj ektum-elképzelésével. 

1.4.2. Egy lemúr vallomásai /.; kapcsolódás az önélet 
elbeszélésének hagyományaihoz 

Az Egy lemúr vallomásai I. olvasásakor az derül ki, hogy a könyv explicit és 

implicit módon is több önéletrajzi architextushoz kötődik. 
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A Mintha élnél egyik műfaji előképe, és bevallottan inspirációja is, Márai Sándor 

Egy polgár vallomásai című regényes életrajza. A Garaczi-regény azonban éppen azokat 

a prózapoétikai eszközöket aknázza ki, melyeket Márai regénye csak ritkán alkalmaz. A 

Márai-regény rögzített pozícióból visszatekintő elbeszélője közvetlen reflexiókkal 

kommentálja gyermekkorának történeteit, és ezek a reflexiók csak ritkán ironikus vagy 

gúnyos modalitásuak. Garaczi elbeszélője egyrészt a közvetlen reflexió hiányával 

dolgozik, melyet hangsúlyossá tesz a „kimenekülök" metaforikusán és szó szerint is 

értelmezhető alakzat illetve cselekményelem visszatérő használata. A lemúr-narrátor 

elbeszélése másrészt, ha közvetlen reflexiót alkalmaz, (ön)ironikus vagy gúnyos 

modalitású. 

A Mintha élnél narrátora a múltba való visszatekintéshez egy Marcel Proust-tól 

jól ismert technikát alkalmaz. Az eltűnt idő nyomában madeleine-süteményes epizódja az 

akaratlan emlékezet elbeszélői fogásának legtöbbet emlegetett példája. Garaczi 

madeleine-süteménye a napsütés bizonyos módja és a mélybe zuhanó galamb, mely az 

elbeszélés során többször is megnyitja az emlékezés lehetőségét. 

Az önéletírás rousseau-i modelljének, mint valószínűsíthetjük, előfeltétele volt a 

személyiség nyugati, görög-keresztény kultúrkörben gyökerező értelmezése. Ezen 

individuumszemlélet keretében kaphatott értelmet a rousseaui önéletírás-modell. A 

Mintha élnél elbeszélője azonban, miközben a paktum szerint önéletrajzi szöveget ír, 

elbizonytalanítja a személyiség koherenciájára való igényt. Az identitás 

problematikussága többnyire a tulajdonnév és egyén azonosságának kérdésein keresztül 

mutatkozik meg. A regényben a megszülető gyerek élettörténete kezdetben a koherens 

identitás elvesztése felé visz, majd az elbeszélő neve különböző, alternatív 

identitáslehetőségeket takar. A regény egyik kérdése éppen az, hogy ezek az identitások 

hogyan képesek együttműködni egy olyan személyiség burkában, melynek koherenciája a 

hétköznapi kontextusokban „normális" esetben nem kérdőjeleződhet meg. 

A rousseaui vallomás-modellben gondolkodva tehát a Mintha élnél elbeszélője 

„személyiségének története" ott „kezdődik", ahol a rousseaui-modell szerint „végződnie" 

kellene. A személyiségvesztés története mellett a személyiség keresésének, alternatív 

személyiségkoncepciók sikertelen kipróbálásának epizódjai olvashatók. Az 

identitásvariációk gyors váltakozásának és a személyiség átláthatatlanságának érzetét 
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tovább fokozza, hogy a regényben a tallózásról szóló történetelem nem csak az olvasás, 

de az önélet elbeszélésének allegóriájaként is értelmezhető. A tallózás-allegória ellenére 

azonban a regény nem tekinthető történettöredékek véletlenszerű halmazának, hiszen az 

akaratlan emlékezet többször is ugyanahhoz a csomóponthoz ( a negyedik születésnapon 

bekövetkező identitásvesztéshez) vezeti vissza az elbeszélést. Ebben a csomópontban 

válik az elbeszélő személyisége olyan üres hellyé, amelybe később különböző 

tapasztalatok épülnek be. A Mintha élnél a rousseaui vallomás-modellt átírja ugyan, de 

úgy, hogy játékba hozza Rousseau racionalista személyiségkoncepcióját: az elbeszélő az 

erény és igazságosság velünk született törvényének fókuszából vizsgálja és írja le 

környezetét, és gyerekkori tapasztalatait. Eközben azonban befejezetlen személyisége 

folytonos változásáról olvashatunk. H. Porter Abbott az augustinusi önéletírás markáns 

jellemzőjét így summázza: „Az önéletírást ebben az értelemben saját kudarca 

különbözteti meg: az identitás, amit kifejezni próbál, mindig is elmaszatolt, mivel az 

elbeszélés csak az írás pillanatának folyamatos „elmúlásához" vezetheti a szerzőt" A 

Mintha élnél a két, paradigmatikus európai önéletrajzhoz, a rousseaui és az augustinusi 

mintához is közelít. A rousseaui modellt az átírása, és a rousseaui személyiségkoncepció 

megtartása következményeként tartja játékban, miközben az augustinusi mintához is 

közel áll. E két modell széttartására nem reflektál. Eme reflexió hiánya azért nem zavarja 

az olvasást, mert a rövidtörténetekből álló szerkezet eleve nem hagyja felmerülni a 

problémát. Az elbeszélő „kimenekülése" erre is vonatkoztatható: a két modell által 

sugallt személyiségkoncepció egy életen belüli jelenlétét, váltakozását elfedik a narrátor 

gyors pozícióváltásai. 

1.4.3. Mintha élnél!: az önélet kreatív elbeszélése 

A regény szubjektumszemlélete a narráció nyelvének néhány jellegzetességét is 

maga után vonja. A környezetnek az én-elbeszélővel való disszonanciáját, illetve az én-

elbeszélő elhatárolódását ettől a környezettől a mások nyelvének eltérőként, másként való 

érzékelése jelzi. A közelmúlt termékneveinek (tévéműsorainak, stb.) katalógusszerű 

halmozása nemcsak felidézi az adott korszakot, de a márkanevek halmozott kimondása 
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ráirányítja figyelmünket azok értelemvesztettségére, így rögtön el is idegenít attól a 

korszaktól, illetve generációtól, amit felidéz. 

A köznyelvi halott metaforák feltámasztása mutatja a nyelvi- és gondolkodásbeli 

elevenségre való igényt. A címbeli „Mintha élnél" felszólítás nem csak a lemúr-figura 

mint a múlt visszatérésének metaforája, és az olvasói aktivitásra való allegorikus 

felszólítás nyomvonalon értelmezhető. A „Mintha élnél" a „lemúr vallomásai" nyelvére, 

látásmódjára vonatkozó elvárásként is érthető: az önélet kreatív, többszempontú, 

szabadon átértelmező elbeszélésére sarkall. 
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II. Garaczi László, Plasztik 

11.1. Bevezetés a Garaczi-recepcióba (A Plasztik recepciója) 

„Az elméleti reflexió hatékonysága és korszerűsége komoly próbatétel előtt áll, ha 

hiteles módon kívánja tükrözni a jelenkori állapotokat, hisz az irodalom jó ideje 

egyértelműen alternatív formákban jelentkezik, melyek leírását és rendszerezését 

klasszikus közelítésben nem eszközölheti a kritika" - foglalta össze a kortárs irodalom és 

irodalomkritika helyzetének nehézségét, egymáshoz való viszonyát Thomka Beáta egy 

199l-es tanulmányában1. A kritikai látásmód megváltozására irányuló igényt jelezte az 

1994-ben kezdődő, 1996-ban zajló úgynevezett kritika-vita is2. Az említett Thomka-

tanulmány azonban a kortárs magyar prózát a nemzetközi irodalmi- és elméleti 

kontextusban láttatva veti föl egy általános narratológia szükségességét, minthogy a 

konvencionális műfaji osztályozás elvesztette használhatóságát3. Noha az 

irodalomelméleti belátások és a napi kritika gyakorlata nem, vagy nem mindig esik 

egybe, azt gondoljuk, hogy egy-egy szöveg recepciója a kilencvenes évektől kezdve 

egyre kevésbé működik irodalompolitikai kényszerektől vezérelve, és egyre inkább 

elméleti belátások alapján. A Garaczi-kötetek kapcsán működő kanonizációs-, 

befogadási- és kritikai stratégiák feltárása reményeink szerint nem csak a Garaczi-

prózához visz közelebb, de belátást enged abba, hogyan változott a kritikai nyelv, a 

kritika kontextusa a nyolcvanas évek közepétől napjainkig. 

1 Thomka Beáta, „Prózaelméleti dilemmák", Híd 1991/7-8. 715. 
2 Néhány hozzászóló a kritika-vitához: Á. Serey Éva, Babarczy Eszter, Balassa Péter, Bikácsy Gergely, 
Bohár András, Bónus Tibor, Farkas Ákos, Farkas Zsolt, Fogarassy Miklós, Garaczi László, H. Nagy Péter, 
Károlyi Csaba, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Margócsy István, Radnóti Sándor, Szegedy-
Maszák Mihály, Szirák Péter, Takáts József 
3 A hagyományos műfaji keretek alkalmazhatóságáról: Cohen, Ralph, "Do Postmodern 
Genres Exist?" in: Postmodern Genres, University of Oklahoma Press, Norman and 
London, 1989, 11-27. Ralph Cohen a hagyományos műfajfogalmak használatát 
szorgalmazza, minthogy ez a gyakorlat alkalmas a modernizmus és posztmodernizmus 
kapcsolatának, a posztmodern fikció és szürfikció, valamint a kortárs, de nem 
posztmodern műfajok különbségeinek megértésére. A műfajelmélet hanyagolásának 
hátterében Ralph Cohen gondolatmenete szerint a műfajok által bevezetett hierarchiáktól, 
a kötöttségektől, a társadalmi és irodalmi autoritástól való félelem áll, emiatt a félelem 
miatt kerülik ki a műfaji besorolást az olyan terminusok mint például "text", "écriture". 
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q,3. 1989-1993: Nyilvánvaló, hogy ennek a „legújabb irodalomnak" semmiféle 

morális küldetése nincsen. Értékközömbösség jellemzi." 

q , 4 . 1989-1993: A „legújabb irodalom" zakatoló szöveggép, grafománia: irtózatos 

írásbeli nekiveselkedés, amely a nagy erőkifejtés ellenére sem jelenít meg szinte semmit: 

Szöveggyártás az üresség különböző fokozatairól." 
<Qj,5. 1989-1993: A művek szétesnek, hiányzik a szerkezetük, kompozíciónak 

sokszor nyoma sincs." 

(ry6- 1989-1993: A nagyforma lerombolása, a történet hiánya, a szövegszerű (nem 

világszerű) előadásmód és a szubjektumon túli beszédhelyzet (énelhasonulás) megzavarja 

az olvasót, megnehezíti a befogadást, illetve a műélvezetet." 

„7. 1989-1993: (A mai fiatal író, a „legújabb irodalom") nem idéz, nem parodizál, 

hanem felhasznál, így fennáll az a veszély, hogy oraamenssé válik a beépített anyag, 
elveszíti minden jelentését." 

„8. 1989-1993: (A szöveg - pl. Garaczié - ) szürrealista-dadaista." 

„9. 1989-1993: Kalap, cetlik: Németh Gábori semmi könyvéből című munkájáról 

írt kritikák közül kettő is említi, hogy a szerző nyilván beledobálhatta a könyv 

nyersanyagát egy kalapba, majd az ismét napvilágra varázsolt darabokat, előkerülésük 

sorrendjében, tehát tetszőlegesen, szerkesztés nélkül illesztette egymás mellé." 

„10. 1989-1993: A „legújabb irodalom" főbb jellemzői: passzivitás, hiány, 

üresség, nemzedéki semmi. Légüres térben lebegés, vegetáció."5 

„1. 1989-1993: Széles szakadék keletkezett az előző írónemzedék(ek) és a 

„legújabb irodalom" művei között. Ezt a szakadékot az új írók mesterségesen 

hozták létre a közelmúltban azzal, hogy elődeikhez képest túl hírtelen, szinte 

átmenet nélkül változtattak stílust, hangot, témát: mintha nem vennének tudomást 

arról, hogy előttük is írtak!" 

Kortársi recepció: Garaczi, a nemzet és nemzedékvezető vátesz (nyolcvanas évek) 

5 Deréky Pál, „Tíz párhuzam. A „klasszikus avantgarde" és a magyar „legújabb irodalom" kritikájának 
különös egybecsengéséről", Nappali Ház 1993/3 72-81. 



Garaczi László első könyvei kritikai fogadtatásának fqJ ĵj, általános vonásait 

Deréky Pál 1993-ban megjelentetett tanulmánya4 alapját} felsorakoztathatjuk. Deréky Pál 

„Tíz párhuzam A „klasszikus avantgárd" és a magyar „legújabb irodalom" kritikájának 

különös egybecsengéseiről"" című tanulmányában a pécsi jEgyetemen tartott 

szemináriumának eredményeit közli. A szemináriumon fi „fpf$j$>b" magyar próza 

szerzőinek, elsősorban Garaczi Lászlónak, Németh Gábornak és Szijj Ferencnek írásait 

vizsgálták. Az írások kritikai visszhangjának vizsgálata kapcsán v̂ Jty nyilvánvalóvá az a 

hasonlóság, amely eme írások fogadtatásának hangneme és érvelési stratégiája és a 

klasszikus magyar avantgárd (1915-1935) fogadtatásának h^gneme és érvelési 

stratégiája között fennáll. Anélkül, hogy pontról pontra fölidéznénk itt Deréky 

tanulmányának értékes meglátásait és a fölismert párhuzamokat, ismertetjük, hogy 

Deréky Pál mit tart a „legújabb" magyar próza fogadtatásának, ily módon Garaczi László 

első kötetei fogadtatásának tíz általános jellegzetességének, a kritikai visszhang többé-

kevésbé konszenzuális vonásainak (amelyeket egyébként Deréky Pál szándékosan nem 

támaszt alá nevesített idézetekkel), hogy aztán rátérhessünk azokra a különbségekre és 

eltérésekre, amelyek a konszenzuális vonások mellett, illetve azokon belül is, fónnállnak 

a Garaczi könyveiről publikált dolgozatok alapján, valamint azokra az 

eldöntetlenségekre, amelyek egyetlen tanulmányíró dolgozatán belül is fönnállnak. 

A Deréky Pál által vizsgált 1989 és 1993 között publikált dolgozatokból Deréky a 

következő érvcsoportokat vonta ki (Deréky kommentárjait itt egyelőre nem idézem.). 

„1. 1989-1993: Széles szakadék keletkezett az előző írónemzedék(ek) és a 

„legújabb irodalom" művei között. Ezt a szakadékot az új írók mesterségesen hozták létre 

a közelmúltban azzal, hogy elődeikhez képest túl hírtelen, szinte átmenet nélkül 

változtattak stílust, hangot, témát: mintha nem vennének tudomást arról, hogy előttük is 

írtak!" 

„2. 1989-1993: A „legújabb irodalmat" nem a közönség számára írják, nem is 

számít közönségre. Olyan, mintha nem óhajtana szeretetet ébreszteni önmaga iránt. Nem 

a közönséget szereti, hanem saját magát. Nárcisztikus. Hermetikus. Intellektuális" 

4 Deréky Pál, „Tíz párhuzam. A „klasszikus avantgarde" és a magyar „legújabb irodalom" kritikájának 
különös egybecsengéséről", Nappali Ház 1993/3 72-81. 
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Domokos Mátyás 1986-ban irodalmi kísérletként olvassa a Plasztikot. „Ha az 

irodalom területén egyáltalán beszélhetünk „biztató kísérletekről" (mert a művészet 

csakis az eredményeiben él)6, akkor a valóban fiatal Garaczi László, első munkájával, a 

Plasztik-kai, amely maga is egy (olykor klinikailag) kísérletező irodalmi fórumon, a 

József Attila-kör füzetei között jelent meg, a műfajokkal és a megidézés és kifejezés 

módozataival egyaránt felszabadultan kísérletező írásaival máris az ígéretes eredmények 

közelébe jutott."7 Nem kell olyan messzire mennünk Federman nyomán, hogy a sorok 

között olvasva a kétségbeesés gesztusának értsük a „kísérleti" jelző odaítélését. Az 

említett kontextusban sokkal inkább arról van szó, hogy Domokos Mátyás 

megszólalásában egyszerre van jelen az elfogadásra való hajlam, és a kortársinak, az 

újnak kijáró óvatosság. Amellett, hogy Domokos itt valami olyannyira radikálisan újat 

érzékelt, hogy szükségesnek látta a kísérleti minősítéssel ellátni eme újdonságot 

kiemelendő, figyelemreméltó, hogy az innováció alakzatának észrevételezésével 

gyakorlatilag a Garaczi-kötetet irodalmi műként fogadja el (ez részünkről ugyan triviális 

megállapítás, ám mégis szükséges volt, mivel ez a kanonizáció első lépése). Olyan 

szempont alapján tehát, mely lényegében a klasszikus-modern látásmód kulcsfontosságú 

eleme. Federman szerint ugyan nyomtatásban, azaz produktumként, nem létezik kísérleti 

próza, de azzal, hogy Domokos Mátyás kísérletinek nevezi Garaczi prózáját, tehát a 

befejezetlenség, egy új írásmód kimunkálásának képzetkörébe utalja, biztosítja a maga 

pozícióját abból a szempontból, hogy jelzi, a (szerinte) kísérleti stádiumban lévő 

írásmódról még nem tehetők végleges állítások, de legalábbis értékítéletek és 

irodalomtörténeti megállapítások nem. Eme óvatosság szükségessége azóta, a kritikai 

fogadtatásra vetett majdnem két évtizednyi távlatból, be is igazolódott, noha 

6 Raymond Federman tanulmánya szerint akik a „kísérleti" jelzővel irodalmi szövegeket illetnek, mert az 
ilyen szövegeket bonyolultnak, furcsának, provokatívnak és eredetinek tartják, ezt kétségbeesésükben 
teszik. („Personally, I do not believe that a fiction writer with the least amount of self-respect, and belief in 
what he is doing, ever says to himself: „I am now going to experiment with fiction; I am now writing an 
experimentál piece of fiction." The middle-man of literature is the one who gives the label 
EXPERIMENTÁL to what is difficult, strange, provocative, and even originál. But in fact, true 
experiments (as in science) never reach, or at least sholud never reach, the printed page. Fiction is called 
experimentál out of dispair. Beckett's novels are not experimentál - no! It is the only way Beckett can 
write; Borges' stories are not experimentál; Joyce's fiction is not experimentál (even though it was called 
that for somé 30 or 40 years). Ali these are successful finished works.") Federman, Raymond,, Surfiction -
Four Propositions in Form of an Introduction" 7. 
7 Domokos Mátyás, „Plasztik (Garaczi László: Plasztik)" Jelenkor 1986/7-8. 
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természetesen ez nem specifikusan a Garaczi-recepcióra jellemző probléma. Ha pedig a 

kísérletivé nyilvánítás azzal egyenlő, hogy recenzens érdekesnek, izgalmasnak tartja a 

szöveget, de befejezetlennek, akkor kérdésként vetődik fel, hogy mi az a hiány, amelyet 

eme szövegeknek tulajdonít, és milyen előfeltevések birtokában értelmezi hiányként. 

Domokos Mátyás kritikájának az az érdekessége, hogy azzal együtt, hogy a 

Garaczi-szövegek írásmódját radikálisan újként értelmezi, Garaczi írói attitűdjét (illetve 

narrátorának látásmódját, noha Domokos nem tesz ilyen megkülönböztetést) 

hagyományos szerző-szerepként, a nemzet vezetőjeként értelmezett szerző szerepeként 

láttatja, és ily módon kanonizálja szövegét azokkal a befogadást nehezítő „neodadaista" 

jellegzetességekkel együtt, amelyek egyébként zavarba hozták a kritikusok egy részét, és 

amelyeket Domokos is csak jelezés szinten érint. Úgy tűnik, Domokos tetszését a 

Garaczi-próza két sajátsága miatt nyerte meg. Ezek közül az egyik, hogy a Plasztik 

szövegeiben nemzedéki életérzés tükröződik: „a mai lost generation, vagyis kallódó 

nemzedék életérzése tükröződik ennek a kötetnek a miniatűrjeiben" (760). Domokos a 

Garaczi-írások nyelvi energiájára, játékosságára a játéktankban szikrázó tűzkő hasonlatát 

használja. Ez a hasonlat talán felkelti a gyanút, hogy Domokos is osztja ama közkeletű 

véleményt, miszerint a legújabb irodalomnak nincsen morális tétje, és értékközömbösség 

jellemzi. Domokos azonban szigorú logikai rendet fedez föl a Plasztik szövegeiben, 

mégpedig erkölcsi logikát, melyet az írói szemlélettel azonosít. „Garaczi László 

szövegeiben viszont a megvalósult képtelenség, a világ valóságában testet öltött 

nonszensz értelmetlenségére világít rá tulajdonképpen egy engesztelhetetlenül szigorú és 

szemérmes - mondhatnám: Antigone-i - érzelmi és erkölcsi logika. [...] Az írói 

szemléletnek ez a rubinkristálya, amely Garaczi László mondatait a kurta szövegekben 

legfeljebb csak nyomokban föllelhető eseménymorzsák és emberi jellemvonások ellenére 

nagy kohéziós erővel egy nyalábban összetartja," (760). Domokos ezt követően a nemzeti 

szempontot hozza be, pontosíthatjuk tehát, a magyar kallódó nemzedék életérzésének 

tükrözéséért méltányolja a Garaczi-szövegeket. Domokos arra hívja föl a figyelmet, hogy 

míg annak idején a klasszikus avantgarde szerzőiből Vas István joggal hiányolta a 

magyar jelleget (mondván, „ami modern, az nem volt magyar, s ami magyar, az nem volt 

modern" ezen szövegekben), addig „a mai új irodalom igazán tehetséges képviselőinek 

munkáiban" ez megváltozott: „[Garaczi] szövegeinek az anyaga szilánkosan is a magyar 
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valóságra utal téveszthetetlenül." (760). Amellett, hogy Domokos észrevételezte ugyan, 

hogy Garaczi nyelvi játékai önmagukért valók, idézvén egy „közmondás erejű szólamot" 

(„Minden erőmet megfeszítve megfeszítem minden erőmet." 760.), méltányolja Garaczi 

szövegében azt, hogy a magyar valóságra utal, mégpedig olyan erkölcsi logika irányítása 

alatt, amely még a nemzeti érzelmű elvárásoknak, azaz egy hagyományos, a 19. századi 

nemzeti romantikában gyökerező költő-szerepet előfeltételező értelmezői közösség 

elvárásainak is megfelel8. Domokos Mátyás ezen, általam kiemelt szempontjait és 

álláspontját jól mutatja következő összegzése: „A modernség hajdani, importált 

stílusának a helyébe egy szuverén életszemlélet lépett a neodadaizmus köntösében, amely 

feltételezi a világállapottá vált hazai viszonyokat, és groteszkbe ojtott nemzedéki 

keserűséggel mutat rá a posztavantgarde koreográfiája szerint a naturális valóság azon 

elemeire, amelyekkel nem tud kiegyezni, békésen együttélni." (761.) Domokos tehát 

egyfelől radikálisan újat érzékel ugyan, másfelől viszont Garaczi alkotói szerepét, 

szövegei megalkotottságának logikáját és a narrátor nyelvszemléletét irodalomtörténeti 

folyamatok szerves részeként látja. A Garaczi-írásokból kikövetkeztethető alkotói 

szerepet folytonosnak látja a hagyományos vátesz szereppel. Ezen szereptulajdonítást 

azonban, mint már jeleztem, nem csak onnan eredeztethetjük, hogy Domokos a 19. 

századi vátesz-szerep folytonosságaként értelmezi Garaczi írói attitűdjét, hanem 

közelebbről a rendszerváltás előtti szépirodalomra háruló rendszerkritikai, 

ideológiakritikai feladatokból is. Ez a szereptulajdonítás hozzájárult ahhoz, hogy a 

Plasztik bekapcsolódjon az irodalom-rendszerbe. Ehhez kapcsolható az a szempont is, 

hogy a Plasztik feltűnő töredékessége és nem-epikussága ellenére Domokos a szöveg 

koherenciáját, az erkölcsi logika központi szervező erejét hangsúlyozza, ezzel közelítve a 

Plasztik írásait az olyan olvasói elvárásokhoz, amelyek például a novella műfaját tekintik 

alapvető és befogadható kisprózai formának. A nyelvi folytonosságot Domokos úgy jelöli 

ki, hogy a Garaczi-szövegek nyelvét az avantgárd nyelvszemléletéből eredezteti (Garaczi 

ezek szerint neodadaista és posztavandgard jellegű volna). Látható tehát, hogy bár 

Domokos radikálisan újként tünteti föl a Plasztikot, elemzésében mégis, habár más-más 

rétegekben, de folytonosságot állapít meg Garaczi szövege és bizonyos irodalomtörténeti 

8 Nem elhanyagolható itt a magyar irodalomnak azon szerepe, amelyet a rendszerváltás előtt a rendszer 
kritikájában játszott, és amely „feladat" irodalomról való lehárulását sokan megkönnyebbülésként 
értelmezték, és ennek is tulajdonítják a magyar próza felfutását. 
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megnaiauasara, atrormaiasara irányuló ujabb művészi törekvések jelentős hányada az 

(Keresztury 81.) Mindez, pontosítja álláspontját Keresztury, nem teljes poétikai 

kötetlenséget, hanem újfajta rendezőelvek alkalmazását jelenti. Garaczi Plasztikjában „az 

írások egy részének szigorú megkomponáltsága szembetűnő." (81.) A szigorú 

megkomponáltság példájaként A kígyó a másik kígyó farkába harap és Az út vége című 

szövegeket strukturáló ismétlést hozza, melyekben „a konstrukció kohéziós erejét az 

önmagába visszatérő szöveg zártsága adja." (81.) Keresztury szerint a Plasztik 

szövegeinek másik erőssége a „nemzedéki életérzés atmoszferikus megjelenítése" és a 

„nemzeti tudat" megnyilvánulásait hordozó irodalom folytatása. Az út vége című 

szöveget a kötet legegységesebb, legjobb írásának tartja, vélhetően azért, mert ebben „a 

keserű életérzést tükröző hangulatiság valóságvonatkozása a legerősebb" (82.). 

9 Keresztury Tibor, „Újabb JAK-fiizetek^//öW 1987/1.. 80-85. 
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Meglátását a törökkori magyar jobbágyságot megidéző szövegről így összegzi: „Szép és 

inspiratív példája ez a szöveg annak, hogy miképpen lényegíthető át a nemzeti tudat 

évszázados, kitörölhetetlen traumáit, gondjait hordozó irodalmi folytonosság a nyelvi 

építkezés, a fogalmazásmód teljesen újszerű változatát alkalmazó másfajta, mai 

megvilágításba." (82.) Az alkotói szerep tehát, amelyet Keresztury Garaczira oszt, illetve 

amelyet a Garaczi-prózából kivonni igyekszik, hasonló ahhoz, amelyet Domokos Mátyás 

állít, és amely szerint a szerző nemzeti, nemzedéki szószóló. (Érdekes játék, hogy ha 

idézzük Keresztury egyik mondatát, mellyel a Plasztik című kötet Plasztik című ciklusát 

elemzi, akár azt is hihetnénk, hogy például Arany János Nagyidai cigányokjárói van szó 

(eltekintve természetesen a műfajtól). „A kötetlenebb szövegépítés tág teret enged a rövid 

írásokon belül a villanásnyi nyelvi ötletek, humoros fordulatok, hasonlatok 

beemelésének, amelyek az író kivételesen gazdag nyelvezetének újabb s újabb ízeit 

felvillantva a komor világkép alaptónusát próbálják a nyelv szintjén ellenpontozni." 82.) 

Alkotói szerep szerint tehát Keresztury Domokoshoz hasonló folytonosságot lát a 

Plasztik írásai kapcsán. 

Domokostól eltérően Keresztury a nyelvkezelésbeli újdonság mellett érvel. 

Fentebb láttuk, hogy Keresztury az újfajta rendezőelvek alkalmazását emeli ki Garaczi 

szövegeinek markáns vonásaként. Az újfajta rendezőelvek ezen gondolatmenet szerint 

azokat a műfaji rendezőelveket helyettesítik, amelyeknek hanyagolása miatt úgy tűnik, a 

Plasztik lerombol bizonyos műfaji határokat. Az újfajta rendezőelvek példájaként említi 

Keresztury, hogy Garaczi az ismétlésnek más poétikai szerepet szán, mint amilyet 

megszokhattuk. Az ismétlés folytán önmagába visszatérő szöveg eljárásának 

hagyományos használatától eltérően Garaczinál „az ismétlések tagoló és ritmikai szerepe 

érvényesül". Kersztury eme szövegépítkezésben azt a potenciát látja, hogy általa 

lehetőség nyílik egyfajta „idősíkváltó technika" (82.) alkalmazására, mely technika a 

szövegek gondolatiságának azon folyamát szolgálja, mely a jövő fenyegető előérzetét „a 

jelen gyanútlan helyzeteire" (82.) vetíti. Azon túl, hogy Keresztury a poétikai újdonság 

mellett érvel, bizonyos újfajta, Garaczi nemzedékére jellemző szemléletmód miatt is 

érzékeli azt a bizonyos szakadékot, erről a veszélyesnek tartott szemléletmódról azonban 

később lesz szó. 
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Csipesszel a lángot: kísérletek a Garaczi-próza poétikai eltérésének kidolgozására 

(kilencvenes évek) 

Láttuk tehát, hogy Garaczi első kritikusai a nyolcvanas évek közepén érzékeltek 

bizonyos új jelleget a Plasztikban, ezt a „szakadékot" azonban áthidalták a szerzői, illetve 

narrátori szereptulaj donítás segítségével, amely a könyv kanonizálása érdekében tett 

gesztusként is értelmezhető. 1994-ben jelent meg a Csipesszel a lángot Tanulmányok a 

legújabb magyar irodalomból című tanulmánykötet, mely a legújabb magyar irodalom 

néhány szerzőjéről szóló tanulmányok mellett tartalmazta Garaczi László kritikáról szóló 

esszéjét is10. Wirth Imre itt megjelent tanulmánya szerint szintén érzékel bizonyosfajta 

szakadékot a „legújabb irodalom" és a megelőző irodalmak között, ő azonban az előző 

dolgozatokhoz képest más szemszögből közelíti meg a kérdést, és más, szociológiai-

pszichológiai magyarázatot javasol, és a nemzedékiség szempontját inkább pszichológiai, 

mint társadalmi, illetve ideológiai síkon érti. Wirth Imre tanulmányában11 arra hívja föl a 

figyelmet, hogy a „legújabb irodalom" elhatároló kifejezést használó kritikusok „ugyan 

az a korosztály [...], az ötvenes évek végétől születetteké" (51.), mint azok, akik a szóban 

forgó szövegeket írják. Ebből Wirth azt a következtetést vonja le, hogy a „legújabb 

irodalom" elhatárolására és meghatározására tett kísérlet tulajdonképpen nemzedéki 

identifikációs kísérlet. Nem világos ugyan, hogy Wirth az identifikációnak pontosan mely 

aspektusát hangsúlyozza, az önmegerősítőt-e vagy esetleg azt a tényezőjét, hogy az 

identifikációs kényszert nagyfokú elbizonytalanodás előzi meg, ugyanis így összegzi 

fenti gondolatmenetét: „A „legújabb irodalom" kritikájának tehát ideális esetben ön-

kritikának, a nemzedéki önmeghatározás varázsszőnyegének kell lennie, amin 

biztonsággal elidőzhetünk " (51.) Ha Wirth metaforáját szigorúan vesszük, akkor úgy kell 

értenünk, hogy Wirth a kritikusok felé a következő maximát közvetíti: a kritikus vegyen 

föl biztonságos pozíciót, ezt a biztonságos pozíciót pedig csak az önkritika garantálhatja. 

Tárgyalt esetben, veszi észre Wirth, az irodalmi- és kritikai színtér szereplői biológiailag 

10 Garaczi László, „Csipesszel a lángot? (A kritika kritikája)", in.: Csipesszel a lángot Tanulmányok a 
legújabb magyar irodalomból, szerk: Károlyi Csaba Nappali ház, 1994,273-277. 
11 Wirth Imre, Töredékesség vagy történet A "legújabb irodalom" kritikai fogadtatásának néhány 
vonásáról in: Csipesszel a lángot Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, szerk: Károlyi Csaba 
Nappali ház, 1994, 51-61. 
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ugyanahhoz a nemzedékhez tartoznak, és talán ebből kiindulva irodalomtörténeti 

nemzedékként is látják magukat. Wirth felvetését továbbgondolva azt kellene hinnünk, 

ezen kritikusok irodalmi nemzedéki pozíciójukat oly módon alakítják ki és legitimálják, 

hogy annak önkritikáját nyújtják. így kialakítanak egy „legújabb irodalom" néven 

emlegetett „nemzedéket", amellyel kapcsolatban azonban felmerül a kérdés, hogy 

ténylegesen milyen poétikai megkülönböztető jegyek alapján csoportosítjuk így a 

szövegeket, ha eme csoportban olyannyira különböző karakterű szövegek szerepelnek 

mint például Németh Gábor és Háy János szövegei (noha utóbbi szövegek csak utólag 

sorolódtak eme kategóriába, amikor a Dzsigerdilen A szív gyönyörűsége című regény 

sikere nyomán a megelőző prózai munkák is kanonizálódtak, nem utolsósorban a 

Dzsigerdilen kiszámított transztextuális működése miatt12.). Wirth szociológiai-

pszichológiai gondolatmenetéből azonban kimarad annak a tünetnek a jelzése, hogy a 

rendszerváltás után az irodalmi színtérre több olyan író is kikerül, aki a széles 

nyilvánosság elé igazán csak a rendszerváltás után került mint „fiatal magyar író", ily 

módon több nemzedék csúszott össze a „fiatal irodalom", vagy a „legújabb irodalom" 

címszó alatt13. Wirth továbbá hangsúlyozza, hogy „a vágy, amely egy irodalmi jelenség 

pontos megfogalmazására, az értés magabiztosságára tör, nem annyira esztétikai, mint 

inkább egzisztenciális indítékú" (52.), viszont mint ilyen, kudarcélménnyel terhes, tehát 

„a kritika hiány- és kudarcérzetének történetéből is" sejtetni kíván valamit, mely hiány-

és kudarcérzet megintcsak valamiféle új kritikusi hozzáállás iránti igényt jelzi. 

Wirth a „legújabb irodalom" fogalmának meghatározásához poétikai 

megközelítésből elsősorban a Mészöly-Esterházy-Nádas-Krasznahorkai nevével 

fémjelezhető hagyománytól, azaz „írói világképtől, alkotói módszerektől" való eltérés 

vizsgálatát igényelné. Jelzi azonban, hogy dolgozata közlésekor ez még nem valósult 

meg kielégítően. Eme eltérések fölsorakoztatása helyett kiemeli azt a szempontot, 

amelyet Mészáros Sándor vetett föl (Keresztury Tibor-Mészáros Sándor, Szövegkijáratok. 

Dialógus, 1992), miszerint a „legújabb irodalom" néhány reprezentatív szövegének 

12 A Háy-regény szövegközi kapcsolatairól bővebben írtam a következő tanulmányban. 
"Szövegköziség és önreferencia Háy János Dzsigerdilen A szív gyönyörűsége című regényében" 
Literatura 2000/2 

13 A kilencvenes évek végén is jellegzetes volt, hogy a fiatal irodalmárok részvételével rendezett, a 
különböző, szélesebb közönségnek is szánt irodalmi eseményekbe illesztett felolvasásokon egy, a fiatal 
nemzedékhez tartozóként olvasott föl például Varró Dániel (1977) és Háy János (1960). 
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jellegzetessége az a szelíd ideologikusság, amely a szöveg értelmét, jelentését a szöveg 

szövegszerűségéből, strukturáltságából vezeti le. Attól eltekintve, hogy a kritikai 

fogadtatásnak eme pontján problematikusnak tűnik, mely műveket tekintsük 

reprezentatív szövegeknek, kérdés az is, hogy ez az ideologikusság valóban ezen 

szövegek kiemelhető jellegzetessége-e, és nem inkább arról volna-e szó, hogy a szövegek 

retorikai megalkotottságát a szöveg „elsődleges" „jelentéséhez", „szándékához" 

viszonyító olvasásmód, amelyet tulajdonképpen több irodalomtudományi irányzat is 

haszonnal alkalma? nem csak kortársi szövegekre (lásd például Jauss és Paul de Man 

szövegeit Baudelaire, Spleen II. című verse kapcsán14), ezen szövegek olvasásánál is jól 

alkalmazható. 

Wirth Imre tehát két szempontból is kínál magyarázatot arra, miért különül el a 

„legújabb irodalom", szakadékot teremtve maga és az elődök között. Egyik szempontú 

magyarázata egzisztenciális válságban, identitáskeresésben gyökerezteti az új 

nemzedékként való fellépés igényét. Másik szempontú magyarázata, Mészáros Sándor 

nyomán, poétikai jellegű, és nem csak a szövegek megalkotottságának módjára, de ezen 

szövegek befogadásának módjára is vonatkozik. Ezen érv szerint a Plasztik (és a 

„legújabb irodalom" szövegeinek) különbsége a megelőző szövegektől abban keresendő, 

hogy a Plasztik legfőbb jellegzetessége a szövegszerűség. Ez a szövegszerűség pedig 

abban állna, hogy a mű retorikailag megalkotott, és olyan olvasónak szóló utasítást 

tartalmaz, amely a szöveg jelentését, értelmét eme retorikai megalkotottságból vezeti le. 

Wirth Imre dolgozata kapcsán kínálkozik az alkalom, hogy megtegyük észrevételünket, 

miszerint a Garaczi-recepció földolgozása olyan komplex problémakör, melyben a 

szépirodalmi szövegek poétikájának elemzése, és eme szövegek befogadhatóságának 

kérdése, ennek kapcsán pedig a „legújabb irodalomhoz" való kritikusi hozzáállás kérdése 

egybefonódik, és, amint Wirth példáján is láttuk, akár együtt is tárgyalható, tárgyalandó. 

Műfaji, sőt, műnemi határok lerombolását észrevételezi Keresztury Tiborhoz 

hasonlóan Farkas Zsolt is15. Az előző recenzensekhez képest Farkas hangsúlyozottabban 

14Hans Róbert Jauss, „A költői szöveg az olvasás horizontváltásában", Paul de Maii, ,3evezetés", H. R. 
Jauss, „Levél Paul de Manhez", in Jauss, Hans Róbert, Recepcióelmélet, esztétikai tapasztalat, irodalmi 
hermeneutika, Osiris, Budapest, 1997, 320,396,407 
15 Farkas Zsolt, Ki beszél? (Kukorelly, Szíjj, Parti Nagy, Garaczi bizonyos szövegeiről) in: Csipesszel a 
lángot Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, szerk: Károlyi Csaba Nappali ház, 1994,248-255. 
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poétikai gondolatmenet mentén halad, az irodalmi szövegben beszélő szubjektum 

problematikáját érinti. Láttuk föntebb, hogy az egykorú kritikában ez a szempont nem 

merült fel, így problémaként sem jelentkezett, Domokos Mátyásnak érvelésében például 

nincs szüksége arra sem, hogy a szerzőt és a narrátort megkülönböztesse. 

Farkas Zsolt a „legújabb irodalom" szerzőinek szövegeit nem tartja 

besorolhatónak a hagyományos műnemi kategóriákba. Nem tekinti ezeket epikának „csak 

azért, mert margótól margóig vannak írva" (251.), de „hagyományosabb költészetnek" 

(248.) sem. Éppen a „hagyományosabb költészettől" (mint amilyen Ady Endre, József 

Attila, Pilinszky János vagy Petii György megszólalása, hozza a példákat Farkas Zsolt) 

való bizonyos fajta eltérés az egyik közös jellegzetessége a tárgyalt szövegeknek. Míg a 

hagyományosabb költészetben „többé-kevésbé direkt beszédet hallunk: a mű egyes szám 

első személye és a szerző nagyjából ugyan az az én" (248.), addig Kukorelly, Szijj, Parti 

Nagy, Garaczi itt tárgyalt szövegeiben, habár nem található explicit utalás arra, hogy a 

„szövegben előforduló én az nem a szerző maga lenne" (248.), a stílus mégis utal arra, 

hogy a szöveg beszélője nem azonos a szerzői énnel. Kukorelly Endre és Parti Nagy 

Lajos szövegeinek beszélői nem jó stiliszta irodalmárok, hanem dilettáns szerzők. A 

dilettáns alak beszédmódja mögül azonban, hívja fel rá a figyelmet Farkas Zsolt, 

bizonyos pontokon elővillan a legszemélyesebb líra, a szerzői én. Farkas Zsolt ezen 

észrevételével ugyan Kereszturyéhoz csatlakozott, azonban Farkas nem problematizálja 

az általánosan problémaként felvetülő, jelenleg vizsgált kérdést, miszerint szakadék 

keletkeznék-e a „legújabb magyar" irodalom és a hagyományosabb kortárs magyar 

irodalom között. Farkas Zsolt tanulmányában Kukorelly Endre, Szijj Ferenc, Part Nagy 

Lajos és Garaczi László szövegeit tárgyalja egymás kontextusában. A tárgyalt szövegeket 

főképp három szempontból rendeli egymáshoz a tanulmányíró. Először, a fönt már jelzett 

szempontból: a tárgyalt szövegek nem sorolhatók be a hagyományos műnemi, műfaji 

szempontok szerint sem a líra, sem az epika kategóriájába. Másodszor, a tárgyalt 

szövegekben, lírai jellegzetességeik ellenére, az én nem azonos a szerzői énnel. Ezt a 

különbözőséget a szöveg nem expliciten állítja, hanem a beszélő stílusából válik 

egyértelművé, ez a stílus pedig a dilettáns beszédmód. A szövegeknek azonban emellett 

van „egy titkos, „irodalmi" vonulata" (249.), ahol a stílus által megteremtett beszélő alak, 

alakok, persónák mögül mégis előszivárog a szerzői én, és ahol, néhány ponton a 
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beszédmód irodalmiba billen át. Harmadszor, „a tárgyalt szerzők művei mindenesetre 

alapvetően töredékesek, hiányzik belőlük a nagyobb formákra jellemző struktúra" - írja 

Farkas Zsolt. Dolgozata legfontosabb meglátásának jelen munkánk szempontjából az itt 

másodikként említett érvcsoportot tartjuk. Egyelőre anélkül, hogy itt ismertetném Farkas 

Zsolt tanulmányának eme gondolatmenetét, előrebocsátom ennek végkövetkeztetését, 

mely újabb szempontot kínál arra, miben keressük a Garaczi-szövegek radikális 

újdonságát. Farkas Zsolt végkövetkeztetéséből az derül ki, hogy a tárgyalt szövegek 

legfontosabb hozadékának az irodalmilag dilettáns alak színrelépését, illetve 

színreléptetését látja, mivel „a nem-irodalmár alak színre lépése kitágítja az 

intertextualitás belterjessé vált dimenzióit." (255.) 

Az eddig tárgyalt dolgozatok többé vagy kevésbé megokolt módon, és más-más 

szinteken ugyan, de jelezték Garaczi első kötetének (illetve köteteinek, amennyiben 

Farkas Zsolt tanulmányában nem csak a Plasztik, hanem a Tartsd a szemed a kígyón!, a 

Nincs alvás/ című kötetekről is szó van) feltűnő újdonságát. Abody Rita ettől eltérő 

állásponton van. Abody Rita tanulmányában16 azt sugallja, hogy a kritika által tárgyalt 

Garaczi-szövegek olyannyira folytonosak lennének bizonyos szövegekkel, melyeket a 

kritika már „megemésztett", hogy a kritikai fogadtatásnak zökkenőmentesen kellene 

zajlania akkor is, ha „hagyományos terminológiával" dolgozik. Hogy ez mégsem történt 

így, annak oka Abody szerint a nem megfelelő kritikusi hozzáállásban keresendő. Abody 

alaposabban ki is fejti, mit kifogásol az elemzők Garaczi-prózához való hozzáállásában. 

A kifogásai a következők. 

Az elemző nem beszél a Garaczi-szövegek értelméről, céljáról, tartalmáról, központi 

szervező elveiről. Abody így fogalmaz: „Az elemző jobbik esetben zavarba jön, ha az 

írások értelméről, céljáról, tartalmáról, esetleg középponti szervező elveiről kellene 

beszélni." (150.) 

Az elemző nem veszi figyelembe a nyelv valóságbeli eredőit. Nem tudni, hogy 

Abody itt „a nyelv" kifejezést általában az irodalmi nyelvhasználatra, vagy speciálisan a 

Garaczi-féle nyelvhasználatra, netán az alternatív próza nyelvhasználatára érti-e (Abody 

16 Abody Rita, A légy szeme (Bevezetés az "alternatív próza" olvasásába — Garaczi László 
műveiről) in: Csipesszel a lángot Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, szerk: 
Károlyi Csaba Nappali ház, 1994,149-166. 
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az „alternatív próza" kifejezést használja a „legújabb irodalom" helyett. Szóhasználatát 

azért tartom szerencsésebbnek, mert nem sugallja azt az értelmezést, mintha a „legújabb 

irodalom" leváltott volna valamiféle „régi irodalmat", továbbá jelzi, hogy az „alternatív 

próza" csak egyetlen a számos, egymás mellett létező irodalom között.). „Ezekben az 

elemzésekben a nyelv - írja Abody --, mindig a befogadói avagy a kritikusi érzékelés 

tárgyaként, mint látvány, vizuális attrakció jelenik meg, kétdimenziós alakzat: sohasem 

úgy, mint olyan rendszer vagy szerkezet, amelynek kultúrtörténeti és irodalomtörténeti 

eredőin kívül egyéb, nevezetesen valóságbeli - éspedig sajátos módon felfogott 

valóságbeli - eredői is vannak." (150.) 

Az elemzések elvétik a helyes szintet, mert a nyelv szférájában mozognak, holott a 

Garaczi-szövegek éppen ezt, a nyelv szféráját, lezárják az értelmezés előtt. Az 

értelmezéseknek a szövegek látásmódját kellene elemezni. „Úgy vélem, a Garaczi-

értelmezések egyszerűen nem a megfelelő „emeleten", helyen zajlanak, nem az 

értelmezhetőségnek abban a szférájában, amelyet pedig maguk a szövegek éppen eléggé 

sugalmaznak, nem a nyelv alapjául szolgáló „látásmód" szférájában, hanem - micsoda 

gaff! — éppenséggel abban a mezőben, amelyet e szövegek szántszándékkal és tudatosan 

a nem-értelmezés mezejévé tettek, a nyelv szférájában!" (151.) 

A kritikusok nem reflektálnak a Garaczi-írásokban megjelenő politikumra. „E 

dolgozat előkészületei közben határtalanul megdöbbentett a Garaczi-írásokban megjelenő 

manifesztpolitikum szinte teljes kritikai reflektálatlansága; hogy ez a nem elhanyagolható 

aspektus a bevezetőben említett cseles sajátosság, a nyelv kvázi-dominancia 

figyelemelterelő hadműveletei közt szinte észrevétlen maradt;" (155.) 

Aboy Rita tehát amellett érvel, hogy a Garaczi-szövegek nem hoznak olyan 

radikálisan új poétikát, hogy azzal szakadékot teremtenének maguk és az elődök szövegei 

között. Abody hozzáteszi, hogy a kritikusok kudarcát, amely a fenti négy pontban 

felsorolt okból vagy módon nyilvánul meg, nem az okozza, hogy a Garaczi-próza 

értelmezhetetlen volna, hiszen „pontosan ugyanazokra az esztétikai problémákra hozott 

az „alternatív próza" néhány megoldást, mégpedig hagyományos terminológiával is 

leírható módon." (151.) (A megelőző mondatokból ítélve ezen esztétikai problémák 

Abody szerint „a megváltozott világ" „tükrözése", „az epika, a katharzis, stb".) Annak 

okát, hogy a kritikusok szakadékként érzékelik az „alternatív próza" és a hagyományos 
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próza közötti távolságot, Abody a kritikusok hozzáállásában látja. Talán a kritikusi 

kudarcokként értelmezett elemző írások vizsgálata késztette arra Abodyt, hogy 

megengedje, a „hagyományos terminológia" mellett „új kritikai eszközök" és „új kritikai 

nézőpontok" születését. Összefoglalva tehát Abody nem kíván többet a Garaczi-próza 

elemzőitől, mint hogy dolgozzanak hagyományos terminológiával (fentiekből úgy tűnik, 

Abody szerint eme hagyományos terminológia elég tágan értelmezhető), és ezt egészítsék 

ki új kritikai nézőpontokkal és eszközökkel. A kifogásokba bújtatott kritikai maximák 

tehát, melyeket Abody legalábbis a Garaczi-próza elemzéséhez elvár (netán a Garaczi-

szövegek követelnék meg ezt a hozzáállást?), a következők. 

Elemző beszéljen a Garaczi-szövegek értelméről, céljáról, tartalmáról, központi 

szervező elveiről. 

Elemző vegye figyelembe a nyelv valóságbeli eredőit. 

Elemző a szövegek látásmódját elemezze, ne foglalkozzon a nyelv szintjével, 

hiszen az úgyis fölösleges, mert reménytelen. 

Elemző reflektáljon a Garaczi-írásokban megjelenő politikumra. 

Az azonban nem derül ki, hogy Abody ezen maximákat a hagyományos terminológiát 

használó kritikához, vagy már az „új kritikai nézőpontokkal és eszközökkel" kiegészült 

kritikához köti-e (illetve hogy melyik maximát melyikhez köti). Mindenesetre ő maga 

megkísérel kijelölni egy „megfelelő vizsgálódási terepet", és „a lényeget igyekszik 

megközelíteni". 

Igaz ugyan, hogy, amint az eddigiekből láttuk, Abody a Garaczi-próza 

folytonossága mellett érvel az „esztétikai problémák" szintjén, érvelését azonban mégis a 

szakadékszerűséget érzékelők érvelései között is számon kell tartanunk. Ő ugyanis az 

első Garaczi-kötetek befogadhatóságának, olvashatóságának módjában érzékel 

valamilyen, noha jelzése szerint semmiképpen nem radikális, változást a hagyományos 

prózához képest. Habár jelen dolgozatnak nem célja tárgyalni a következő problémát, 

mégis jelzem, hogy kérdésként vetődik föl az a különbség, amely az úgynevezett 

„hagyományos irodalom" értelmezésében a különböző tanulmányírók között adódik. Ha 

csak a fent tárgyalt dolgozatokat nézzük, akkor is szembetűnő, hogy míg egyik esetben 

hagyományosnak az Ady Endre, József Attila, Pilinszky János, Petii György nevével 

fémjelezhető lírai megszólalási mód minősül, addig másik esetben a Mészöly-Esterházy-
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Nádas-Krasznahorkai nevével fémjelezhető prózahagyomány minősül hagyományosabb 

irodalomnak. A modernség felosztásának tárgyalása itt szintén nem feladatunk, de annyi 

már az egymás mellé helyezett szerzők nevéből is kitűnik, hogy egyrészt a 

„hagyományos" előbbi esetben a klasszikus modern líranyelvtől a késő modern 

líranyelvig terjed, második esetben pedig a későmodern, posztmodern epikai 

megszólalási módig, tehát eszerint más-más szemléletű megszólalást kellene viszonyítási 

pontnak tekintenünk a lírában és az epikában (persze fönt láthattuk, hogy eme műnemi 

megkülönböztetés sem biztos, hogy tartható az „alternatív próza" esetében). Másrészt 

eme eltérés utalhat arra is, hogy az egyes értelmezők nem értenek egyet a fönt 

megnevezett szerzők „besorolásában", minthogy nem értenek egyet a kategóriák 

használhatóságában sem. Mindebből az következik, hogy amikor a „hagyományosabb 

irodalomhoz" viszonyítunk, akkor viszonyítási pontunkat ha nem is teljesen pontatlanul, 

de legalábbis tágan értelmezhetően adjuk meg. 

„2.1989-1993: A „legújabb irodalmat" nem a közönség számára írják, nem is 

számít közönségre. Olyan, mintha nem óhajtana szeretetet ébreszteni önmaga iránt. 

Nem a közönséget szereti, hanem saját magát. Nárcisztikus. Hermetikus. 

Intellektuális." 

Domokos Mátyás említett dolgozatában tudatában volt a Garaczi-szövegek 

befogadása nehézségeinek, ezt jelzi írásának záró észrevétele. „Az irányzat tehetséges 

képviselői, mint Garaczi László is, éppen ezért szövegeik minden betűjével el tudnak 

számolni; feltéve, hogy ha olvasójuk is rendelkezik azzal a nem mindennapi 

műveltséggel, amely érdekes módon éppen az ilyen underground-gyagya mázra törekvő 

szövegek megértésének az elengedhetetlen feltétele" (761.) Az „underground-gyagya 

máz" nem pejoratív felhanggal szerepel Domokos írásában, hanem az újdadaizmus 

magyar vonulata elnevezésének javasolja a „gyagyaizmust", amelynek első 

képviselőjének Hajnóczy Pétert tartja. Emellett azonban Domokos a magyar kallódó 

nemzedék életérzésének tükrözéséért méltányolja a Garaczi-szövegeket, tehát, mint már 

föntebb jeleztük, a vátesz-típusú alkotói magatartást tulajdonítja Garaczinak. Ezen alkotói 

magatartáshoz azonban, az olvasó oldaláról megközelítve, bizonyosfajta befogadói 
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magatartás is tartozik, amely a szerzőt mint személyt ugyan elitista módon definiálja, de 

amely a befogadói közösséget ehhez képest demokratizálja, amennyiben nem csak 

nemzedéki, de nemzeti közösségként is definiálja (más megközelítésből ez persze 

szűkítésként is értelmezhető). Emiatt tehát Domokos a fönti konszenzuális érvhez képest 

eltérő állásponton van annyiban, hogy jelzi: habár a szövegek intellektuális volta miatt a 

befogadás kétségkívül nem mindennapi szellemi felkészültséget igényel, szerinte a 

Plasztik alkotói szemlélet szempontjából, a szövegnek szánt funkció szempontjából és 

tartalmi jegyei miatt széle? befogadói közösségre számíthat. 

Láttuk, hogy fönt idézett dolgozatában Keresztury Tibor hasonló alkotói szerepet 

lát Garaczinál, mint amelyet Domokos Mátyás állít, és amely szerint a szerző nemzetiy 

nemzedéki szószóló. Feltételezhetjük, hogy a vátesz-szerephez Keresztury 

gondolatmenetében is széles befogadó-közösség illene. Kerszetury azonban Domokosnál 

erőteljesebben hangsúlyozza, hogy a Plasztik egy „nemzedéki áttörést" (83.) jelez, amely 

nemzedék alapállását pedig még veszélyesnek is tartja. 

Farkas Zsolt dolgozatának továbbgondolása arra enged következtetni, hogy az 

irodalmilag dilettáns figura felléptetése, és a különböző, hagyományosan nem-irodalmi 

regiszterűnek tartott beszédmódokból való építkezés nem csak az intertextualitás 

elitizmusát szünteti meg, és von be szélesebb rétegből szövegeket és diszkurzusokat az 

irodalom szövegközi terébe, de befogadói közössége is szélesebb lehet. A nem-irodalmi 

regiszterek felé való nyitás mellett, bizonyos értelemben más irányú folyamatként, a 

szövegek intellektualizálódnak, amint jelezte ezt már Domokos Mátyás is. A nagyobb 

szellemi felkészültséget igénylő szövegek azonban nem jelentik azt szükségképpen, hogy 

a szöveg hermetikus volna, és szűkítené közönségét. Ellenkező hatást is elérhet: a több 

diszkurzusból építkező szöveg ezen, más-más diszkurzusok résztvevőit képes értelmező 

közösségekként megmozgatni. 

„3.1989-1993: Nyilvánvaló, hogy ennek a „legújabb irodalomnak" semmiféle 

morális küldetése nincsen. Értékközömbösség jellemzi." 

Domokos Mátyás dolgozatából ennek éppen ellenkezője derül ki. Domokos 

tetszését a Plasztik szövegeinek iróniája és játékossága is elnyerte. „Garaczi László 
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szivárványló iróniával és a neodadaizmus hol morbid, hol infantilis játékosságával 

megfogalmazott mondatai is úgy szikráznak, mint játéktankban a frissen betett tűzkő." 

(760) - írja Domokos. A játéktankban szikrázó tűzkő hasonlata felkelti ugyan a gyanút, 

hogy Domokos is osztja ama közkeletű véleményt, miszerint a legújabb irodalomnak 

nincsen morális tétje, és értékközömbösség jellemzi. Azonban, mint ahogy föntebb már 

ismertettük a szakadék vagy folytonosság kérdése kapcsán, Domokos éppen egyfajta 

szigorú erkölcsi rendet tart a Plasztik szövegei központi szervező elvének. „Garaczi 

László szövegeiben viszont a megvalósult képtelenség, a világ valóságában testet öltött 

nonszensz értelmetlenségére világít rá tulajdonképpen egy engesztelhetetlenül szigorú és 

szemérmes - mondhatnám: Antigone-i - érzelmi és erkölcsi logika." (760). 

Keresztury elemzésében Domokoséhoz hasonlóan pozitív felhanggal említ egy 

olyan szöveget a Plasztikból, amelyet a „nemzedéki életérzés atmoszferikus 

megjelenítése" és a „nemzeti tudat" megnyilvánulásait hordozó irodalom folytatása miatt 

tüntet ki figyelmével, nyilvánvalóan morális indíttatásból. 

Az értékközömbösség érve azonban összekapcsolódik azzal a nézettel is, amely a 

szövegek „ürességét" kifogásolja. 

„4. 1989-1993: A „legújabb irodalom" zakatoló szöveggép, grafománia: 

irtózatos írásbeli nekiveselkedés, amely a nagy erőkifejtés ellenére sem jelenít meg 

szinte semmit: Szöveggyártás az üresség különböző fokozatairól." 

Domokos a Plasztikban, észlelt morális kohéziót nyomatékosítja akkor is, amikor a 

szellemi felkészültségről mint a befogadhatóság feltételéről beszél. „Az irányzat 

tehetséges képviselői, mint Garaczi László is, éppen ezért szövegeik minden betűjével el 

tudnak számolni; feltéve, hogy ha olvasójuk is rendelkezik azzal a nem mindennapi 

műveltséggel, amely érdekes módon éppen az ilyen underground-gyagya mázra törekvő 

szövegek megértésének az elengedhetetlen feltétele." (761.) Domokos gondolatmenete a 

Garaczi-próza beszélőjét próféta-szerű alakként interpretálja, amelynek beszéde olyan 

szöveg, mely kódolt, megfejtendő és nehezen megfejthető üzenetet tartalmaz. 

Keresztury a szigorú kompozíciós elvek taglalását futtatja ki abba az irányba, 

hogy megtehesse legfőbb kritikai észrevételét, mely a szövegek ürességét kifogásolja, 
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mivel ,,[a Garaczi-művek egyik típusában] a kompozíciós törvények elsődlegessége 

bizony meggátolja a gondolattartalmak elmélyülését, a mondandó kiteljesedésének 

lehetőségét." (82.) Domokoshoz hasonlóan tehát Keresztury is valamiféle hiány állítása 

felől támaszt nem részletezett elvárásokat a Garaczi-próza felé. Ezen elvárások azonban 

nem valamiféle poétikai hiányosság nyomán keletkeztek, mint Domokosnál, aki 

lényegében mint ígéretes kísérletre tekint Garaczi első kötetére, hiszen Kerszetury 

elemzése végén arra figyelmeztet, hogy már nem formanyelvi kísérletről van szó, hanem 

ezen kísérjetek „Garaczi-kötet által is reprezentált" megvalósulásáról. Keresztury 

hiányérzete tartalmi jellegű. A föntebb idézett megjegyzésből kitűnik, Keresztury 

mélyebb gondolattartalmakat, és a mondandó kiteljesedését látja kívánatosnak a Garaczi-

szövegek kapcsán. 

Wirth Imre ugyan az epikum hiányára, Körösi Zoltán nyomán a tetten érhető 

történetek hiányára koncentrál, de számbaveszi, ki mit hiányol a Garaczi-szövegekből. A 

történeteken és az epikumon kívül mások például az elveszett teljességet (Károlyi Csaba, 

„de nekem akkor se lesz történetem..." (Garaczi László, Plasztik, Eletünk, 1987/7.), a 

súlyos írói közléseket (Keresztury Tibor, „Újabb JAK-fuzetek Alföld 1987/1., 80-85.), 

vagy az értelmezhetőséget (Babarczy Eszter, ,JSlincs alvási (Garaczi Lászlóról)", Nappali 

ház, 1993/1.) is hiányolják. 

Farkas Zsolt viszont összességében inkább pozitív mutatók mentén elemzi az első 

Garaczi-köteteket, amennyiben kifejti, hogy a dilettáns alak felléptetése mekkora 

nyereséggel jár az intertextuális mező szélesítésére nézve. Farkas Zsolt ugyan szintén 

észrevételezi, hogy „a tárgyalt szerzők művei mindenesetre alapvetően töredékesek, 

hiányzik belőlük a nagyobb formákra jellemző struktúra", és ennek mentén az epikum 

teljes hiányára következtet, de, mint látni fogjuk, ezen hiányból esetleg később erény 

kovácsolható. 

Abody a központi szervező elv utáni kutatás eredményeképp a légyszem-optika 

kifejezéssel írja le azt a látásmódot, mely a Garaczi-prózát szervezi, és amelynek lényege, 

hogy fokozott módon analizálja a beszélővel, a „légyszem" tulajdonosával kapcsolatban 

lévő világot. Abody gondolatmenetében ráadásul ez az analizált világ erősen kötődik a 

konkrét valósághoz, a nyolcvanas évek Magyarországához, tehát Abody álláspontja 

szerint a Garaczi-prózáról nem állítható, hogy nem jelenít meg semmit, sőt, a Garaczi 
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írások szövegvilága szinte pontról pontra megfeleltethető a nyolcvanas évek magyar 

valóságának és egy amellett létező underground szubkultúra világának. Abody, saját 

maximájának megfelelően, a Garaczi-próza nyelvének valóságbeli eredőjének szentel 

legtöbb figyelmet, és ennek kapcsán két valóságot állapít meg eredetként, melyet „az 

egyik és a „másik"" megjelöléssel illet. (Nem világos, mi a jelentősége annak Abody 

elemzésében, hogy a „"másik"" szót idézőjelbe téve, az „egyik" szót pedig idézőjel 

nélkül használja. Elképzelhető, hogy valamiféle fikciós szintek közötti különbséget 

jelezne, azonban mivel a továbbiakban a nyolcvanas évek Magyarországát és ugyanennek 

az időszaknak szubkultúráit hasonlóképpen kezeli mint a leírás tárgyait, nem jelzi, hogy 

szükségesnek tartaná a fikciós szintek közötti különbségtételt.) Az egyik valóság volna a 

nyolcvanas évek Magyarországa, a „másik" pedig az úgynevezett „alternatív" valóság, 

amely ezzel szemben „élmény- és kultúraforrásul szolgál" (155.). Eme kettős felosztás 

hozadéka, hogy Abody a „másik" valósághoz a kompromittálódotthoz - az „egyik világ" 

alkotószerepéhez — képest átalakult alkotó szerepet is kapcsol. Abody ezen szempontja 

termékeny lehet, ha ennek kapcsán a Garaczi-szövegek narrátorának önreflexióit 

vizsgáljuk, azonban szempontunkból megint csak újrafogalmazását kísérelnénk meg. 

Valószínűleg szerencsétlen dolog, ha, mint ahogy Abody tette, a nyolcvanas évek 

Magyarországán alkotó szerzőkhöz kivétel nélkül a (politikailag és morálisan) 

kompromittálódott alkotói szerepet és prózanyelvet kapcsoljuk, és nem biztos az sem, 

hogy az Abody által jellemzett (hogy hogyan, arról még lesz szó) „alternatív" valóság 

figuráihoz automatikusan kapcsolható volna valamiféle eredeti (légyszerű?) látásmódot 

visszakívánó prózanyelv, valamint morálisan korrekt viszonyulás a nyolcvanas évek 

ideológiai gyakorlatához. Természetesen ennek megítélése nem is jelen dolgozat feladata, 

ahogy valószínűleg azon elemzők sem tartották feladatuknak, akiket Abody a politikum 

elhanyagolásáért kárhoztat. Valószínűleg nem azért nem elemezték a Garaczi-írások 

politikumát, mert nem vették észre, vagy mert áldozatául estek volna „a nyelvi kvázi-

dominancia figyelemelterelő hadműveleteinek" (155.), ahogyan Abody kifejti, hanem 

azért, mert poétikai, és nem politikai jellegzetességek alapján akarták meghatározni a 

Garaczi-próza megkülönböztető jegyeit. 

Abody a nyelvet olyan módon kapcsolja be elemzésébe, hogy azt mint a valóságos 

viszonyokra adott választ tekinti. „[Éjképpen és ezért lép be a nyelv, -írja--, mint 
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megoldás, mint a valóság helyettesítésének, megsemmisítésének, átalakításának és 

újrateremtésének eszköze." Ahhoz, hogy a valóság és a nyelv milyen módon függ össze, 

Abody egy idézetet hoz a Tartsd a szemed a kígyón! című kötetből (Kemény kurzus, 6.), 

melyet a szerző arc poeticájaként értelmez. A következtetés, melyet eme idézetből von le, 

megfogalmazza a kritikusok felé támasztott igényt, hogy kritikailag kövessék vissza, 

fejtsék föl Garaczi „elvi alapokon nyugvó módszertani tevékenykedését". Habár Abody 

következtetése, miszerint „a Garaczi által kialakított prózanyelv nem üres és felelőtlen 

játék, hanem mélységesen komoly és átgondolt döntések eredménye" (158.), alighanem a 

legtöbb művészi alkotófolyamatra jellemző, azért érthető, hogy Abody igénye arra 

irányul, hogy a Garaczi-próza megkülönböztető jegyeit szűrjék le a kritikusok, mely 

megkülönböztető jegyek legmarkánsabbika szerinte a szerző valósághoz való 

hozzáállása, illetve az ebből eredeztető látásmód, és szemléletmód. Valószínűleg 

dolgozatának mennyiségi korlátai miatt nem viszi végig Abody gondolatmenetének ezen 

szálát. Véleményünk szerint legalábbis eme láncolat következő elemének az írásmódnak 

kellene lenni, illetve az írásmód olyan mikroszintű vizsgálatának, melyből olyan nyelvi 

jellegzetességek szűrhetők le, amely alapján a Garaczi-próza akár néhány mondatból 

azonosítható volna. Kétségtelen, hogy Abody szempontjaival is fontos belátásokat 

nyerhetünk, hiszen Abody kontextualizálja az első Garaczi-könyveket. 

Problémafelvetését azonban érdemes oly módon továbbgondolni, hogy közelebb jussunk, 

illetve kapcsolódjunk prózapoétikai szempontokhoz. Thomka Beáta már idejekorán 

fölfigyelt a valóságvonatkozások szerepének megnövekedésére a kortárs magyar 

irodalomban. A kortárs szövegek olyan regényelemeket is fikcionálnak, melyek korábban 

kívül estek ezen a körön, például szerző kategóriája, regényírás folyamata17. Vagy erősen 

tapadnak az epikai anyag tényszerű elemeihez (megélt élmények, gyerekkor)18. Ez nem 

jelenti, figyelmeztet Thomka Beáta19, hogy a kortárs próza non-fiction elemekből 

építkezik, hanem olyan mozzanatokat, motívumokat, témaköröket alkalmaz, melyek — 

még ha fikcionált formában is — az átélt élmény, megtapasztalt élettény, önéletrajzi 

hitelű vonatkozás körvonalait őrzik. Ezek a mozzanatok építő részei egy összetett fikciós 

17 pl. Esterházy Péter, Termelési-regény 
18 pl. Garaczi László, Mintha élnél, Háy János tárcanovellái (A Nap, Élet és Irodalom 2001 március 23., 
XLV./12.,A kéz (Eszter), Élet és Irodalom, 2001 május 25., XLV./ 21. Kötetben: A bogyósgyümölcskertész 
fia, Palatínus, 2003) 
19 Thomka Beáta, Narráció és reflexió 
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rendszernek, de a rendszeren átviláglik nem-fiktív eredetük. Lehet, hogy az első Garaczi-

kötetek kontextusához hozzátartozik „a szelídebb és vadabb narkotikumok kipróbálása", 

és érdekes lehet, ha a lecsupaszított érzékekkel történő percepció vizsgálatát is 

bekapcsoljuk a próza elemzésébe. Azonban az talán kissé eltereli a figyelmet a poétikai 

vizsgálattól és a Garaczi-szövegek jellegzetességéről, amikor az elemző (Abody Rita) a 

narkotikumok használatával kapcsolatban ad tanácsokat gyakorló és leendő szerzőknek. 

„5. 1989-1993: A művek szétesnek, hiányzik a szerkezetük, kompozíciónak 

sokszor nyoma sincs." 

Az első pont tárgyalásánál láttuk, hogy Domokos szigorú logikai rendet fedez föl 

a Plasztik szövegeiben, mégpedig erkölcsi logikát, melyet az írói szemlélettel 

azonosít, amelyet a Plasztik kompozíciója irányítójának, összetartójának tart. 

Később Abody Rita ugyancsak központi szervezőelvet keres a Plasztikban., és 

meg is találja, ugyancsak az írói szemléletben, azonban ő ezt más szempontból, a 

többszörös nézőpontváltások szempontjából tárgyalja. Abody megközelítésében a 

megfelelő vizsgálódási terep „az a világértelmező és egyben közvetítő szemlélet lehet, 

amelyből e beszéd táplálkozik és épül, [...], a látásmód, mely a „valóság" és a nyelv 

közé iktatódott, s mely formálja ezt a [..] nyelvet." (151). A továbbiakban ez, a 

szemlélet lesz Abody kulcsszava, melyet légyszem optikaként azonosít a Garaczi-

szövegekben. Mielőtt elemzésbe bocsátkozna, Abody a „sátor", „köpeny", „égbolt" 

metaforákkal jelzi, miben tér el a Garaczi-próza nyelve a „hagyományos prózától" 

(abban, hogy „nagyobb mértékben, jellegadó és minőséget formáló módon" sátor, 

köpeny, égbolt). Nekünk itt nem is annyira az érdekes, mennyiben lép túl Abody azon 

kritikákon, amelyeket kifogásol, ha a Garaczi-próza „lényegét" három metaforával 

véli tételmondatba foglalhatónak. Inkább az érdekes, hogy míg előbb a Garaczi-próza 

hagyományos prózához képesti folytonossága, sőt, azonossága mellett érvelt, addig 

elemzése nem is sokkal későbbi pontján kitűnik, hogy előfeltevése a magyar próza 

olyan duális fölosztása, melyben az „alternatív próza" bizonyos jellegzetességek 

mennyiségi növekedése miatt elválasztható és elválasztandó a „hagyományos 

prózától". 
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Abody szerint tehát a Garaczi-próza központi szervező elve a légyszem optika, 

mely egy bizonyos fajta látásmód és megjelenítési eljárás: „A Garaczi-írásokat 

mindenekelőtt egy sajátos, analitikus, inkurrens látásmód jellemzi, mely igen rövid 

részekből, szakaszokból, szegmentumokból állítja össze az adott prózai vagy 

versszöveg anyagául szolgáló képsort, a megjelenítendő világdarabot. Az írások 

„filmje", látványnarrációja úgy fut (cselleng, sétál, ugrál, tétovázik), mintha 

szubjektív kamera mutatná, éspedig olyan szubjektív kamera, amely ráadásul egy 

félig-tudatos, inkább ösztönszerű vagy intuitív nyomvonalakon haladó teremtmény 

szemével néz. [...] Az írások „kamerája" ennek megfelelően úgy működik, mint a 

légyszem optikája. A légy szeme mozaikszerűen egymáshoz illeszkedő, külön kis 

egységekből áll, melyeknek mindegyike a környező világ egy-egy darabkáját külön-

külön képben közvetíti. A légy szeme gyakorlatilag minden irányban egyszerre néz, 

annyifelé, ahány elemből e szem összetevődik. A kis képek összessége adja a 

mozaikszerűen összeilleszkedő egészet, valamint a „térélményt". Ez a fajta 

szemszerkezet tagoltabb, differenciáltabb, a lényeges információk észlelésére és a 

„veszély érzékelésére" roppantul alkalmas látást tesz lehetővé." (152-153.) 

Abody idézi Margócsy István, „Játék és oraamens" című kritikájának (Kortárs, 

1992/12.) azt a meglátását, miszerint a Garaczi-próza fönt jellemzett prózatechnikája 

tudatosan a hagyományosnak tekintett magyar prózapoétika ellenében jött létre. 

Abody azonban elveti a tudatos szakítás teóriáját, szerinte „a helyzet lényegesen 

egyszerűbb". (153). Ez az egyszerűbb helyzet pedig az volna, hogy „A Garaczi 

írásaiban megnyilvánuló látásmód valójában az emberi látás eredeti, absztrakció-

előtti természete" (153.). 

Úgy véljük, ezen a ponton jól megfogható, hogy Abody elemzésének innovatív 

értékét mennyire elfedi a légyszem-optika metafora használata. Egyrészt 

meglehetősen szerencsétlen elnevezés, hiszen az olvasók, még ha a rovartanban 

valószínűleg meglehetősen járatlanok is, bizonyára megteszik azt a gondolati lépést, 

hogy lévén a látás központja az agy, Abody azt állítja, hogy a Garaczi-próza 

újszerűségének oka, hogy annak narrátora az emberi látás, az emberi agy eredeti, 

tehát légyszerű állapotában leledzik. Másrészt a „szubjektív kamera", az összetett 

szem működésének magyarázatába való belebonyolódás eltereli a figyelmet Abody 
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állításának másik aspektusáról, az írások „látványnarrációjáról", a Garaczi-próza 

vizualitásáról, a képi információátadás lehetőségének fölhasználásáról, amely 

nyomvonalra Abody csak később talál rá. Noha fönt szándékosan eltúloztuk a 

légyszem-optika metafora használatának kifigurázását, mindenképpen úgy gondoljuk, 

hogy nem véletlenül nem terjedt el megkülönböztető jegyként való használata (noha 

van, aki méltányolja az Abody-alkotta fogalmat. Ld. Kulcsár-Szabó Zoltán, 

„Heidegger az oviban Garaczi László: Mintha élnél, Jelenkor 1996 február). 

Véleményem szerint ugyanis ha a többszörös nézőpontváltásokra és nézőpont-

összecsúsztatásokra egy újdonságként ható biológiai metaforát használunk, 

tulajdonképpen elfedjük, hogy ezzel a metaforával elvétjük (illetve Abody elvéti) a 

Garaczi-írások újdonságát - már ha Abodyhoz hasonlóan mi is a „hagyományos 

prózához" képesti hajszálnyi eltérést létrehozó, valamint a kritikai fogadtatás 

nehézségét okozó innováció alakzatát keressük a Garaczi-prózában. (Másképp 

ítélnénk meg eme metafora használatát, ha Abody kihasználta, illetve létrehozta volna 

azt a véletlenszerű transztextuális viszonyt, mely Garaczi Imoga című drámája és 

Abody kritikája között esetleg fennállhat.) 

A képi információátadás mechanizmusával való párhuzamot Abody csak 

dolgozatának egy későbbi pontján vonja meg, de sajnos nem fejti ki elemző módon. 

„Végül pedig, de nem utolsósorban, az írások szerkezete, a látásmód formája 

közvetlenül összefügg azzal a ténnyel, hogy a huszadik század végének kultúrája nem 

a szavak, hanem a látvány kultúrája, vizuális kultúra, amelynek új műfajain - a 

filmen, a videón - lassacskán több nemzedék nő fel. A „látens közlések" természete, 

vagyis, hogy egy információnak nem kell tudatosodnia, szavakban 

megfogalmazódnia, elég, ha képi mivoltában, akár tudattalanul bevésődik, 

történetesen a Garaczi-írások közlési mechanizmusaira is jellemző." (160) Ha a 

Garaczi-írások szerkezete nem is közvetlenül függ össze a vizuális kultúra tényével, a 

meglátás azért kamatoztatható volna Abody gondolatmenetén túlmenően is. Abody 

megfogalmazását azonban érdemes újrafogalmazni, észrevételét bővebben vizsgálni, 

ugyanis lehetséges, hogy szerencsésebb, ha a szavakban megfogalmazódó 

információt (tanulságot) nem egy „korszak", a „hagyományos próza", hanem inkább 

egy műfaj jellegzetességének tartjuk. Az sem biztos, hogy az úgynevezett vizuális 
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kultúra minden műfaja a képi információátadás mechanizmusára támaszkodik, 

amikor értelmezendő információt kínál, gondolok itt például a szappanoperára, mely 

inkább a beszélő fejek, mint a rafináltan megkomponált képsorozatok műfaja. (Azt 

már csak zárójelben jegyzem meg - ha már Abody a nyelvek valóságbeli eredőjére 

irányítja figyelmünket --, hogy a Garaczi-írások narrátora még nem a látvány 

kultúrájának új műfajain felnevelkedett „nemzedék" tagja.) 

Abody azonban központi fogalmának, a légyszem optikának nem ezt a szálát 

dolgozza ki. Margócsy István idézett felvetésének ellenében azt az észrevételt teszi, 

hogy Garaczi pályája kezdetén „nem törekszik lebontani a magyar irodalomban 

szokásszerűen értelmesnek tekintett értékszerkezeteket és nyelvi struktúrákat (később 

ilyesmi is megesik), hanem eleve nem hajlandó felépíteni őket, nem ellentmond, 

hanem nem állít, nem szétzilál, hanem éppenséggel egy, az ő számára, mint író 

számára még nem kompromittálódott, különféle „civilizált" tudati felépítményektől 

és társadalmi környezettől nem deformált látásmódot érvényesülni hagy" (153.) Ez a 

nem deformált látásmód volna a légyszem optika, ezt hagyja meg Garaczi eredeti 

állapotában azáltal, hogy nem hoz létre absztrakt szerkezetet. Az absztrakt szerkezet, 

azaz „a valamilyen prekoncipiált értelem szerinti szelekció" (153.) nem jellemző a 

pályakezdő Garaczi írásaira, írja Abody. Abody a Plasztik és a Nincs alvás! című 

kötet különbségét szerzőjük íráskészségének fejlődésében látja, amelyet aztán 

poétikai szemponttá játszik át, mondván, a Plasztika an uralkodó „eredeti, spontán 

látásmód" (154.) a Nincs alvás! c. könyvben „egyre tudatosabb, szerkesztettebb, 

fegyelmezettebb írástechnikává alakul" (154.). 

Kompozíciós kérdésekben Keresztury poétikai szempontot vet föl, és, mint föntebb 

láttuk, nem abban látja a Garaczi-szövegek újdonságát, hogy azokból hiányozna 

mindenféle kompozíció, hanem abban, hogy „újfajta rendezőelvek" (81.) működnek 

bennük. 

Wirth a Mészöly-Esterházy-Nádas-Krasznahorkai nevével fémjelezhető 

hagyománytól, azaz „írói világképtől, alkotói módszerektől" való eltérés vizsgálatának 

hiányában azt a szempontot emeli ki, amelyet Mészáros Sándor vetett föl (Keresztury 

Tibor-Mészáros Sándor, Szövegkijáratok. Dialógus, 1992), és amely éppen, hogy 

hangsúlyozza a „legújabb irodalom" szövegeinek strukturáltságát. Mint ahogy már az 
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első kérdés, a legújabb irodalom radikális másságának kérdése kapcsán ismertettük, 

Mészáros Sándor szerint a „legújabb irodalom" néhány reprezentatív szövegének 

jellegzetessége, hogy Jelentése" saját retorikai strukturáltságából vezethető, és vezetendő 

le. Mint már föntebb jeleztem, ez a szempont azt a messzire mutató kérdést veti föl, hogy 

a mű szövegként való olvasáshatósága, azaz, Roland Barthes terminusával élve, 

„írhatósága"20 vagy újraírhatósága értelmezői attitűd kérdése-e, vagy az adott szöveg 

függvénye. 

„6. 1989-1993: A nagyforma lerombolása, a történet hiánya, a szövegszerű 

(nem világszerű) előadásmód és a szubjektumon túli beszédhelyzet (énelhasonulás) 

megzavarja az olvasót, megnehezíti a befogadást, illetve a műélvezetet." 

Wirth Imre a „legújabb irodalom" kritikai fogadtatását vizsgáló dolgozatában 

Körösi Zoltánt mint az általános akkori kritikusi vélemények összefoglalását idézi: „a 

tetten érhető történetek hiánya, azaz az epikum nélküli létezés, meghatározzák Garaczi 

műveit" - írja Körösi Zoltán a Tartsd a szemed a kígyón! című kötet kapcsán. Wirth 

egyébként a „legújabb irodalom" recepciójáról szólván Garaczi szövegeiről szóló 

kritikákat látja érdemesnek elemezni, mivel Garaczi az, „akiről a legújabb irodalom 

kapcsán eddig a legtöbbet írtak, aki reprezentáns és mumus is egy személyben" (54.), írja 

Wirth. Az első Garaczi-kötetek által fölvetett szempontok közül a történet hiánya és a 

szubjektumon túli beszédhelyzet olyan szempontok lesznek, amelyek reprezentatívnak 

tekinthetők a „legújabb irodalom" kritikusait, teoretikusait foglalkoztató kérdések között. 

Érdemes lesz megvizsgálni, hogy a Garaczi-kötetek fogadtatása kapcsán hogyan 

változtak meg a kritikusok történettel, epikummal kapcsolatos előfeltevései, és hogy a 

Mintha élnél! és a Pompásan buszozunk! recepciója az önéletrajzi regény kapcsán már 

nem kifejezetten ezt problematizálja. 

Farkas Zsolt, amikor műnemi határok elmosódását érzékelte Kukorelly Endre, 

Szijj Ferenc, Part Nagy Lajos és Garaczi László szövegei kapcsán, az epikum hiányából 

eredeztethetően nem tartotta prózának az elemzett szövegeket, és a szubjektum 

20 Barthes, Roland, „A műtől a szöveg felé", in.: Barthes, Roland, A szöveg öröme, Osiris, Budapest, 1996.. 
67-74. 
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elhasonulása miatt nem tartotta hagyományos értelemben vett lírának. Farkas Zsolt 

többek között a Garaczi-szövegek beszélőjét elemezve kifejti, hogy a szerző és a 

felléptetett beszélő, a dilettáns figura nyilvánvalóan nem azonos személy, ám hozzáteszi, 

hogy bizonyos pontokon elővillan a szerzői én. Ezen gondolatmenet fonalán teszi majd 

meg észrevételét, miszerint a Garaczi-szövegek beszélője szubjektumon túli figura. Ha 

Farkazs Zsolt gondolatmenetét továbbvisszük, talán ez az „elővillanás" volna az, amely a 

dilettáns beszélővel dolgozó szöveget megkülönbözteti a valóban dilettáns szövegtől. „A 

Garaczi-szövegek stílusa is hasonló módon épül, de sokkal csapongóbb" - tér rá Farkas 

Zsolt Garaczi írásmódjára. Farkas Zsolt fölsorakoztatja azokat a stílusokat, 

nyelvjátékokat, a kommunista zsargontól a Kis növényhatározó stílusáig, amelyek 

bevonódnak a szövegbe. Farkas Zsolt később sokat idézett megfigyelése szerint a „mű 

anyaga szinte kizárólag „vendégstílusokból" szövődik össze. [...] [Garaczi] oly módon 

radikalizálja ezt a másvalaki-beszél technikát, hogy már nem áll össze egy perszóna, még 

kevésbé egy én. Garaczi a személyesség abszolút nulla fokán beszél. Ilyen szempontból 

leginkább a tudományos vagy filozófiai viselkedéshez közelít, amennyiben a 

szubjektivitás teljes kiküszöbölésére tör." (250.) 

A tárgyalt szövegek fragmentaritásából (Garaczi esetében a Plasztik, a Tartsd a 

szemed a kígyón!, a Nincs alvás! című kötetekről van szó) vonja le Farkas Zsolt a 

következtetést, hogy az elvileg prózai szövegek „még látszólag sem epikusak. Töredékes 

építkezésük ellehetetleníti az olvasás minden koherenciagyártó automatizmusát." (253.) 

A tárgyalt művek töredékességének okát Farkas az irodalmi és kulturális paradigmák 

atomizáltságában és a személyiség széttöredezettségében látja. 

„7. 1989-1993: (A mai fiatal író, a „legújabb irodalom") nem idéz, nem 

parodizál, hanem felhasznál, így fennáll az a veszély, hogy ornamenssé válik a 

beépített anyag, elveszíti minden jelentését." 

A Deréky Pál által idézett kritikusi aggodalom arra vonatkozik, hogy a 

Garacziéhoz hasonló szövegek alkalmazzák a transztextualitás alakzatát, azonban nem 

„helyesen" használják ki annak lehetőségeit. Ezen aggodalom hátterében a 

szövegköziségnek azt a statikus felfogását sejthetjük, hogy a főszöveg által integrált 
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vendégszövegeknek, vendégstílusoknak, vendégdiszkurzusoknak, vendégműfajoknak, 

stb. egy már eleve létező, mindig állandó szemantikai hozadéka volna, amellyel mintegy 

építőkövekként érdemes bánni. Ily módon ezen transztextusok mintegy emblematikusan 

működve nem csak a szerző idejével takarékoskodnának, de megkönnyítenék az olvasás 

munkáját is. Garaczi tárgyalt szövegei azonban elszalasztanák ezt a lehetőséget, így 

mintegy elpocsékolják a közös intertextuális kincset. Farkas Zsolt fönti 

gondolatmenetéből azonban látható, hogy a Garaczi-szövegek transztextuális munkája 

másképp is értelmezhető, illetve másképpen is értelmezték. 

„8.1989-1993: (A szöveg - pl. Garaczié - ) szürrealista-dadaista." 

Idéztük föntebb Domokos Mátyás megállapítását, miszerint „Garaczi László 

szivárványló iróniával és a neodadaizmus hol morbid, hol infantilis játékosságával 

megfogalmazott mondatai is úgy szikráznak, mint játéktankban a frissen betett tűzkő." 

(760) A „neodadaizmussal" kapcsolatban természetesen érdemes megfontolni, hogy 

Garaczi szövegei hogyan viszonyulnak a történeti avantgarde szövegeihez, még inkább 

szövegalkotó technikáihoz, elletve poétikájához. Valószínű azonban, hogy itt Domokos 

nem akart részletekbe menő elemzésbe bocsátkozni, a neodadaizmust inkább cetliként, 

Deréky Pál szavával élve „szóbuborékként" használta. Deréky arra hívja föl a figyelmet, 

hogy a Garaczi szövegeiről író kritikusok a „szürrealista-dadaista" jelzőt nem 

szakszóként, hanem populáris értelmében használják, azaz: „A „szürrealista-dadaista" 

szóbuborék itt és ma körülbelül azt jelenti, hogy G. képalkotása/stílusa meglepő, 

fordulatos, nagy képzelőerőre vall, színes, szokatlan, és a többi, és a többi"21. 

„9. 1989-1993: Kalap, cetlik: Németh Gábor A semmi könyvéből című 

munkájáról írt kritikák közül kettő is említi, hogy a szerző nyilván beledobálhatta a 

könyv nyersanyagát egy kalapba, majd az ismét napvilágra varázsolt darabokat, 

előkerülésük sorrendjében, tehát tetszőlegesen, szerkesztés nélkül illesztette egymás 

mellé." 

21 Derékv Pál, „Tíz párhuzam", Nappali Ház 1993/3. 72-85., 81. 
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A szerkezet és kompozíció hiányát panaszolja föl ez az észrevétel is. Ám föntebb, 

az ötödik pont kapcsán már láttuk, hogy éppen a Garaczi-próza kompozíciójának 

megszokottól való eltérő vonásai azok, amelyen az irodalomkritikusok fogást találtak. 

„10. 1989-1993: A „legújabb irodalom" főbb jellemzői: passzivitás, hiány, 

üresség, nemzedéki semmi. Légüres térben lebegés, vegetáció." 

Domokos Mátyás elemzésével kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy ha Domokos 

kísérletinek tekinti Garaczi Plasztikját, és ha a kísérletivé nyilvánítás azzal egyenlő, hogy 

recenzens érdekesnek, izgalmasnak tartja a szöveget, de befejezetlennek, akkor mi az a 

hiány, amelyet eme szövegeknek tulajdonít, és milyen előfeltevések birtokában értelmezi 

hiányként. Domokos azonban a nemzeti és nemzedéki életérzés, és a nyelvi játékosság 

mentén a továbbiakban úgy elemzi a Plasztik szövegeit, hogy hiányérzetének okát nem 

jelzi. 

Domokoshoz hasonlóan Keresztury Tibor is valamiféle hiány állítása felől támaszt 

nem részletezett elvárásokat a Garaczi-próza felé. Mint fönt idéztem, kritikai 

észrevételében a mély gonaolatfartaímakat és a mondandót hiányolja a Plasztik 

szövegeiből, mivel szerinte a kompozíció elsődlegessége ezeket nem hagyja 

kibontakozni. Ezen elvárások tehát nem valamiféle poétikai hiányosság nyomán 

keletkeztek, mint Domokosnál, aki lényegében mint ígéretes kísérletre tekint Garaczi első 

kötetére. Kerszetury elemzése végén arra figyelmeztet, hogy már nem formanyelvi 

kísérletről van szó, hanem ezen kísérletek „Garaczi-kötet által is reprezentált" 

megvalósulásáról. Keresztury hiányérzete tartalmi jellegű. A föntebb idézett 

megjegyzésből kitűnik, Keresztury mélyebb gondolattartalmakat, és a mondandó 

kiteljesedését látja kívánatosnak a Garaczi-szövegek kapcsán. Később Keresztury eme 

gondolathoz visszatérve Garaczi „különös, megoldás nélkülitneseszövésében", a Plasztik 

ciklus „történetszilánkjaiban" a konklúziót, a gondolati magot hiányolja, ám hozzáteszi, 

hogy „bármennyire is veszélyesnek tűnik ez az alapállás irodalmunk jövője 

szempontjából [...], egy nemzedéki áttörés szemléleti gyökereként kell vele 

szembenéznünk" (83). 
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Wirth Imre nemzedéki identifikációs kísérletnek tartja a „legújabb irodalom" 

fogalmának létrehozását, definiálását. Mint ilyen, a „legújabb irodalom" szerzőinek 

tevékenysége a „légüres térben lebegés" ellenében hatna. Visszatérünk itt az első 

állításhoz, miszerint szakadékot hoztak volna létre a „legújabb irodalom" szerzői. A 

passzivitás, üresség, nemzedéki semmi, légüres térben lebegés, vegetáció észrevételezése 

abból az előfeltevésből származhat, hogy a „legújabb irodalom" „nemzedéke" semmilyen 

szempontból (pl. poétikailag, morálisan vagy alkotói attitűd tekintetében) nem kötődik az 

őt időben megelőző egyetlen hagyományhoz sem. Hogy ezzel kapcsolatban hogyan 

differenciálódtak a vélemények, azt az első észrevétel ismertetésekor láttuk. 

11.2. Garaczi László, Plasztik 

Garaczi Plasztik című kötete kapcsán először érdemes külön-külön észrevételeket 

termi a kötet két jól elkülönülő része kapcsán, és aztán észrevételezni a kötet két része 

közötti összefüggést. A kötet első felében nyolc különálló szöveg olvasható, második 

részében pedig a Plasztik cím alatt összefoglalt szöveg, amelyet azonban rövidebb 

elbeszélésekre osztanak a magyar kártya lapjait idéző alcímek. A könyv két részében 

publikált elbeszélések hasonló prózapoétikai megállapításokra adnak okot, ám a Plasztik, 

amelyet talán elbeszélésfüzérnek nevezhetnénk, egy nagyforma, hosszabb epikus szöveg 

szervezőelveinek vizsgálatához is anyagul szolgálhat. 

Amint a föntebbi recepcióelemzésből láttuk, a Plasztik című kötet, illetve az első 

Garaczi-kötetek szövegeit leginkább az epikum hiányának, illetve ezen szövegek 

jellegzetes epikai módjának elemzése felől, továbbá valamiféle központi szervező elv 

keresése, illetve a szövegszervező elvek hagyományos szövegekhez képesti másságának 

felmutatása felől fogták meg. Utóbbi szempontból kiemelt fontosságot kapott a narrátor 

látásmódjának (Abody, Domokos, Keresztury) és beszédmódjának (Farkas) elemzése. 
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11.2.1. A Plasztik első részének narrációja 

11.2.1.1. A szerkezetbomlasztó megkomponáltság paradoxona A 
megismerés elemi vágya 

Az első részben található elbeszélések közül az első három (Az átkozott, Connie és 

Blyde, A diák (68)) narráció szempontjából hasonló. Az omnipotens narrátor mindhárom 

szövegben elmeséli a főhős (Wendy, Connie és Blyde, R.) történetét. Ezek a történetek 

azonban olyan mozzanatokból épülnek föl, amelyeket a narrátor csak kiragadott egy 

logikai sorozatból. Az elhallgatott információk hiányában az olvasó nem tud koherens, 

azaz metonímikusan (ok-okozati kapcsolatok alapján) fölépített történetet létrehozni. Az 

elbeszélés azonban mégis egy ilyen metonimikusan felépülő történet illúzióját kelti, 

mivel a narrátor által kiemelt mozzanatok viszont olyan megfigyeléseket tartalmaznak, 

amelyek ebben a szövegvilágban rendkívül részletesnek és ezoterikusnak, exkluzívnak 

hatnak. A történettöredékek logikai kapcsolatainak hiányai és a részletes megfigyeléseket 

közlő állítások olyan egyenletes prózaritmust adnak, amely nagyban hozzájárul a történet 

folytonosságának illúziójához. 

A fönti elbeszéléseket követő szövegek (A Megismerés elemi vágya, A bajusz mint 

szemléletünk módja (experimentum)) éppen eme megfigyelések folyamatát tematizálják. 

A két, ismeretelméleti problémát feldolgozó szöveg, amely a megismerés és az 

értelmezés kérdését veti föl, poétikájában eltérő, ám jellegzetes mozzanatokat tartalmaz, 

A megismerés elemi vágya jól alátámaszthatja azt a két, ellentétesnek tűnő kritikusi 

észrevételt, miszerint az elbeszéléseknek nincsen szerkezetük, és miszerint szembetűnő a 

szövegek szigorú megkomponáltsága. Az első bekezdésbeli két állítás („Mindenkinek a 

legelemibb vágya [...]", és „Mindenkinek a legelemibb joga [...]" 18.) értekező stílusban 

szigorú szerkezetet ígér, amelyből azonban csak az ismétlések ritmust adó szerepe marad 

meg, mert a bekezdés végére, az értekező nyelvhez egyáltalán nem illő módon egy 

szokatlan metaforizálás ötlete eltéríti a szöveget, és az értekezésnek induló szöveg 

abszurd történetként folytatódik: „Mindenkinek a legelemibb vágya, hogy megismerje a 

legelemibb vágyait, melyek között csak primus inter pares a Megismerés elemi vágya. 

Mindenkinek a legelemibb joga, hogy megismerje a legelemibb jogait, melyek között 

csak primus inter pares a Megismerés elemi joga. Ez azon ősi titkok közé tartozik, 
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melyek apáról fiúra szállnak, melyekből az apák és fiúk egy árva mukkot sem mernek 

megérteni, máskülönben jönnek a fehér köpenyes primus interpares-ok, és elszállítják az 

Apát, a Fiút és a Megismerést." (18.) A - vélhetően elmegyógyintézeti ~ ápolókra 

használt „primus inter pares-ek" metafora az első az egyenlők között latin kifejezést úgy 

kezeli, mintha egyetlen jelölő volna. Ezen kívül a primus inter pares jelentése a 

megelőző értekező szövegben összhangban áll a szöveg által sugallt pozitív értékítélettel, 

míg az ápolókat helyettesítve ugyanez a kifejezés negatív élt kap, sőt, bizonyos ironikus 

felhangot is kihallhatunk belőle, tekintve, hogy „az Apát, a Fiút és a Megismerést" 

emlegető elbeszélő szakrális kontextussal állítja ellentétbe, illetve, a cselekmény szintjén, 

bonyolítja egy konfliktusba a „primus inter pares-eket". Az elbeszélő ezt követően újra 

megismétli az eltérítés gesztusát, ugyanis valószínűleg a „fehér köpenyes primus inter 

pares-ek" metafora által kijelölt irányban várnánk a szöveg folytatását, azonban az 

elbeszélő a megszemélyesített Megismerés alakzata által adott lehetőséget használja ki. 

Az elbeszélés nyelve és az elbeszélt történet a következőkben kontrasztban áll mind a 

kezdeti értekező résszel, mind „az Apát, a Fiút és a Megismerést" metafora által 

fölidézett szakrális közeggel. Mivel a megszemélyesített Megismerés mindkét előbb 

fölidézett képzetkört hordozza, a továbbiakban a történet menetét abszurdnak 

érzékeljük22. Habár az ismétlésekkel megkezdett szerkezeti rend a jelölők szintjén 

továbbra is fönnáll, a „Jobbik esetben azonban" ismétlődő felütések által jelzett 

lehetőségek egymással a vagy-vagy viszonyában álló, értéksemleges, és a 

leghétköznapibb eseményeket elmesélő történetek. Hy módon a kezdetben a morális 

értekező köntösében feltűnő elbeszélő hitelét veszti. Hiába ismétlődik meg még egyszer a 

primus inter pares kifejezés, immár nyilvánvalóan komikus helyzetben, nem tudja a 

22 Az abszurd hatás másutt is fölbukkan a Plasztikban, és az adott szöveg abszurdként értelmezésében 
másutt is fontos szerepet kap egy-egy alakzat szimultán figuratív és szó szerinti jelentésének figyelembe 
vétele. Például a zöld VIII című elbeszélésben onnan ered az abszurd hatás, hogy az elbeszélés elején a 
„harcias kis mongol" bibircsókján keresztül Lukács György hasonlítottja Később a „harcisas kis 
mongolnak" már metaforája Lukács György, és a történet menete attól válik abszurddá, hogy ezt a 
metaforát szó szerint is olvashatjuk a következő fordulatban: „Ellökte a vértyánkoló Lukács Györgyöt, 
hogy csak úgy nyekkent," (61.) A metafora két tagja pozíciójának felcserélése adja az abszurd hatást a zöld 
felső, Rudenz Ulrich című szövegben. Először a házak „olyanok, mint egymás mellé rakott irdatlan 
hátmosó szivacsok" (41). A bekezdés végén a „körúti sarokház" lesz a hátmosó szivacs metaforája: „egy 
körúti sarokházzal szappanozzák a hátukat" (40.). A bekezdés abszurditását csak növeli, hogy Kosztolányi 
Dezső, Hajnali részegség című verse egy részletének szlenget felhasználó parafrázisa, üy módon a 
(vélhetően) sokak által ismert tematikával megszokott módon összekapcsolódott patetikus, esztétizáló 
beszédmódot az elbeszélő alacsony nyelvi regiszterből vett beszédmóddal helyettesíti. 
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deszakralizált Megismerés méltóságát visszaadni. Az elbeszélés két, cserélhető 

befejezéssel zárul. Az egy-egy gnómát tartalmazó lezárások végképp szétzilálják az 

elbeszélés feszesnek induló szerkezetét, mivel úgy tűnik, semmilyen, vagy csak igen 

esetleges kapcsolatban állnak az elbeszélt eseménymorzsákkal és a Megismerés vágyáról 

és jogáról szóló fejtegetéssel is. 

A fönti módon elindított és szétzilált, ismétlésekre épülő szerkezet helyett 

azonban egy másik szervezőelv működését vehetjük észre, éppen az ismétlődés 

nyomatékosító szerepének köszönhetően. A szöveg felfejthető két alakzat működése 

nyomán is. A szövegben többször ismételt, és más-más kontextusokban használt 

metafora, a primus inter pares önmagában oxymoronként érthető. A másik, 

szövegszervező funkciót betöltő alakzat a Megismerés megszemélyesítése (prosopopeia). 

Paul de Man Wordsworth Esszék sírfeliratokról című szövegének tanulmányozása 

eredményeként a következőképpen foglalja össze az említett alakzat jellegzetességeit: „a 

prosopopeia figurája ez, egy hiányzó, holt, vagy hangnélküli létező fiktív megszólítása, 

mely a megszólítottat a beszéd képességével ruházza fel, s megteremti számára a 

válaszadás lehetőségét. A hang szájat, szemet, s végső soron nevet feltételez, ez a 

láncolat pedig kifejezetten benne van a trópus nevének etimológiájában: prosoponpoiein, 

maszkot vagy arcot {prosopon) adni."23 Garaczi elbeszélése esetében a „Megismerés" 

kap lehetőséget arra, hogy az értekező elbeszélői hang által támasztott elvárásokra 

megfeleljen. A Megismerés kap hangot, arcot, maszkot, a Megismerés válaszát azonban 

ez esetben az elbeszélő tolmácsolja, ezen válaszok szerint pedig, úgy tűnik, a 

Megismerésnek nincs jobb válasza a Megismerés felé támasztott elvárásokra, mint az 

elbeszélt kis történetek. Ezek a történetek mint válaszok tehát tanmeseként működnek, 

(melyekben a Megismerés rájön a női szépség valódi mivoltára, a pincér kezelésének 

praktikus módjára, valamint saját helyére nője szeretői között) melyeknek az olvasó aztán 

levonhatja tanulságát. A csupa praktikus tudást elsajátító Megismerés kétes dicsősége, 

hogy mindig első az egyenlők között, legyen szó akár a Megismerés vágyáról vagy 

jogáról mint a priori struktúráról, akár a megszemélyesített Megismerés tapasztalati 

útjairól az abszurd események közepette. Láttuk, hogy a két, egymást konvencionális 

23 Paul de Man, "Az önéletrajz mint arcrongálás", Pompeji, 1997/2-3. 
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módon kizáró jelentésmező összjátékára épülő oxymoron, a ,primus inter pares" 

célszerűen működött az értekező részben, tehát a közlés szolgálatában álló, az átlátszóság 

illúzióját keltő, funkcionális értekező nyelvbe be tudott simulni. Ha ezt a funkciót ráírjuk 

az elbeszélés egészére, akkor az első, értekező, és a második, narratív, a prosopopeia 

alakzatával dolgozó nyelvet képesnek kell látnunk olyan jelentésmező létrehozására, 

amely „helyesen" működik, azaz a tanmese koherens tanúságának levonásával kecsegtet. 

Ily módon elmondható, hogy Garaczi eme elbeszélése nem elégíti ki a koherens történet 

iránti vágyat, azonban van metonimikus aspektusa, amennyiben az ok-okozati séma 

szerint levonható tanulság nyereségével kecsegtet. Az olvasás munkájának azonban 

tovább kell folytatódnia, mert a két, különböző befejezés további értelmezést igényel. Az 

olvasói aktivitás, azaz a szöveg értelmezésének, megismerésének munkája szükséges 

ahhoz, hogy A Megismerés elemi vágyáról szóló szöveget értelmezni tudjuk. 

11.2.1.2. A metafora megfejtésének vágya Méz 

Az első részt záró utolsó két elbeszélés (Méz, Az út vége) közül a Méz című 

szöveg az, amely a Plasztik című kötet, illetve a későbbi kötetek írásmódja szempontjából 

jellegzetesnek mondható. (Igaz ugyan, hogy^fz út vége írásmódja a Plasztik című köteten 

belül kevésbé jellegzetes, Keresztury Tibor mégis jó érzékkel emelte ki elemzésében, 

hiszen ez az írásmód, mint mesefordulatok parajfrázisa, a Nincs alvás! című kötetnek a 

mesét architextusként fölhasználó szövegeiben jelenik majd meg újra.) Az eddigi 

elbeszélésektől eltérően a Mézben én-elbeszélő szerepel, aki azonban külső nézőpontból, 

egy mindentudó elbeszélő pozíciójába helyezkedve beszéli el az eseményeket, hiszen 

képes tudósítani saját haláláról, és saját újjászületéséről is. A szövegbe épített 

szakasztörések („ A Méz szintje a 12. perc után „) a fikció szerint a 

Budapestet elárasztó Méz szintjét jelzik: „Budapest egy gigantikus méretű átlátszó csupor 

alján állt, a Hungaronektár ügynökei pedig éppen azon buzgólkodtak, hogy elárasszák 

grízes akácmézzel." (22.) A Méz azonban olyan metafora, melynek dekódolásától a 

szöveg eltérít. Hiába forog az elbeszélt történet végig a Méz körül, nem tudjuk meg, hogy 

a Méz vajon minek a metaforája, mert az elbeszélő a mézről alkotott előfeltevéseinkkel 

disszonáns jellegzetességeket fogalmaz meg a Mézzel kapcsolatban. „Mi mást tehetnék? 
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Felrobbantom a Mézemet, és meghalok vele együtt, vagy rábeszélem, hogy disszidáljon. 

Sokáig néztem, de nem mertem megnyalni. 

Végül összecsavaroztam, és visszacsúsztattam a helyére. Arra gondoltam, 

régebben sirály voltam, azelőtt vadmurok, azelőtt malachit." (22.) Hiába olvasunk amúgy 

érdekfeszítő történetfoszlányokat, amelyek akár egy vallomás részei is lehetnének, és 

amelyek a fikció szerint még a sajtót is foglalkoztatják („Mit érzett akkor?, kérdezi a 

riporter. - Mit érzett akkor, élet és halál mezsgyéjén?" 23.), nem a történet összerakására, 

töredékekből való megkonstruálására irányuló vágy lesz az, amely az olvasást 

továbblendíti, hanem a Méz metafora dekódolásának vágya, tehát az a vágy, hogy 

működése közben figyelhessük meg a Méz című szöveget. Mi a Méz, ha ennyi és ilyen 

súlyosságú eseményt idéz elő? A kérdés a szöveg struktúrájára vonatkoztatva a 

következő: Miként működik a Méz metafora úgy, hogy képes az elbeszélt történet 

koherenciája nélkül is egy szöveget teljes szövegként működtetni? Ez a kérdés pedig 

éppen az, amely a kritikusi tanácstalanságot is jelezheti. Hogyan keltik a Plasztik 

szövegei az olvasáshoz elegendő koherencia érzetét, ha az elbeszélések szövege, illetve a 

Plasztik című elbeszélésfüzér szövege szándékosan és provokatívan töredékes, és az 

elbeszélés szintjén nélkülözi a koherens történet megkonstruálásához szükséges logikai 

viszonyokat? 

11.2.2. A Plasztik című elbeszélésfüzér 

11.2.2.1. A „plasztik-vers" 

Kemény István a Plasztik című kötet írásmódjáról definitív szándékkal a 

következőt írja. „A plasztik-vers Garaczi László jellegzetes műfaja. Plasztik című könyve 

végig ilyenekből áll, de a Tartsd a szemed a kigyón is jórészt. A plasztik-vers alapja a 

szöveg, akár saját, akár vendég-; ezt táptalajnak használja, de nem nő túl nagyra tőle: 

terjedelme egy-két gépelt oldal, szubjektív meghatározás szerint annyi, amennyit egy 

ember egy nekiüléssel meg tud írni. (Természetesen költőről van szó, nem prózaíróról.) A 

plasztik-vers akciódús műfaj: nem csak a szövegvers, hanem a novella, sőt, a videoklip-
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forgatókönyv is rokona. Ez utóbbi úgy rokon, hogy egyes Garaczi-írásokat le lehetne 

forgatni. A leírás ugyan sokkal élményszerűbb, mint egy forgatókönyvben, de a 

történések, képek leírása pontos. Amiben viszont különbözik mindhárom műfajtól, az 

maga a „plasztik" szó. Ennek első jelentése egyszerűen „anyag" (ám az „anyag" szó a 

nyolcvanas évek föld alatti Budapestjén a sóvárgott kábítószert jelenti). Maga a szerző 

nyújt egészen másféle értelmezési lehetőséget, mikor közli, hogy a Plasztik egyes 

darabjai a magyar kártya egyes lapjainak felelnek meg (Plasztik Játékkártyagyár). Ez 

pedig sejtet egyfajta műfaji egységet. Végül van egy harmadik értelmezés is: a 

plasztikbomba, a terroristák kedvenc fegyvere. Ez sem véletlen: A. Baader Garaczi 

visszatérő szereplője. 

A plasztik-vers olyan szöveg, amelyben „anyag" dolgozik."24 Garaczi első 

köteteinek recepciójára nézve jellegzetes, hogy, ahogy Kemény István is, a Garaczira 

jellemző kisformát célozzák leírni, az esetlegesen jelenlevő, nagyobb egységbe rendező 

szerkesztőelvek tekintetében pedig inkább a hiányokat észrevételezik. Kemény István 

elnevezésével élve tehát a plasztik-vers jellemzői a következők. Szövegszerű, rövid, 

konfliktusokat, eseményeket beszél el, pontos leírásokat tartalmaz. Kemény a Plasztik 

címben található szót a Plasztik című szöveg metaforájaként értelmezi. Eszerint a Plasztik 

hatása a következő metaforákkal írható le. A szöveg kábítószerként funkcionál; a szöveg 

egyes darabjai a magyar kártya darabjai; a szöveg bombaként hat. 

Ha tehát Kemény István gondolatmenetét, amely abból indul ki, hogy „a plasztik-

vers akciódús műfaj" szembesítjük azzal a konszenzuális kritikai észrevétellel, miszerint 

a Garaczi-szövegekből hiányzik a történet, az epikum25, akkor kiindulhatunk abból, hogy 

a Plasztik szövegeinek eme két észrevétel mögött sejtett előfeltevésektől való eltérését 

vizsgáljuk. 

11.2.2.2. A Plasztik mint prózaversek fűzére 

24 Kemény István, „"Annyira egyedül vagyok, mintha minderikit szeretnék." Garaczi Lászlóról", Nappali 
Ház 1991/1-2. 180-184., 182. 
23 Lásd föntebb, a Deréky Pál nyomán hatodikként tárgyalt pontnál. 



58 

Kemény, amint a „plasztik-vers" elnevezésből, és a föntebb idézett definitív 

részletből kitűnik, a líra felől közelítette meg Garaczi írásait. Farkas Zsolt föntebb idézett 

dolgozata példáján már láthattuk, hogy az első Garaczi-szövegek műnemi hovatartozása 

igen képlékeny, ezzel együtt a kritikai konszenzus később inkább prózaíróként fogja 

elkönyvelni Garaczi Lászlót. Ha ezen szövegek narrátorát mint versbeli szubjektumot 

tekintjük (nevezzük továbbra is narrátornak), akkor érthetővé válik, hogy mit ért Kemény 

„akciódús" műfajon. Már a Plasztik első novelláiban világossá válik a beszédhelyzet. 

Narrátor hol általános alanyként beszélve (Makk király 31.), hol én-elbeszélőként (makk 

IX. 34., zöld király 36.), hol omnipotens ő-elbeszélőként (zöld felső, Rudenz Ulrich, 39.) 

vizsgálódik és szólal meg, és belső történéseket beszél el. Ha a Makk király című novellát 

úgy olvassuk, mint amely kontextust teremt a többinek, és ha a Plasztik metafora alapján 

a szövegeket a magyar kártya lapjainak, illetve a magyar kártya lapjait szövegeknek 

értelmezzük, a fikció szerint ezek a belső történések a magyar kártya lapjain ábrázolt 

képek leírásaiból bontakoznak ki. A Makk király felütése így szól: „Előfordul, hogy az 

ember - szórakozásképpen - kezébe fog egy pakli elhasznált magyar kártyát - középen 

körkörös felirat díszeleg: PLASZTIK JÁTÉKKÁRTYAGYÁR - ujjai ügyes, egyengető 

mozdulatával a kikandikáló lap széleket eltünteti, szoros tömböt képez a 

kártyacsomagból," (31.). A szöveg később így folytatódik: „Előfordul, hogy az ember, 

mikor idáig ér vizsgálódásaiban, arra gondol - persze csak szórakozásképpen —, hogy 

elég is lesz már ennyi, és arra, hogy történnie kell valaminek, és lehet, hogy ekkor az 

ember megfordítja a legfölső (törött sarkú) lapot, és előfordul az is, hogy megpillant egy 

makk királyt az ő stilizált lován. Kiderül, hogy amíg a lap fonákja tele volt izgalmas 

lehetőséggel, addig ugyanez nehezen mondható el az agg királyról az ő stilizált lován. 

Nemhiába nevezi a népnyelv a kártyát az ördög Bibliájának. 

De az ember meg nem azért ember a bőrfoteljében, hogy ne tudna létének minden 

vonatkozásával a parányi, mozaikként széthullani igyekvő képre koncentrálni, tudatának 

egyetlen ingerült mozdulatával lerázva magáról - mint kutya a vizet - környezete 

parancsoló és követelő jelenlétét, és ne venné észre, ne látná meg a két nyurga árnyékot: 

a platánok tűzdelte óbudai utcán, ne kölcsönözné bizalmát rögtön a magasabbiknak, ne 

töltené el őt végtelen kíváncsisággal, hogy ki ez a sápadt fiú, [...] és végül ne veszítené el 



59 

önuralmát, [...] és ne kukucskálna be a fiú koponyájába a magas homloka mögé, hogy 

kifürkéssze a gondolatait, és ne találná ott ezeket a szavakat: 

„Előfordul, hogy az ember - szórakozásképpen - kezébe fog egy pakli elhasznált 

magyar kártyát - középen körkörös felirat díszeleg: PLASZTIK 

JÁTÉKKÁRTYAGYÁR, ..."" (32-33.) 

Az önmagába visszatérő szöveg a mélybevitel (mise en abyme) olyan speciális 

eseteként értelmezhető, amikor a szöveg a szövegben - a három pont („...") 

konszenzuális jelzésével megerősítve - ugyan az a szöveg. Az autarchikus 

intertextualitás, vagy Gérard Genette tömörebb terminológiájával élve, autotextualitás 

ezen esetét elemezve Lucien Dállenbach arra hívja föl a figyelmet, hogy a mise en abyme 

(mélybevitel vagy más aspektusból: kicsinyítő tükör) egyidejűleg csökkentheti egy 

elbeszélés szemantikai virtualitásait, és növelheti is szemantikai lehetőségeit azáltal, hogy 

szövegszerűségét bizonyítja.26 A szóban forgó Garaczi-elbeszélés végén olvasható 

autotextus, amely megismétli az elbeszélés felütését, jelezve, hogy tulajdonképpen az 

egész elbeszélést ismétli meg, olyan textuális közjáték, amely elbizonytalanítja a szöveg, 

a szerző és az olvasó funkciója közötti határokat. A Makk király végén olvasható 

kicsinyítő tükör ugyanis kétfelé is visszavonatkoztatható. Közvetlen kontextusában az 

elbeszélés kezdetére, amelyet megismételve azt a gyanút kelti, hogy a megfigyelő és a 

megfigyelt ugyan az a személy, az elbeszélő. Tágabb, azaz a kötet kontextusában a könyv 

első felében található, A kígyó a másik kígyó farkába harap (15.) című elbeszélésre 

vonatkoztatható vissza. Ezen elbeszélés eljárása hasonló a Makk királyéhoz. a 

felolvasásról szóló szövegről bebizonyosodik, hogy egyrészt az maga az aktuális 

felolvasás, és továbbá, hogy a felolvasás, azaz a szöveg végét a („valós") felolvasáson 

megtörténni készülő események (a Vörös Hadsereg Frakció egyik kommandójának 

támadása) adják. A szöveg ily módon azzal fenyegeti hallgatóit (olvasóit), hogy a szöveg 

által elbeszélt terrorista-cselekmény áldozatai lesznek. Ezt a szorongást azonban maga a 

26 Dállenbach, Lucien, „Intertextus és autotextus", Helikon 1996/1-2., 51-66. ,,[E]1 kell ismernünk, hogy a 
lehető legpontosabb reprodukciónak is a mű redundanciáját erőteljesen megnövelő hatása van. Márpedig, 
mivel egy üzenet információtartalma és redundanciája, [...] fordított arányosságban vannak egymással, a 
reprodukáló kicsinyítő tükör kizárólag azáltal, hogy lehetővé teszi az elbeszélés bezárulását és maximális 
szabályozását, ugyanannyira csökkenti annak szemantikai virtualitásait." „Mint ténylegesen másodlagos 
jel, a kicsinyítő tükör nem csupán az első (vagyis a vele járó elbeszélés) jelentésintencióit emeli ki; kifejezi, 
hogy ő is (csak) egy jel és megnyilvánít valamilyen trópust - de mérete révén megsokszorozott 
hatásossággal: Irodalom vagyok, és az engem magába foglaló elbeszélés is az." 54. 
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szöveg idézi elő sorozatos mélybevitel használatával, így az erőszakról szóló szöveg nem 

leírja vagy megjeleníti az erőszakot, hanem maga lép az erőszak helyébe, előidézve az 

erőszaktól való szorongást. A kígyó a másik kígyó farkába harap a Makk király 

visszautalása révén a Makk királlyal együtt a kötet centírozó szövegének tekinthető. A 

két, szóban forgó elbeszélés által teremtett kontextus olyan elbeszéléseket sejtet, előlegez 

meg, amelynek olvasóját a szövegek cselekményükbe vonják, ily módon az olvasó a 

szövegek bonyolítójává, Roland Barthes terminusával élve, írójává válhat. Ennek az 

olvasói attitűdnek az allegóriájaként tekinthető A kígyó... című elbeszélés ama 

mozzanata miatt, amikor a fenyegetően beígért terrortámadás nem történik meg, helyette 

gyakorlatilag a felolvasás folytatódik, illetve kötetben az olvasás. Tehát bomba helyett 

vagy bombaként legfeljebb a szöveg robban (Plasztik) - ha az olvasó képes robbantani 

(olvasni). 

Mielőtt azonban ezt az, úgy tűnik, szöveg által sugalmazott, attitűdöt az olvasói 

aktivitás attitűdjeként értelmeznénk, fejtsük föl a cím sugalmazásait is. A kígyó a másik 

kígyó farkába harap egyrészt az önmaga farkába harapó kígyó mint a hermeneutikai kör 

jelképének kimozdítása, illetve kitágítása, másrészt viszont, ugyan azt az allegóriát 

használva a szövegre, mint Baudelaire, egy bizonyos szövegszemlélet és 

történetbonyolítási mód fölidézője is lehet. Baudelaire ajánlása, amelyet A fájó Párizs Kis 

költemények prózában című kötete elé, barátjának címezve írt, így hangzik: 

„Kedves barátom, küldök önnek egy kis művet: igazságosan nem lehetne 

rámondani, hogy se farka nincs, se feje, mert, ellenkezőleg, egyszerre csupa fej és csupa 

farok, váltakozva és kölcsönösen. Gondolja meg, kérem, ez a szerkezet micsoda 

kényelmet nyújt valamennyiünknek, önnek, nekem, és az olvasónak. Kettévághatjuk, 

ahol akarjuk, én az álmodozásomat, ön a kéziratot, az olvasó az olvasmányt; mert ennek 

az utóbbinak berzenkedő akaratát nem kötöm hozzá egy fölösleges bonyodalom 

végeérhetetlen fonalához. Emeljen ki egy csigolyát, és a tekervényes képzelet két darabja 

minden nehézség nélkül újra egybeforr. Szabdalja diribre-darabra, és meglátja: 

valamennyi külön-külön megél. Abban a reményben, hogy e csonkok egyikében-
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másikában lesz elég életerő, hogy tetszeni tudjon és elszórakoztassa, vagyok bátor az 

egész kígyót önnek ajánlani. [.. ,]"27 

Az ajánlás egy másik változata új nézőponttal is szolgál: 

„Houssaye-nak. A cím. Az ajánlás. 

Farok és fej nélküli. Az egész farok és fej. 

Örömteli és kényelmes nekem. Örömteli és kényelmes az olvasónak. Ott szakítjuk 

félbe, ahol csak akarjuk, én az álmodozást, Ön a kéziratot, az olvasó az olvasást. A 

csökönyös akaratát nem kötöm le egy felesleges cselekmény fonalával. [... ] 

Többet ér, mint 6000 oldal cselekmény; ezt tudják be szerénységemnek. 

Melyikőnk nem álmodott még egy különös és költői prózáról, mely képes 

visszaadni a lélek lírikus mozgalmasságát, az álmok hullámzó áradatát és a tudat merész 

ugrásait? [...] 

Végeredmény, apró csonkok, az egész kígyó."28 

A kígyót a szöveg allegóriájaként alkalmazó mozzanat, amely a Tartsd a szemed a 

kígyón! című kötetben majd a cím szintjére emelkedik, valószínűleg nem véletlenül idézi 

meg Baudelaire prózaverseit. Noha a Plasztik metafora játékkártyaként való értelmezése 

és kibontása arra engedne következtetni, hogy az elbeszélésekben olvasható történet nem 

szándékosan és elméleti alapon töredékes és laza összefüggést mutató, és noha a 

töredékek között a kártyalapok sérüléseire utaló szövegek olvashatók, amelyek szintén a 

véletlen látszatát keltik, a megidézett baudelaire-i szövegkezelési mód mégis arra utal, 

hogy átgondolt, nem is annyira szokatlan eljárás szándékos alkalmazásáról van szó29. A 

Plasztik ciklus elbeszélései egy-egy eseményről, belső eseményről számolnak be, 

szándékosan visszafogva az elbeszélés tempóját, az elbeszélt történet kiterjedését. Erre az 

eljárásra nem csak allegorikus formában tett, de direkt utalásokat is találunk. A zöld 

27 Baudelaire. Charles, A fájó Párizs Kis költemények prózában, in.: Charles Baudelaire válogatott művei, 
Európa könyvkiadó, Budapest, 1964, 257-258. Szabó Lőrinc fordítása 
28 Idézi Derrida, Jacques, Az idő adománya, Gond-Cura Alapítvány - Palatínus Kiadó, Budapest, 2003, 
132. 
29 A cselekményt helyettesítő megfigyelések szándékos főszerepbe állításához számos önreflexívként 
értelmezhető szöveghelyet sorakoztathatnánk föl. Csak néhány példa. A tök alsó, Reding Itell 
tulajdonképpen egy megfigyelés története, vagyis egy ismeretelmélet gyakorlata. „Megfigyeléseim tárgyai 
legyenek a fülek. Sőt. Megfigyeléseim tárgyai legyenek a szájak. Az ajkak húsossága. Vajon, ha sorba 
tenném e képeket az ajakhúsosság alapján, felfedezné-e a gyanútlan szemlélő különös szempontomat?" 
(68.) A történelem- és történetszemléletről árulkodik a zöldIX című elbeszélés felütése: „A történelem 
abban a vasúti kupéban kezdődött, ahol nyolc pár lábszag társaságában búcsút vettem Belgrádtól." (81.) 
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királyban például. „Már csak azért sem beszélhetek a kirakatban felhalmozott különböző 

formájú, méretű, színű kólásüvegek áradó bőségének érzéki öröméről, mert ekkor az 

események irányt vesznek, nekidurálják magukat és meglódulnak; minden kívülre 

helyeződik át." (36.) Az elbeszélések, melyeknek címét a magyar kártya egyes lapjainak 

neve adja, önmagukban egy-egy olyan történetet adnak, amelyben egyrészt hiányok 

találhatók az egyes történeten belül is, másrészt tetszőleges sorrendben, tetszőleges 

logikai viszonyokat fölállítva összefüzhetők. Ha csak az eddig említett elbeszéléseknél 

maradunk, akkor is látható, hogy a szövegekben potenciálisan benne rejlik ez az olvasói 

munka, amely azonban, más aspektusból, amint erre Baudelaire ajánlása is rámutat, 

amelyet a Garaczi-szöveg megidéz, a választás szabadságának kényelmét is adja. A makk 

IX című elbeszélés (34.) például jól meghatározhatóan egy szemészeti kontrollvizsgálat 

történetét beszéli el. A továbbfűzés lehetőségét csupán az utolsó történetmozzanat adja, 

ahhoz viszont gyakorlatilag bármely másik elbeszélés története illeszthető, „„...na, mi a 

helyzet? - vigyorgott Géza a rőtbarna terméskő kerítésnek támaszkodva. - Kitoltak a 

szemeddel? " 

Láthatóan nem várt választ. „Indulandusz! - harsogta. - Beleviszlek a jóba, ha te 

is akarod." Vadul hátba vágott, és már trappolt is lefelé a Királyhágó utcán " (35.) 

Más esetben, így például a zöld király és a tök ász, Nyár című, egymást követő 

elbeszélések esetében úgy tűnik, hogy a két szövegben elbeszélt történet összefügg, az 

utóbbi időben lineárisan haladó elbeszélésként és ok-okozati viszonyban állva egyenes 

folytatása az előbbinek (egy „külső-lipótvárosi Don Jüan" hódítási „akciója"). A makkX. 

az elbeszélésen belüli töredékek logikai viszonyának változatosságára kínál példát: a 

„SZAKADÁS" által elválasztott két történet ugyanannak az eseménynek más szempontú 

elbeszélése. Mivel az elbeszélések a narrátor önvizsgálatának eredményeképp előálló, 

belső történésekről tudósító szövegek, a belső történések kísérőjeként vagy 

megtestesülőjeként előforduló külső, tényleges cselekménynek ható mozzanatok 

jelentősége megnő, és az elbeszélés részletessége is azt az érzetet kelti, mintha az 

elbeszélt eseményeket nagyítón keresztül látnánk. Ráadásul fel kell, hogy tűnjön, hogy a 

Plasztik szövegei figuratív szinten is zsúfoltak. Az olvasás előrehaladtával a szövegvilág 

egyre több eleme bizonyul allegorikusnak, így például az elbeszélőnek a szemészeti 

kontrollvizsgálat alkalmával emlegetett „végtelen dioptriás (35.) szemüvege. A végtelen 
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távolba vesző eseményeket és látványokat közelbe hozó elbeszélői szemüveg emlegetése 

megerősít bennünket abban, hogy a narrátor nézőpontja megismerhetővé, de legalábbis 

analizálhatóvá teszi számunkra a világot. A narrátor nézőpontját magáénak tudó olvasó 

rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy a változó és laza logikai kapcsolatban álló 

elbeszéléseket (prózaverseket) tetszőleges logikai kapcsolatba állítsa. A narrátor ily 

módon az olvasóra ruházza át kompetenciáját, amely azonban inkább 

cselekményszegmensek analizálásának képességét, mint a történet logikai sorba 

rendezését jelenti. Ez az egyfelől korlátozottnak, másfelől termékenynek ható narrátori 

kompetencia azonban, amint föntebb a kígyó-allegória kibontásánál láttuk, szerzői 

szándék következményének tűnik. A valódi személy és az elbeszélő között elgondolható 

szerző-funkció30 működését ebben a szándékban - a szándékot mint szövegalakítási 

módot értve - érhetjük tetten. Az egyébként Garaczi László szerzői névvel ellátott 

narrátor egy olyan textuális játék lehetőségét adja meg az olvasónak, amelyet a föntebb 

már részletezett logikailag független, töredékes megfigyelések tesznek lehetővé. Az 

erőszakot, amelyet, láttuk, például A kígyó... című elbeszélés, az olvasón gyakorolni 

látszik, egyrészt a kártya mint kártyajáték által keltett konnotációk szelídítik meg, 

másrészt az a tény, hogy az egyes elbeszélések, a fönt említett nagyító, elemző 

természetű narrátori nézőpont miatt, önmagukban is értelmezhetők és élvezhetők31. 

Az elemzések nyomán összefoglalásul azt mondhatjuk, hogy a Plasztik című kötet 

szerkezete a két centírozó szöveg felől látható be. A Kígyó a másik kígyó farkába harap, 

és a Makk király nyomán az olvasó felé támasztott elvárások már-már önellentmondó 

természetével találkozunk. Ha az irodalomkritika, illetve irodalomtörténet a szövegek 

megkomponáltságát, poétikáját szeretné leírni, akkor Kemény István fönti kiindulópontja 

jól használható belátásnak bizonyul. Ha Kemény István nyomán a baudelaire-i prózavers 

30 Foucault, Michael, „Mi a szerző?", Világosság 1981/7., melléklet 
31 Ez a szövegstruktúra, a mögötte felsejlő szövegszemlélet és a szerző-funkciónak tulajdonított hatókör 
illetve elbeszélői kompetencia és a Plasztik implicit, olvasónak szóló utasításai által sugallt könnyedség 
kontrasztban állnak a szövegben megidézett nyolcvanas évek Magyarországának vüágával, állapotával. 
Valószínűleg ezt az ellentmondást érzékelte a kritika amoralitásként. A nyolcvanas évek magyar valóságára 
tett utalást olyan, valóságból beemelt elemek teszik hitelessé, mint például a valós helynevek (pl. Úttörő 
Áruhát 16.), vagy ismert underground figurák (pl Dixie, 56., 66.) említése. A korszak nyelvi megidézése 
ebben a kötetben még kevésbé hangsúlyos, csak néhányszor villan föl például a mozgalmi nyelv vagy a 
nyolcvanas évek szlengje (A viccmesélés a tökXcmm elbeszélésben, a káromkodások a piros alsó, Kuoni 
pásztor című elbeszélésben olyan vendégstílusok, melyek majd & Mintha élnél! című kötettől kezdve 
lesznek formaalkotók.) 



64 

hagyományát32 folytató és átíró Garaczi-szövegeket akciódús líraként, tehát pozitív 

poétikai mutatók mentén elemezzük, akkor számos jellegzetességre mutathatunk rá 

amellett, hogy természetesen észrevételezzük a kortárs kritika által negatív poétikai 

mutatók mentén eddig inkább földolgozott jellegzetességeket, melyek abból a kritikusi 

nézőpontból nyomatékosak, amelyek a Plasztik című kötetet cselekményszegény, lírai 

prózaként értelmezik. A két, líra és epika felől érkező megközelítés együttesen adhatja 

azokat a belátásokat, amelyeknek mentén az első Garaczi-kötetekhez olyan poétikai 

jegyeket és befogadói attitűdöt tudunk társítani, melyeket aztán tágabb nézőpontból 

irodalomtörténeti összefüggések részeként is láthatunk. 

32 Természetesen nem kell, hogy a Plasztik című kötet írásait kizárólag prózaversként azonosítsuk. Az 
elemzés belátásán kívül azonban erre utal a recepciónak az a mozzanata is, amely a kötet egyértelmű 
műnemi besorolhatóságának hiányát észrevételezi. Már a Plasztik című kötetben is észlelhető, de a későbbi 
kötetekben lesz igazán hangsúlyos a Garaczi-írásoknak az a jellegzetessége, hogy különböző, 
hagyományosan nem-irodalminak tartott nyelvi regiszterekből építkezik. Barbara Johnson többek között a 
hétköznapi nyelv irodalomba emelésének észrevételezéséből kiindulva hasonlítja össze Baudelaire 
Útrahívás című prózaversét az azonos című versével. Barbara Johnson gondolatmenete szerint Baudelaire 
prózakölteménye, a szokásos értelmezéssel ellentétben, nem kibővített, másodlagos változata az azonos 
című versnek. Az Útrahívás című prózaköltemény és az Útrahívás című vers között fennálló dialógus 
Johnson szerint a lírai kód és a prózai kód küzdelme, illetve kölcsönhatása (amely egyébként Johnson 
elemzése alapján magában az Útrahívás című prózaversben is kimutatható). Johnson, Barbara, „Poetry and 
Ist Double: Two Invitations cm voyage", in: Johnson, Barbara, The Critical Dijference: Essays int he 
Contamporain Rhetoric ofReading, Baltomore, London, JohnHopkins University Press, 1988 
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III. A látszólagos véletlen poétikája Garaczi László, 
Tartsd a szemed a kígyón! című kötetében 

III. 1. Recepció 

A Garaczi-szövegekkel foglalkozó tanulmányok jó része együtt tárgyalja Garaczi 

első három kötetét (Plasztik, A terület visszafpglalása a madaraktól, Tartsd a szemed a 

kígyón!), de legalábbis a Plasztik és a Tartsd a szemed a kígyón! című prózaköteteket 

gyakorta együtt említik. Bónus Tibor is ezt a megszokott eljárást követi Garacziról szóló 

monográfiájában33, amelyben jelen dolgozatnál több figyelmet szentel a Garaczi-

szövegek irodalomtörténeti kontextusának34, ám jóval kevesebbet a Garaczi-kötetek 

recepciója elemzésének. A Plasztik és a Tartsd a szemed a kígyón! kötetek kritikai 

fogadtatásával kapcsolatban Bónus Tibor inkább az olyan komponenseket emeli ki, 

amelyek a kritikai fogadtatásban összehangzóak voltak, és amelyek a korabeli recepció 

világszerű, referencializáló olvasásmódjára utalnak. Ezen a nyomvonalon a recepció 

markánsan két látásmódbeli jellegzetességgel írható le. Egyrészt, a recepció, Garaczi-

írásokat nemzedéki irodalomként értve, tragizáló, apokaliptikus értésformákat működtet. 

Másrészt „a kritikusok egy szerzői hang azonosításának jegyében homogenizálják a 

szövegben beszélőt"35. Érthető természetesen, hogy ha Bónus a recepcióból azon 

vonásokat emelte ki, amelyek figyelmen kívül hagyják a Garaczi-írások szövegszerű 

összetettségét, akkor a monográfus nem lát lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjon a 

korabeli, vagy későbbi tanulmányok által fölvetett szempontok vizsgálatába (noha 

belátásaikat, például az általam is sokat idézett Deréky-tanulmányét, időnként felidézi), 

hiszen monográfiájában kinyilvánított szándéka szerint értelmezői kontextusok 

kipróbálását végzi el36. Bónus Tibor az első kötetek kapcsán egyedül Simon Attila 

33 Bónus Tibor, Garaczi László, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2002 
34 Elemzi Esterházy Péter műveinek szövegszemléletével való kapcsolatot, valamint felhívja arra a 
figyelmet, hogy a, Garaczi-szövegékre is jellemző, új-szenzibilitás szövegépítési módján (noha 
nyelvszemléletén nem) a neoavantgárd „búvópatakszerű" hatása érezhető (23.). 

Bónus Tibor, Garaczi László,25. 
36 „E könyv további fejezetei sem tekintik magukat másnak, mint értelmezői kontextusok kipróbálásainak, 
melyek révén igyekeznek minél több, sokszor nem is mindig összebékíthető jelentésfolyamatba illeszteni 
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tanulmányát említi olyanként, amely meghaladja a világszerű, referencializáló 

olvasásmódot, és elegendő hangsúlyt fektet a Garaczi-írások poetológiai összetettségének 

elemzésére37. 

Bónus a két kötetből poétikai szempontból az önmagába visszatérő szöveg 

alakzatát emeli ki, teszi ezt elsősorban második kötet címében olvasható allegorikus 

bátorításra hivatkozva. A Tartsd a szemed a kígyón! kötetben valóban folytatódik az az 

írásmód is, amelyet a Plasztik kötet centírozó szövegei kezdtek meg, és, amint fönt láttuk, 

a kígyó ott is a szöveg allegóriájaként szerepelt. 

III.1.1. A prózaként olvasás A rövidtörténet fogalmának bevezetése a 
Garaczi-recepcióba 

A Tartsd a szemed a kígyón! kötet fogadtatása már nem problematizálja 

hangsúlyosan, hogy az illető írások az epikus vagy a lírai kód által inkább 

meghatározottak-e. Ezzel együtt megfigyelhető az az elmozdulás, hogy a kritika a 

Garaczi-szövegekről már nem mint líráról (fönt láttuk, Kemény István terminusa a 

plasztikvers volt), nem mint prózaversről, hanem egyértelműen mint prózáról 

gondolkodik. Sőt, olyan műfaji mutatók nyomán („rövidtörténet") elemezték a Garaczi -

szövegeket, amelyek közös nevezőt teremtettek más, a „legújabb irodalom" szövegeinek 

tekintett írásokkal. Noha a rövidtörténet műfaja mint közös nevező sem volt 

problémamentes. Többen észrevételezték, hogy a „legújabb irodalom" csoportnév 

félrevezető, mert igen különböző szövegeket tartalmaz, és ezt támasztja alá az is, hogy 

ezen szövegeket nem lehet egységesen leírni a rövidtörténet műfaji jellegzetességeinek 

konstatálásával sem. A rövidtörténet azonban egy olyan műfaj fogalomnak bizonyult, 

amelyen keresztül nem csak a nagyon különböző szövegek között lehetett közös nevezőt 

találni, hanem irányzatokhoz, írásmódokhoz, például az amerikai minimaiizmushoz is 

kapcsolni lehetett a „legújabb irodalom" szövegeit38. így tehát, noha más alapokon is 

Garaczi szövegeit, ugyanakkor persze azt sem hagyva figyelmen kívül, hogy az egyes irodalomértelmező 
diskurzusok milyen viszonyba léptethetők egymással." Bónus Tibor, Garaczi László, 43. 
37 Bónus Tibor, Garaczi László, 27. A szóban forgó tanulmány: Simon Attila, „Sztepptáncos -
kényszerzubbonyban Garaczi Lászlóról", Orpheus, 1991/1., 108-119. 
38 A legnyilvánvalóbb példa Bret Easton Ellis Amerikai psychoja és Hazai Attila Budapesti skizoja 
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megkísérelték az „újabb" és a „legújabb irodalom" egységes leírását39, a rövidtörténet, 

illetve a rövidtörténetek változatai, eltérő működési módjainak vizsgálata gyakori 

elemzési szempont maradt attól kezdve, hogy a kilencvenes évek elején a rövidtörténet 

problematikája hangsúlyossá vált a magyar irodalomtudományos diszkurzusban. Thomka 

Beáta összegzését idézve: „Midőn a műalkotások ebben a kategóriában [kisprózai vagy 

rövidprózai szövegek kategóriájában] fokozatosan eltávolodtak az elbeszélés vagy a 

novella műfaji hagyományától, formai örökségétől, kézenfekvőnek tűnt a short story, a 

Kurzgeschichte, a récit court, a rövidtörténet fogalmának bevezetése. A kérdés e 

pillanatban egész pontosan úgy vethető föl, vajon a többé-kevésbé leírhatónak tűnő 

rövidtörténet mint műforma kimeríti-e mindazt, ami Tournier-nek vagy másoknak a 

föntihez hasonló elbeszéléseit poétikailag jellemzi. Két lehetőség körvonalazódik a 

válaszadásra: az új megjelenési formák következtében vagy bővíteni kell a rövidtörténet 

tipológiáját, vagy átmenetileg, illetve véglegesen be kell vezetni a prózai szöveg fogalmát 

mint poétikai kategóriát. 

Az alapvető jegyek, amelyek elbizonytalanítják a hagyományos terminusok 

illetőségét, megközelítőleg az alábbiakban nyilvánulnak meg: - háttérbe szorul a 

történetszerűség; - a történet funkcióját reflexiósor tölti be; - megszűnik a szöveg fikciós 

jellege; - fölerősödik az analógián alapuló metaforikusság, szimbolikusság; - művészi 

elbeszélés helyett köznapi elbeszélést olvasunk; - művészi szöveg helyett tudományos, 

publicisztikai stb. följegyzés születik; - az elbeszélést szubjektív jegyzet, emlékezés 

helyettesíti; - az elbeszélést műhelyvallomás, ars poetica váltja fel; - a minimalizmus 

már-már tovább nem csökkenthető terjedelemig érkezik; - kép-, gondolat-, érzés-, 

helyzet-, látvány-, benyomásszilánkokra egyszerűsödik a közlés; - a narráció és leírás 

kijelentéssé, közléssé redukálódik; - sem a narráció, sem a leírás nem örökíti át 

hagyományos nyelvi szerkezeteit, funkcióik módosulnak; - kevés olyan formai jegy 

azonosítható, melyek általánosíthatóak lennének; - az elbeszélő és a szereplő kategóriái 

átértékelődnek, jelentőségük csökken vagy megszűnik; - felismerhetetlenekké válnak a 

hagyományos műfajformák stb "40 

39 A nominalista gondolkodásmód ad alapot az egységes leírásra Balassa Péter tanulmányában. A 
cselekmény rejtélye mint anekdotikus forma, 1984 
40 Thomka Beáta, „Prózaelméleti dilemmák", Híd 1991/7-8., 711. 
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Takájbs József „Rövidtörténet, 1986, posztmodern" című tanulmányában41 

megkísérli, hogy a „legújabb próza" kategórián konszenzuálisan belül lévő szövegeket 

aszerint csoportosítsa, hogy a rövidtörténet mely válfajához állnak közelebb. A Thomka 

Beáta definitív leírásából42 kiinduló gondolatmenetében Takács József a rövidtörténet 

következő válfajait vázolja föl. A magyar prózára legkevésbé jellemzőnek tartja a 

borgesiánus rövidtörténeteket, „amelyeket a fantasztikumnak és az 

(ál)dokumentarizmusnak a különös kapcsolódása, nagy kulturális tudás összpontosítása, a 

műformának az esszé felé közelítése jellemez"43. Takács József példaként említi Kemény 

István és Németh Gábor egyes írásait, mivel azokban fontos szerepet kapnak a 

művészettörténeti és magaskulturális utalások. Takács dolgozatának írása óta megjelent 

szövegek közül példaként említhetnénk Darvasi László, A lojangi kutyavadászok Kínai 

novellák című kötetét44. A következő típusba Takács a történetvezetéshez való viszony 

szempontjából „cselekményes-kaotikus szövegszervezésű" és a „valóságátírást" 

alkalmazó szövegeket sorolja. Németh Gábor, Podmaniczky Szilárd, Kemény István 

néhány szövege mellett Garaczitól is hoz példát „cselekményes-kaotikus 

szövegszervezésre"45, a Nincs alvás! című kötetből a Fogak című elbeszélést. Lehetséges, 

hogy a „cselekményes-kaotikus szövegszervezés" megnevezés önmagában félrevezető 

lehet, hiszen az említett elbeszélésben nem a cselekmény logikájának felbontása, nem a 

cselekmény alogikussága a jellemző, hanem az, hogy a történetelemek tartalmának és a 

cselekmény sémájának össze nem illése groteszk történetet eredményez (a Fogakban a 

kalandregény és a sci-fi narratív sémája mentén egy, az elbeszélő foga körül zajló 

politikai-hatalmi harc bontakozik ki)46. Mégis, eme rövidtörténet-típus vizsgálatakor teszi 

41 Takács József „Rövidtörténet, 1986, posztmodern", in: Csipesszel a lángot Tanulmányok a legújabb 
magyar irodalomról, szerkesztette Károlyi Csaba, Nappali ház 1994, 9-22. 
42 Takács József a következő tanulmányokra hivatkozik a rövidtörténet meghatározásánál. Thomka Beáta, 
A pillanat formái, Fórum, 1986, és Thomka Beáta, „Prózaelméleti dilemmák", Híd 1991/7-8. 
43 Takács József „Rövidtörténet, 1986, posztmodern", 13. 

44 Magvető, Budapest, 2002, A könyvről bővebben írtam „Rövidebb utat talált, amely ugyan nincs, de 
mégis járható" Darvasi László, A lojangi kutyavadászok című dolgozatomban. Kortárs 2003/7. 105-
108. 

45 Takács József „Rövidtörténet, 1986, posztmodern",, 13. 
46 Takács József ezt abból a szempontból közelíti meg, hogy az ilyen típusú elbeszélésekből hiányzik a 
valószínűség logikája, „s a történet olyan „párhuzamos világokon" halad át, vagy olyan valóságokat 
„termel", amelyek areferenciálisak vagy referenciájuk más szövegekre vonatkozik, legtöbbször 
parodikusan." (13.) Ezen a ponton észrevétele találkozik gondolatmenetünkkel, hiszen a kalandregény, 
vagy a sci-fi narratíváját groteszk módon megvalósító szöveg ezen narratívák paródiája is. 
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Takács azt a megfigyelését, miszerint ezen szövegtípusban a történetmondás előzetes-

jellegű, és ezen a gondolatmeneten továbbhaladva fontos különbséget észrevételezhetünk 

a Tartsd a szemed a kígyón! és a Nincs alvás! című kötet írásmódja között. Feltűnő a 

különbség ugyanis a két kötet között abban, hogy a Nincs alvás!, Takács József 

észrevételét fölidézve, nagy tematikus összevontságú szövegeket tartalmaz, a Tartsd a 

szemed a kígyón! viszont aprólékosan kidolgozott, szűk tematikájú szövegeket. Ez együtt 

jár azzal a jellegzetességgel, hogy a Tartsd a szemed szövegei gyakran egyéni, eseti, 

véletlenszerű szövegszervező elvek szerint épülnek föl, sokszor önreflexívek, míg a 

Nincs alvás! szövegei gyakran egyértelműen felismerhető narratív sémára játszanak rá, és 

explicit reflexió helyett parodikus jellegűek. (Tegyük hozzá, ez a típusú szöveg már a 

Tartsd a szemedben is megjelenik: Szmrty, vagy amit akartok 29.) 

A történetvezetést a „valóságátírás" szóval jellemzi Takács József Kemény István 

és Márton László egyes szövegeiben. Ilyen valóságátíró rövidtörténetekből állónak látja 

Kemény István, Az ellenség művészete című regényét. Magát a „valóságátírás" módszerét 

a regény 44. és 45. része meg is magyarázza47, Kemény pedig „édes stílusnak" nevezi a 

maga írásmódját48. Kemény azonban a stílus alatt egy világképet, látásmódot ért, hívja fel 

47 „44. [... ] „hozzád sodorják. Egy jeges ujja véleüenül a válladhoz ér. Azonnal elzsibbad a karod. Sóhaja a 
nyakadban, de te a legelső megállónál lesodródsz a buszról. Ő mostmár teljesen egyedül marad a 
méltósággal suhanó járműben. Büszkén és fölényesen mosolyog rajtad és sikerén. A végállomás még 
messze, leül hát a zongorához, fölötte lassan leng a csillár. A billentyűk forrók és nedvesek, égetik ujjait. 

Ez a zongora egy a parabolapályán keringő számtalan közül. Kétszáz éve járt utoljára 
napközelben, hát persze, hogy most felhevült. Akkor igazi francia forradalom készült, de még béke volt. 
Lajos király, ez az ősz, Nap, türelmes mosollyal hallgatta Caroline grófnő játékát, s aztán vacsoráztak egy 
másik teremben. A felbecsülheteüen értékű hangszert magára hagyták. 

S zongoránk ekkor gyorsan folytatta útját. Újra eltávolodott napközeiből, és 1789-ben 
már hiába kerested volna Versailles-ban. Kétszáz évig ismét csak a néma űrben száguldott ez a 
gyönyörű fekete tömb, és most - neked megadatott, hogy lásd - ismét erre járt. 

Elbűvölten nézel a busz után."" 
„45. A mi legendáink, melyektől a gyógyulásodat váijuk, ilyenek. A következőképpen 

keletkeznek, például ez: Karolin látott téged egyszer a buszon, nagyon megnézted (ami nem 
csoda), leszáútál, és elfelejtetted. Karolin bosszúsan követett a tekintetével, és még látta, hogy egy 
tehertaxi kelti fel a figyelmedet, amin zongorát szállítanak. Karolin aztán rád ismert három napja, 
és elmesélte nekem a történeteteket. Ennyi az egész. 

Ez volt hát véleüen élményed az üstökössel és Karolinnal. Most leszállunk." Kemény 
István, Az ellenség művészete, Holnap Kiadó, Budapest, 1989, 59-61. 

48 Az „édes stílus" meghatározása megtalálható a Témák a Rokokó-filmből című kötetben. A forradalommal 
egyenértékű „édes stílus" „Az „édes stílus" lényege a tökéletes felszínesség, a csillogó-villogó, majd 
váratlanul árnyékba kerülő Felszín leírása a tökéletes hanyagság stíluseszközeivel, ahogy egy fekvő 
szerelmes testének nyugodt felszínét cirógatjuk, és - pihentetésül - szerelmével homlokegyenest ellenkező 
témát mesélünk rajongva neki, és ő nem gondolkozik, mert érzi, hogy most mindenképpen édes dolgokkal 
táplálják. Továbbá: az „édes stílus" közhelyeit semmi sem ellenpontozza. 
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rá a figyelmet Gács Anna49, valamint a felszín és mélység azonosságát valló, a 

szövegelemek dekoratív funkcióját hirdető, Kosztolányit idéző szövegeszmény csak 

bizonyos szövegekre, de nem Kemény szövegeinek túlnyomó részére jellemző. Gács 

Anna Kemény István írásairól szóló dolgozatában tehát nem hagyatkozott teljességgel a 

szerző önértelmezéseire, sem az önreflexív szövegszegmensekre, így Kemény írásainak 

szűkebb értelemben vett stílusának három jellegzetességét emelte ki. Ezek szerint 

Kemény szövegeinek anyaga „egy minden „irodalmiságtól" megtisztított nyelv"50, azaz 

olyan nyelv, amely nemcsak közel áll a köznyelvhez, de a nyelv anyagszerűsége, 

közvetítő-közeg volta is háttérbe szorul. Másodsorban Gács Anna az önreflexió szinte 

teljes hiányát észrevételezi, ezzel függ össze harmadsorban az az észrevétele, hogy 

Kemény szövegeiben „a közvetlenségnek olyan formáját próbálja megteremteni, ahol a 

megalkotottságra, a kifejezés lehetőségére vagy adekvát voltára való rákérdezés, az 

elidegenítés eszközei nem kapnak szerepet"51. 

A rövidtörténetek harmadik típusát Takács minimalistának nevezi52. „E 

minimalista modellben nemcsak a szöveg terjedelme rövid, de lecsupaszított a szótár is, 

leegyszerűsített a retorika, minimális a szereplők száma, minimális a cselekmény s 

minimális a jelentés is" - összegzi Takács53. Minimalista írásmód persze nem csak 

rövidtörténetben, de hosszabb elbeszélésben és regényben is érvényesülhet. A 

minimalista modellre példaként Kukorelly Endre kisprózái szolgálnak a Memória-part 

című kötetben, és Szijj Ferenc, A futás napja című kötetének elbeszélései. Úgy tűnik, 

Takács megközelítésében a minimalista írásmód egyik legfontosabb ismérve a hős 

redukáltsága. 

Hiszen a forradalom úgyis mint egy lavina bánik majd el a Felszínnel, melyet az „édes stílus" 
érintett varázsosan előzőleg. A lavina feltekeri a Felszínt, és csodák csodája: a felszínesnek hitt stílusok 
hírtelen mélységet kapnak, sőt, lavinaként teszik veszélyessé a még mindig kételkedő realisták sítúráit." 22. 
49 Gács Anna, „Egy hanyag kobold írásairól Kemény István négy kötete", Nappali Ház, 1994/3. 123-137. 
50 Gács Anna, „Egy hanyag kobold írásairól Kemény István négy kötete", 130. 
51 Gács Anna, „Egy hanyag kobold írásairól Kemény István négy kötete", 130. 
52 John Barth, Néhány szó a minimaiizmusról című tanulmányára hivatkozik. 15., A minimaiizmushoz ld. 
még: Abádi Nagy Zoltán, „Minimaiizmus és narratív technika", Irodalomtörténet 1993/1-2., 311-323., 
Abádi Nagy Zoltán, „A mai amerikai minimalista próza: kategóriahasználat és definíciós helyzetvázlat", 
Studia Literaria, XXX (1992), 87-106. 
53 Takács József „Rövidtörténet, 1986, posztmodern", 15. 
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III.1.2. A Garaczi-féle nyelvi egyveleg felfejtése 

Miközben a kritika egy része Garaczi írásai és a „legújabb irodalom" újságát 

regisztrálja és ezen „új" poétika ismérveit elemzi, láttuk föntebb, mások sok szempontból 

nemhogy folytonosságot látnak a „hagyományos" irodalom és a „legújabb irodalom" 

között, de Garaczi szövegeinek teljes hagyományosságát észrevételezik (Abody), megint 

mások klasszicizálódáson kapják rajta az „alternatív prózát". Fráter Zoltán jegyzi meg az 

Élet és irodalomban 1990-ben: „[Garaczi] Készen kapott örökségét, a csiszolt 

prózafordulatok kényelmét tőle örökölhető, csiszolt prózafordulatokra cseréli."54 Ez a 

megjegyzés szembesít minket azzal, hogy a Garaczi-szövegek kizárólag vendégstílusok, 

vendégdiszkurzusok összességeként való jellemzése még nem ragadja meg azt, ami a 

Garaczi-írásokból utánozható, tehát jellegzetes55. Igaz, Fráter Zoltán elemzése is részben 

arra hagyatkozik, hogy a Garaczi-féle nyelvi egyveleget mutatja fel: „Ha nem tudnád, a 

bejrút az deronda, most kezdődik a tánc, a tánczenei cocteau: „ma végre jó a keblem", 

„zsandár a máglyán", „borissza godunova", ami kgb. annyit jelent, hogy ne cövekelj, 

banyek; „gulág proletárjai", máskor meg „didi vagy, Alvarez, könnyű tested: 

54 Fráter Zoltán, „Szómasszázs", Élet és Irodalom, 1990/14. 11. Fráter elemzésének későbbi pontján 
kiderül, „készen kapott örökség" és „csiszolt prózafordulatok" alatt Esterházy Péter prózáját érti. 
55 Jonathan Culler hívja föl a figyelmet a dekonstruktív filozófia és irodalomkritika aspektusában is arra, 
hogy azok, akik egy bizonyos szellemi áramlatot annak epigonjai miatt kárhoztatnak, nem veszik 
tudomásul, hogy csak azon szellemi áramlatok utánozhatóak, amelyeknek markáns jellegzetességei vannak. 
Culler, Jonathan, Dekonstrukció, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 327-től. „A tisztaság miatti aggodalom 
érthető a dekonstrukció védelmezői körében, akiket megrémít az általuk nagyra tartott elgondolások 
befogadása, ám amikor Derrida vagy de Man írásait tekintik az eredeti szónak, és más dekonstruktív 
írásokat téves imitációként kezelnek, akkor pontosan arról feledkeznek meg, amit a dekonstrukció hirdet a 
jelentés és az iteráció kapcsolatáról, s az elvétések és a sikerületlen esetek belső szerepéről. A 
dekonstrukciót az ismétlések, eltérések, eltorzult alakzatok hozzák létre. Derrida és de Man írásaiban az 
iteráció útján: imitáció, idézés, torzítás, paródia útján alakul ki. [...] Az ismétlés nem csupán azt 
eredményezi, amit aztán módszernek tekinthetünk, hanem azok a kritikai írások, amelyek állítólag 
utánoznák vagy eltérnek, gyakran valamely módszer világosabb vagy teljesebb példáját kínálják, mint a 
feltételezett eredetiek. De Man írásai például sokszor megfellebbezhetetlen magabiztossággal tesznek olyan 
kijelentéseket, amelyek bizonyítást igényelnének, ehelyett azonban egyszerűen csak hivatkozik rájuk, hogy 
„magasabb rendű" reflexiók irányában mozdulhasson el. [...] A dekonstruktív irodalomkritika leírása 
természetesen nem tekinthet el de Man írásaitól, „tekintélyelvű retorikájuk" folytán azonban ezek gyakran 
kevésbé példaértékűek, mint azoknak a fiatalabb kritikusoknak az írásai, akiknek még bizonyítaniuk kell, 
amit állítani kívánnak, és akik ennek következtében tisztább képet nyújtanak a fontos problémákról és 
eljárásokról." „Rodolphe Gasché írása, a „Deconstruction of Criticism" Derrida eredeti filozófiai 
programjának torzulásai miatt méltatlankodván „a filozófiai viták eredményeinek az irodalom területén 
való, gyakran naiv, sőt szabályozatlan, és nem kívánt mellékhatásai miatt olykor nevetséges 
alkalmazásáról" beszél. (178. o.) Az ellenzők és a hívek megegyeznek abban, hogy minden igyekezetükkel 
megpróbálják megkülönböztetni az eredetit a származéktól, ami a kritika intézményein belüli erők 
játékának igen érdekes tünete." 
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kalaposüzlet-tabletta", ~ ez Garaczi,"56. Fráter azonban rákérdez arra, miért pont így áll 

össze ez a bizonyos egyveleg, azaz a diszkurzusokból miért pont bizonyos diszkurzusok 

szövődnek össze, például hogy kerül a börtönőr mellé a fogyasztói kultúra egyik 

jellegzetes terméke, a levespor. ,,[M]ért kell a derék smasszernak spórolni a levesporral, 

hát azért, mert a leve-spor"57. Fráter ezzel a példával arra mutat rá, hogy a Garaczi-

szövegek véletlenszerű szervezőelvei csak részben esetlegesek, amennyiben a nyelv 

szemantikai esetlegességeit fonemikus asszociációkon keresztül érjük el, ezen 

asszociációk pedig olyan szavak között létesítenek kapcsolatot, amelyek már adottak a 

nyelv készletében, a nyelv különböző, esetleg hagyományosan nem irodalminak tartott, 

rétegeiben. Ez a gondolatmenet megmagyarázza azt is, miért a Tartsd a szemed a kígyón! 

Garaczi egyik legnagyobb fáradtsággal interpretálható kötete, és hogy miért 

tulajdonítanak neki neoavantgárd szövegszervező eljárásokat, ugyanis úgy tűnik, ezen 

kötet szövegeiben a fonemikus asszociációk nyomán épülnek fel valamiféle 

történettöredékek. A Tartsd a szemed szövegeinek célja tehát ezen a síkon sokkal inkább 

az, hogy nyelvi élményt jelentsen az olvasónak, és kevésbé az, hogy intellektuális 

élményt adjon. Igaz, az effajta hangzásbeli asszociációra épülő szójátékok csak egy 

szegmensét adják a szövegeknek. A másik gyakori eljárás, a kimozdított, vagy felcserélés 

következtében felforgatott közhelyek, nyelvi klisék alkalmazása sokkal inkább az 

intellektuális felfogóképességre hagyatkozik. Fráter Zoltán a Tartsd a szemed írásaiban 

előforduló, felforgatott nyelvi kliséknek azt a szerepét emeli ki, hogy azok rámutatnak: 

mindenek ellenére birtokolható az a beszéd, amely kiüresedett a huszadik század végén 

az állami kinyilatkoztatások és az állam polgárai, továbbá a „lélek és lélek" között 

tátongó „szavahihetőségi szakadék" és az agyonhasznált klisék hatására. „Garaczi László 

azt mutatja meg, hogy beszéded kiüresedett ugyan, de birtokolni lehet ezt az ürességet 

(ügyesen birtokolja is), s ezzel a tudással felülemelkedni, túllépni, kicsúfolni képes azt" -

írja Fráter58. Fráter a fonemikus asszociációkon alapuló szövegszervezéssel kapcsolatban 

a következő észrevételt teszi. „[Garaczinak] Elege lehet abból, hogy irodalom címén 

valamely elvont lényeg kifejezésével kísérletezgessen. Szavakba szavak kapaszkodnak és 

56 Fráter Zoltán, „Szómasszázs", Élet és Irodalom, 1990/14.11. 

57 Fráter Zoltán, „Szómasszázs",ÉletésIrodalom, 1990/14. 11. 

58 Fráter Zoltán, „Szómasszázs", Élet és Irodalom, 1990/14. 11. 
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sokkal inkább a kapcsolódás módja, vagy éppen a jelöletlenség, a hiány formál a régi, 

elkopott szavakból új szöveget."59 Mindez nem azt jelenti, hogy a Tartsd a szemed 

szövegei tobzódnak az értelmetlenségben. Noha - hívja föl rá a figyelmet Fráter Zoltán -

rögtön a kötet első elbeszélésében (.Kemény kurzus) két figura „nyomornegyedórát" 

játszik, azaz „értelmetlenséget kell mondani, aki belesül és értelmeset mond, az kap egy 

bunkót"60, tehát ezen attitűd ellenére „ebben a könyvben több értelmesség is van, és több 

értetlen olvasó, több bunkó Garaczinak. [...] egészen belefáradsz, mert olvashatsz, de 

nem álmodozhatsz, a repetitív próza elemeit nem csak felkutatni, megfejteni, átértelmezni 

kell, ám mindenekelőtt nyomon követni, rajta maradni a szövegen, mindvégig s megint 

elölről."61 Fráter más kritikusoktól eltérően nem csak konstatálja a cím allegorikus 

értelmét, hanem kifejti azt. Az ő interpretációjában a Tartsd a szemed a kígyón! az 

olvasóhoz szóló felszólítás, mely arra buzdít, hogy kövessük nyomon és olvassuk újra a 

szöveget. Ezen újraolvasás azonban nem egy rögzített értelem felkutatására irányul. A 

„nyomon követni" nem jelenti azt, hogy az olvasónak a rejtett értelem után kellene 

nyomoznia. Az olvasatok folyton változnak. „Ahány olvasás, annyi olvasat, nem léphetsz 

kétszer ugyanabba a garacziba"62 - summázza Fráter Zoltán, Garaczi-módra kimozdítva 

Hérakleitosz bölcsességét. A kötet koncepcióját, miszerint az író és az olvasó 

együtt alkotásának célja „nem az összefoglalás, valaminek szabályszerű megfogalmazása, 

hanem a keresés, a végtelen lehetőségek fenntartása"63, egyetlen zavaró mozzanat 

veszélyezteti, a halál tudása. Fráter a „nagyszerű halál" problematikával hozza 

kapcsolatba a címbeli kígyó motívumot is, amely A negyedik lovas64 című elbeszélésben 

bukkan föl. Fráter eme észrevételét követően aztán egy teijedelmes bekezdésben idézi föl 

a kötet számos, halállal foglalatoskodó szövegét. Ez a szál ugyan kidolgozatlan marad az 

elemzésben, de Fráter felvetése lehetőséget kínál arra, hogy esetleg a kötet intellektuális 

szálát, netán szemantikai szervezőelvét is érzékeljük, amely, még mindig Fráter 

gondolatmenetének nyomvonalán haladva, a személyiség önértésével áll kapcsolatban. 

59 Fráter Zoltán, „Szómasszázs", Élet és Irodalom, 1990/14. 11. 
60 Tartsd a szemed a kígyón! 7. 
61 Fráter Zoltán, „Szómasszázs", Élet és Irodalom, 1990/14.11. 
62 Fráter Zoltán, „Szómasszázs", Élet és Irodalom, 1990/14. 11. 
63 Fráter Zoltán, „Szómasszázs", Élet és Irodalom, 1990/14. 11. 
64 Tartsd a szemed a kígyón! 14. 
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111.2. Tartsd a szemed a kígyón! 

111.2.1. „Különös helyzetek új Idiómát igényelhetnek." (Austin) 
Neologlzmusok a Tartsd a szemed a kígyón! típusú szövegekben 

Noha a Tartsd a szemed a kígyón! című kötettel kapcsolatban, mint fönt is 

jeleztem, már nem markáns kérdés, hogy a szövegeket líraként vagy prózaként olvassuk-

e, a lírai és prózai kódok egyidejű jelenlétéiiek észrevételezése még mindig gyümölcsöző 

szempont lehet a befogadásban. Miközben ugyanis, joggal, egyre inkább a rövidtörténet 

terminus használatos a kritikában, a Tartsd a szemed szövegeinek jó része, úgy tűnik, a 

líra és a próza határán létező köztes sávban helyezkedik el. A narrátor én-elbeszélései, 

mint például a Kemény kurzus, A negyedik lovas, az Éjfél után ne válogass, hagyományos 

elbeszélésnek túl sűrítettek, a hagyományos lírai beszédmódhoz képest túl bőbeszédűek. 

Azokat az írásokat pedig, amelyekben az omnipotens elbeszélő külső nézőpontból, 

sokszor versszerűen beszéli el az eseményeket, a hagyományos retorizáltság helyett egy 

hangsúlyozottan a véletlenszerűségre építő retorizáltság jellemzi. Ritkán megtalálhatók a 

szövegekben az olyan trópusok is, amelyek jelentettjei, jelentésfolyamatai a 

metaszemémák (metafora, metonímia, szinekdoché, stb.) esetében szokásos logikai 

viszonyok felfejtésével megmutatkoznak, mint például A történet vége című írásban: 

„Hírtelen megértem, hogy mennyire félek, azért akarnám elevenen megnyúzni ezt a 

Nietzsche-bajuszos dinoszauruszt. Visszamegyek; Alfa elvtárs kéreti csukva tartani, 

mutatok a kapuszárnyra. Nietzschét felkavarja a hír,"65 (kiemelés tőlem, Sz-N I). 

Többségben vannak azonban az olyan alakzatok, amelyeknek logikai struktúrája nem 

fejthető fel a klasszikusnak mondható sémák alapján, vagy legalábbis érzékelhető, hogy 

még ha felsejlenek is ezek a sémák, más, véletlenszerű összefüggés irányítja a retorikai 

viszonyokat. Hyen összefüggésre mutattunk rá már föntebb, Fráter Zoltán példája 

nyomán („Úgy mondják, smasszer az, aki nem ijed meg a saját árnyékától, és spórol a 

levesporral."66), de további példák szinte bármelyik rövid írásban akadnak. A Tartsd a 

65 Tartsd a szemed a kígyón! A hatás itt is abban áll, mint az első kötetből hozott hasonló példánál: a prózai 
szövegben a metafora szó szerinti jelentése sokkal inkább játékban marad a metaforikussal egyidejűleg, 
mint lírai szövegben. 
66 A megtartó fegyház, In: Tartsd a szemed a kígyón! 22 
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szemed a kígyón! című szövegből: „kiszed a retiküljéből egy gőzölgő kávésfindzsát / 

spirituális ego / spirituszégő / látom a szemeden elárulsz"67 Az ilyesfajta eljárás 

alkalmazása éppen abban a szövegben, amelynek címe az allegorikus felszólításként is 

értelmezhető kötetcím is egyben, felkelti a gyanút, hogy a véletlenszerűen létrejött 

alakzatok működésében az olvasónak kellene kialakítani, illetve feltérképezni a logikai 

viszonyokat. Tehát példánkban ugyan kiviláglik, hogy a spirituszégő hangzásbeli 

hasonlóság alapján lett a spirituális ego metaforája, ha azonban már metaforája, akkor az 

olvasó, a nem is olyan implicit szerzői utasítás szerint,, igenis érezzen késztetést arra, 

hogy a köztük levő hasonlóságot ő maga dolgozza ki. Másik példa A halál később 

kezdődik című szövegből: „kiűzi magából a Paradicsomot: mennyi vér! (homo 

mensesura)"68 (kiemelés tőlem, Sz-N I). A paradicsom-vér-menstruáció még a metafora 

(hasonlóság) és a metonímia (oksági kapcsolat) gondolatkörében mozog. A 'mensura' 

azonban már a 'menszesz' szó hangzásához való hasonlósága miatt kerül a 

gondolatmenetbe, és ily módon lesz a „homo mensura" szentenciából a „homo 

mensesura" neologizmus, és bővül az „ember mérték" jelentés a menstruációra 

vonatkozó konnotációval. A hangzásbeli asszociációk nyomán létrejött szóképek 

problémája analóg azzal a problémával, hogy a szemantikai konvenciók kevésnek 

bizonyulnak tapasztalataink lefedésére. Austin szép példáját idézve: „Most tegyük fel, 

hogy valaki azt mondja, „x kiterjedéssel bír, de nincs formája.". Valamiképpen nem 

látjuk át, mit „jelenthet" ez - nincsenek erre az esetre érvényes, kimondott vagy 

kimondatlan szemantikai konvenciók: miközben arról sincs szó, hogy bármilyen módon 

tiltva lenne - nincsenek körülhatárolható szabályai annak, hogy mi mondható és mi nem 

nem mindennapi esetekben [...] Csak olyan szavak segítségével írhatjuk le azt, amit 

próbálunk elképzelni, amelyek a mindennapi eset leírására és felidézésére szolgálnak, 

amit éppen száműzni próbálunk a gondolatainkból. A mindennapi nyelv szemellenzőt tart 

az amúgy is erőtlen képzelet elé. Ennek megfelelően, nehézséget okozna, ha azt találnám 

mondani: „elképzelhető olyan eset, hogy egy férfi ne legyen sem otthon, sem nem 

otthon?" és azt a választ kapnám rá, „Nem", amikor egészen biztosan nincs otthon. De ha 

feltételezzük, hogy először történetesen éppen a halálát követően merül fel bennem a férfi 

67 Tartsd a szemed a kígyón! 28. 
68 Tartsd a szemed a kígyón! 12. 
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meglátogatása: akkor rögtön kiderül, hogy helytelen lenne akár ezt, akár azt mondani. 

Úgyhogy, az egyetlen megoldás az esetünkben, hogy elképzelünk, és megtapasztalunk 

mindenféle különös helyzetet, majd hírtelen azzal a kérdéssel fordulunk önmagunkhoz: 

akkor most vajon mondanám-e, hogy egy kiteijedéssel rendelkező lénynek 

szükségképpen formája is van? Különös helyzetek új idiómát igényelhetnek. Gyakran 

csupán erről van szó, amikor a filozófusok látszólag úgy kiforgatják a szavakat, hogy a 

„köznapi nyelvhasználat" szerint semmi értelmük. Még a mindennapi tapasztalattal 

kapcsolatban is lehetnek olyan különleges tények, amik fölött elsiklik az egyszerű ember 

es az egyszerű nyelv."69 Az ilyesféle szó- vagy frázisalkotások nyomán létrejött 

szóképeket azonban Garaczi nem szisztematikusan használja. Ha egy képzeletbeli naiv 

(nem hivatásos) befogadó nézőpontját próbáljuk felvenni, akkor az ilyesfajta eljárást mint 

a narrátor nyelvi nyegleségét is számbavehetnénk, ami a későbbi, két önéletrajzi regény 

értelmezésénél már jelentőséggel is bír. Itt azonban úgy tűnik, még csak ötletszerűen, 

meglepetésként, díszítésként, a nyelvi deviancia devianciájaként70 használatos71. 

A véletlenszerű retorikai kapcsolatok kiaknázásával az elbeszélő gyakran 

megkopott közmondásokat, sablonokat, banalitásokat mozdít ki. „[Ljobban a szíve"72, 

olvasható A halál később kezdődik című írásban 'dobban a szíve' helyett. Az Olaszok a 

murván című írásban a 'szegény ember vízzel főz' helyett „Szegény ember vízfejű?"73 

kimozdított alak szerepel. '[M]a végre jó a keblem', olvasható A halál később 

69 
Austin, „Meaning of a Word", in: Philosophical Papers, szerk j.O. Urmson és G.J. Warnock (Oxford, 

Clarendon Press, 1979) 68-69., idézi Derrida, Mémoires Paul de Man számára, Jószöveg Műhely Kiadó, 
Budapest, 1998,135-136. 

70 A nyelvi deviancia devianciájaként, azaz ha a klasszikus retorika szellemében az irodalmi 
nyelvhasználatot a köznyelvhez képest deviáns nyelvhasználatként jellemezzük, akkor a klasszikus 
devianciákhoz (klasszikus szóképek) képest deviáns Garaczi eljárása. Ha azonban észrevételezzük 
Nietzsche nyomán a mindennapi nyelv retorizáltságát, deviánsnak a retorizáltságtól mentes nyelv tűnik 
(noha ezen gondolatmenet szerint ilyen gyakorlatilag nincs), illetve az a nyelvhasználat, amely az 
átlátszóságra törekszik (köznapi nyelvhasználat). Később azonban, a két önéletrajzi regényben Garaczi 
egész sor nyelvi réteget vonultat fel, amelyeket a nem irodalmi nyelvből vesz át, és amelyek retorizáltsága 
a narráció kontextusában lelepleződik (pl. mozgalmi nyelv). 
71 Az olyan neologizmusok innovatív alkotása, amelyek többnyire hangzásbeli asszociációra, és más, nem 
hagyományos logikai kapcsolaton alapuló asszociációra épülnek, jellegzetes eljárása Kukorelly Endre 
írásainak is. Kukorellynél azonban a nyelvi gegek nem tűnnek véletlenszerűnek, mint sok (de nem minden) 
esetben Garaczinál. Igaz, néha a szójáték csak puszta szóvicc (például: „A társaság nagyobbik fele nő / de 
egyre csökken a kisebbik fele." A csúnya lány taktikája össztáncnál), máskor azonban alaposan kidolgozott 
verstani megoldással párosul. Jellegzetes megoldás, hogy sortörés, soráthajlás ad jelentéstöbbletet. 
(Például: „még gyermek vagyok rendületlen és randa / lirozok a verandán" Ünnep) 
72 A halál később kezdődik, In: Tartsd a szemed a kígyón! 13. 
73 Tartsd a szemed a kígyón! 43. 
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kezdődikben 'ma végre jó a kedvem' slágerszöveg helyett. A Szmrty vagy amit akartok 

című írásban „Aki keres, az a halál?"74, 'aki keres, az talál helyett'. A közmondások, 

közhelyek, sablonok kimozdításának azonban csak egy módja a hangzás hasonlóságán 

alapuló asszociáció. Gyakori a megszokott, egyértelmű logikai viszonyok paradoxonra 

cserélése is. Például: „De akinek van szeme, látja, hogy vaksötét veszi körül."75, „Terror 

Against Terror Army (TATA)"76, ahol a mozaikszó jelentése újabb paradoxont hordoz. 

Előfordul két közhely összevonása és felcserélése: „repül a világ kicsi az idő".77 

IH.2.2. Az irrealitás viszonylagossága A negyedik lovas típusú 
történetekben 

A negyedik lovas című írás a köteten belül egy olyan típust képvisel, amelyre a fent 

bemutatott retorizáltság kevésbé jellemző. Éppen ezért, mivel ezekben az írásokban nincs 

egy-egy olyan feltűnő retorikai csomópont, amely az olvasás irányítója, a befogadás 

központja (vagy központjai) lehet, az értelem-összefüggések kibogozása még nehezebb, 

mint a fenti esetekben. 

A negyedik lovas és a hasonló írások (Menjetek el Ufarszinhoz!, Katharmoi, A 

megtartó fegyház, Csendélet csontfűrésszel, Éjfél után ne válogass!) jellemzően 

töredékesek. Amíg azonban a Plasztik című kötet darabjainak, „kártyalapjainak" 

töredékessége kidolgozott fikcionális keretbe illeszkedett, amelyet a kártyalapok sérülését 

jelző feliratok időről-időre megerősítettek, addig a Tartsd a szemed töredékeihez nem 

járul olyan kerettörténet, mint a Plasztik nyitó elbeszélése, a Makk király. Bizonyos 

szerkezet hiányát természetesen nem feltétlenül vesszük észre, ha azonban a köteteket 

folyamatában olvassuk, különbségként észrevételezhetjük a történet a történetben, a 

történet történetbe ágyazva kötetszerkezet hiányát. Ennek a szerkezetnek a hiánya 

jelentősséggel bír A tartsd a szemed fenti, töredékes írásaival kapcsolatban. 

A történet a történetben típusú szerkezet a legkorábbi narratív szerkezetek egyike. Ha 

eltekintünk a múzsához szóló invokációtól mint kerettörténettől, akkor is számos, akár 

74 Tartsd a szemed a kígyón!, 30. 
75 Kemény kurzus, In: Tartsd a szemed a kígyón! 6. 
76 A halál később kezdődik, In: Tartsd a szemed a kígyón! 10. 
77 Tartsd a szemed a kígyón! In: Tartsd a szemed a kígyón! 26. 
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többszintű beágyazódásra hozhatunk példát. Az ezeregy éjszaka meséi, Platón, A lakoma, 

Ovidius, Metamorphoses, Dante, Isteni színjáték, Chaucer, Canterbury mesék, Boccaccio, 

Dekameron alapvető példái a történet a történetben szerkezetet tanulmányozó John 

Barthnak78 is. Barth „Tales Within Tales Within Tales" című tanulmányában a 

fantasztikus irodalommal kapcsolatban kezdi vizsgálni a kerettörténet-szerkezetet, mivel 

ez a fantasztikus irodalom gyakori eljárása. Miután a történet a történetben típusú 

narrációnak alapvetően három típusát különíti el a kerettörténet(ek) és a bennfoglalt 

történetek közötti viszony szempontjából (1. alig vagy egyáltalán nincs kapcsolat a 

kerettörténet és a bennfoglalt történetek között, 2. a kapcsolat köztük asszociatív, vagy 

tematikus (A Plasztik történetei ilyenek), 3. a kapcsolat dramaturgiai, azaz bennfoglalt 

történetek a kerettörténetben különböző mértékben cselekményfordulatot okoznak), 

felveti a következő kérdést: „Miért izgatta annyira az emberi lényeket annyi különböző 

kultúrában, annyi évszázadon át a történet a történetben, a történetben, stb., szerkezet?"79 

Két lehetséges választ vázol fel, az egyiket Jorge Luis Borges, illetve Schopenhauer 

nyomán. Elemzésünk szempontjából a második, Tzvetan Todorov nyomán kifejtett 

gondolatmenete érdekes. Todorov párhuzamot von a történet a történetben szerkezet 

(amelyet ő beágyazott történeteknek hív), és egy bizonyos szintaktikai alak között, 

amelyet a modern nyelvészet beágyazódásnak hív. Todorov példájában a mondat minden 

egyes főneve egy alárendelt mondatot követel, amely mondat úgymond elbeszéli ama 

bizonyos főnév történetét. Azonban mivel ez a második alárendelt mondat is tartalmaz 

egy főnevet, egy újabb alárendelt mondatra van szükség, amíg a sokszoros alárendelésig 

is eljutunk. A narratív beágyazódás ugyanezzel a szerkezettel bír. Ebben az esetben a 

főnév szerepét egy szereplő veszi át. Minden egyes új szereplő egy új történetet hoz be. 

Todorov szerint ez az analógia nem véletlen. Todorov feltételezi, hogy a narratív 

szerkezet a nyelv mélyszerkezetének visszhangja. így tehát a történet a történetben 

szerkezet szükségszerű. Garaczi azonban nem bocsát az olvasó rendelkezésére 

kerettörténetet. A töredékes, akár egy mondat közben kezdődő vagy végződő 

elbeszéléseket bizonyos hangvételen kívül nem kapcsolja össze semmi. Természetesen, 

mint föntebb jeleztem, ezt a hiányt nem feltétlenül kell észrevételezni, nem kell neki 

78 Barth, John, „Tales Within Tales Within Tales", in: Barth, John, The FridayBook. Essays and Other 
Nonfiction, The Putnam Publishing Group, New York, 1984,218-238. 
79 Barth, John, „Tales Within Tales Within Tales", 235. 



79 

jelentőséget tulajdonítani, csupán a két kötet egymás utáni olvasásakor lehet feltűnő. A 

kerettörténetes szerkezet Plasztikhoz képesti hiánya viszont felerősítheti az olvasóban azt 

a sejtést, hogy A negyedik lovas típusú szövegekben úgy az értelem, ahogy a nyelv is, 

valamiféle felbomlott nyelv- és értelemállapotot -határhelyzetet- közvetít. A történet a 

történetben típusú, már-már hétköznapinak tekinthető narratíva hiánya egy olyan 

létállapot metaforája, amelyet ezen szövegek értelem-összefüggéseikkel, hangvételükkel, 

és nyelvükkel is sugallnak. 

Ezen létállapot érzékeltetéséhez had utaljunk vissza Abody Rita tanulmányának egy 

szempontjára, amelyet korábban, az Abody által használt kontextusban irrelevánsnak 

találtunk, jelen gondolatmenetünkkel kapcsolatban viszont termékenynek vélünk. Abody 

a Garaczi-szövegek genezisét a különböző tudatmódosító szerek használatához kötötte. A 

negyedik lovas több opiátokra való utalást is tartalmaz („Kipattannak végre az első májusi 

magok, remeg a mák gyönge szárán." „De csak huzakodik, remeg a mák gyönge 

szárán."80), és az elbeszélés felfogható úgy, mint egy módosított tudatállapotú 

nézőpontból zajló én-elbeszélés, amely ezt a módosított tudatállapotot jelző nyelven az 

elbeszélővel történt eseményekről tudósít. Ezen események teljességgel mindennapiak, 

akár banalitásnak is felfoghatók, a sajátos nézőpont és elbeszélésmód miatt azonban 

irreálisnak tűnnek, nehezen felismerhetőek. Például az Éjfél után ne válogass! című írás 

egy szakítás története, amelyet az elbeszélő mintha gyilkosságként élne meg. 

A Tartsd a szemed ezen darabjainak esztétikai irrealizmusa azonban viszonylagos. 

Ahogy a Barth által felhozott példában81, Shakespeare Hamletiében Hamlet apjának 

szelleme a realitás eszköze azoknak, akik hisznek a szellemekben, és az irrealitás eszköze 

azoknak, akik nem hisznek a szellemekben, úgy a víziókkal tarkított történet 

fantáziaelemei irreálissá teszik a történetet a hétköznapi tudatállapot számára, reálissá 

teszik az elbeszélést azon befogadók, és maga az elbeszélő számára is, akik rendelkeznek 

valamiféle nem mindennapi tudatállapot tapasztalatával - és itt természetesen nem csak 

mesterségesen előidézett állapotra, hanem az irodalmi alkotásokban megszokottabb, 

toposz-szerű más tudatállapotokra (például álom, őrültség), vagy határhelyzetekre is kell 

gondolnunk. Az esztétikai irrealizmus viszonylagossága a Tartsd a szemed egyes 

80 A negyedik lovas 14. 
81 Barth, John, „Tales Within Tales Within Tales", 222. 



80 

darabjaiban a tudatállapot, látásmód normájának ingatagságára, a tudatállapot, és az azzal 

járó látásmód normalitásának, hétköznapiságának viszonylagosságára mutat rá. 

Hl.2.3. A reflexió történetének önkényes vége A történet vége 

A kötet utolsó elbeszélése, A történet vége, a mélybevitelnek azzal a szerkezetével 

dolgozik, amely kötet-szintű hiányának föntebb jelentőséget tulajdonítottunk, A történet 

vége minden egyes része olyan cselekményszegmenst tartalmaz - egy összegyűrt 

papírdarab kisimítását és felolvasását - amely újabb történet elbeszélésére ad alkalmat. 

Az újabb történet valójában annak a történetnek más-más hangsúlyú kidolgozása, újabb 

részletének feltárása, amelyről az egész elbeszélés szól. Az utolsó rész irodalomkritika-

paródia, amely azonban valóban helytálló észrevételeket, önreflexiókat is tartalmaz, 

különösen az önreflexió naivitásáról. Az egyik elemző értékű meglátásnak, amely A 

történet végé ben elbeszélt történet narrációjára vonatkozik, a későbbi, önéletrajzi 

regények szempontjából is jelentősége lesz. „A felbukkanó papírcetlik megakasztják e 

fordított passió menetét, és egyben folytatják is egy reverzibilis időszemlélet jegyében. A 

TÖRTÉNET VÉGE története az első történettel véget is ér, idáig már soha többé nem 

jutunk el. A történet mintegy kihátrál a szövegből, a folyamat extatikus, 

értelmezhetetlen."82 

A történet vége irodalomkritika-paródiája újabb kerettörténetként is szolgálhat az 

elbeszélés történeteihez, hiszen egyrészt parafrazálja, értelmezi, általánosságok 

kontextusába helyezi az előtte olvasható szöveget, másrészt az előtte olvasható történet 

írását is elbeszéli, a fiktív író személyét szereplőként beléptetve a történetbe. A szóban 

forgó, utolsó részt azért érezzük parodikus jellegűnek, mert a különböző kritikai 

hagyományok beszédmódbeli jellegzetességeit túlozza el, és ezen kritikai hagyományok 

fogalmaival abszurd, vagy szándékosan önellentmondó, esetleg teljesen inkoherens vagy 

a szöveghez képest irreleváns gondolatmeneteket épít fel. Például: „Tehát a balkáni gerle 

transzmissziós és transzszexuális médium, akárcsak Friedrich Nietzsche. Nietzsche 

relációjában ironikusan Alfa elvtársnak neveztük magunkat, a távolodó főhős 

82 Tartsd a szemed a kígyón!, 50. 
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relációjában pedig cinikusan Kalamoboásznak."83 Vagy: „A főhős távolodása egyben 

kiáramlás is, melyben egy formateleológiai értékhierarchia realizálódik, ahol az utolsó 

szintet a svejfolt ingek infernális világa reprezentálja. E távolodás csak látszólag 

értékteremtés, valójában értékvesztés, az érték lezüllesztése, bemocskolása. A helyzeten 

semmit sem változtat, ha az értéket az egzisztálás jármába hajtjuk, a létezés 

tapasztalatával ékítjük fel."84 Előfordul a kritikusi helyzetből való, a kritikusi pozíció 

reménytelenségét sugalló kiszólás is. „És legfőképpen Alfa elvtársról; el kellene 

oszlatnunk a személye körül sűrűsödő téves nézetek párafüggönyét. De hát az ég 

szerelmére, mi az úristent mondhatnánk róla, amit nem tud mindenki?"85 A történet 

végének ez a kritikai nyelvet parodizáló rétege összecseng azzal az esszével, amit Garaczi 

a kortárs irodalomkritikáról írt. „Csipesszel a lángot? A kritika kritikája"86 című írásában 

főképp olyan meglátásait fejti ki, amelyek a posztstrukturalizmus irodalomkritika-

kritikájával hangzanak össze. „Az irodalmi művek egy részéről nem tehetők értelmes 

kijelentések, mert nem engedelmeskednek az esztétika által kidolgozott, konszenzusos 

értelmezési stratégiáknak"87—olvasható az esszében. Garaczi azonban, noha tudatában 

van a kritikusi feladat ideális teljesítésének lehetetlenségének, és a kritika önreflexiója 

radikális végiggondolása következmé^énekTeiégedetlerTíkórtárs (magyar) kritikával. 

„A nehezen elemezhető művek kritikái is nehezen elemezhetők. Egy részük imitáció, 

vagyis megismétli az író mozdulatát, a saját eszközeivel, új megvilágításba helyezve a 

művet, más részük számára a mű: ürügy, apropó, meditációs objektum, ami felszabadítja 

a kritikusban az írói képzeletet (lásd: szögedi posztmagyarok). A metanyelvi beszéd 

végleges elutasítása: a kritika önkritikájának radikális végigvitele."88 Hogy mi volna 

azonban a kívánatos, legalábbis a lehetőségekhez képest legeredményesebb kritikusi 

hozzáállás, arra nem kifejtett, csupán gesztusértékű bíztatást kapunk: „Kedves kritikusok, 

lehet egy kicsit bátrabban, és felejtsék már el (legalább a felét), amit az iskolában 

tanultak. Kedves kritikusok! Kedves kritikusok! Kedves kritikusok!"89 í/t J , 

U w r ^ m . -— 
83 Tartsd a szemed a kígyónld, 49. o v ™ 
84 Tartsd a szemed a kígyón!, 50. - X C (j 
85 Tartsd a szemed a kiróni, 51. 1 U[/l ^ 
86 Garaczi László, „Csipesszel a lángot? A kritika kritikája", in: Csipesszel a lángot Tanulmányok a 
legújabb magyar irodalomról, Nappali Ház, 1994,273-277. 
87 Garaczi László, „Csipesszel a lángot? A kritika kritikája", 274. 

Garaczi László, „Csipesszel a lángot? A kritika kritikája", 274. 
89 Garaczi László, „Csipesszel a lángot? A kritika kritikája", 277. 
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A történet vége parodikus lezáró része, amely a parodikus réteg mellett tényleges 

önreflexiót is tartalmaz, világossá teszi, hogy miért nem adhatóak elméleti maximák a 

kritikusi tevékenység hogyanjára vonatkozóan. A parodikus részt olvasva már az első 

bekezdések alapján sejthető, hogy a narrátor fiktív szerző-figura. Az utolsó 

gondolatmenetben e fiktív szerző-figura egészen előtérbe lép, és a kritikáról szóló 

reflexiót (mely egyben a folyó szövegre adott tényleges reflexió is volt) felváltja az a 

reflexió, amely arra a történetre reagál, amely a történet írásáról szól. Azaz a fiktív 

szerző-figura az önreflexió modern toposzára reagál. A nyelv, az irodalom médiuma és az 

irodalomírás, irodalomértés folyamata problémakörével való foglalatosság a modern 

szerzői öntudatosság egyik jellegzetessége, amelyet aztán a posztmodern is átörökölt, 

majd transzformált. A szerzői énnek, amely éppoly fiktív, mint egy-egy szöveg többi 

szereplője, egyik állandó jelzője lesz az 'önreflexív'. John Barth „The Self in Fiction, or, 

„That Ain't No Matter, That Is Nothing."90 című esszéjében arra hívja föl a figyelmet, 

hogy az önreflexivitás kulturális toposszá válása „naiv, öntudatlan öntudatosságot"91 hoz 

magával. Az önreflexivitás így bizonyos primér ártatlanságot kap, és ez a naiv metafiktív 

jelleg velejárója akár egy hírműsornak is, amelyben nyitóképen a kamera előtt ülő 

bemondót újabb kamera filmezi, és ezt a kamerát újabb kamera filmezi, amit egy újabb 

munkatárs monitorán keresztül látunk, stb. A történet vége azonban éppen az 

önreflexivitásnak ebből a naiv formájából, az önreflexivitásnak ebből a csupán irodalmi, 

tartalmi toposzként való használatának csapdájából akar kilépni, amikor a fiktív szerző-

figura visszautasítja az önreflexivitás modern toposzát: „Elhibáztuk volna a dolgot, ha 

ezután magunkat mutatjuk be, amint ülünk a szobában, és írjuk a TÖRTÉNET VÉGÉT. 

Ami az egésznek az elve, nem lehet a résznek a tárgya; csak egyet tehetünk, 

megszólalunk: minden történet véget ér egyszer; az utolsó szó jogán; és abban a 

pillanatban érvénytelenné válik."92 A narrátor azonban el akarja kerülni azt a csapdát, 

amely a csapda elkerülése lehetségességének naiv hitéből fakad. Végezetül mégis saját 

magát mutatja be, amint A történet vége című elbeszélésén dolgozik, jelezve ezzel, hogy 

a reflexió reflexiója végtelenbe mutató folyamat, amelynek hiába vagyunk tudatában, 

90 in: Barth, John, The Friday Book. Essays and Other Nonfiction, The Putnam Publishing Group New 
York, 1984, 207-217. 

91 John Barth „The Self in Fiction, or, „That Ain't No Matter, That Is Nothing." 212. 
92 Tartsd a szemed a kígyón!, 51. 
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nem tudjuk lezárni, teljessé tenni: „Hunyorítok, csak a sorok csíkjait látom. 

Összegyűröm, ledobom a földre, döccen egyet, és kinyílik, mint egy kéz. Megszólal a 

szomszédban Wolfgang triolája; az élet egy alakja elmúlik."93 A történet vége parodikus 

lezárásának olvasóra gyakorolt nyugtalanító hatása éppen abban gyökerezik, hogy a 

parodikus részletek mellett bőven találunk ehhez hasonlóan patetikus részleteket is. 

111.2.4. A halál megismerése Szmrty vagy amit akartok 

A fenti elemzésekből kitűnik, hogy A tartsd a szemed írásai nem rendezhetők 

rendszerbe valamiféle kötetszervező-elv szerint, mint a Plasztik írásai, de még csak 

egységes szempontrendszer szerint sem érdemes leírni őket. Eddig háromféle szöveget 

vettünk számba más-más szempont alapján. Elsőnek az asszociatív retorikai alakzatok 

által centírozott szövegekről szóltunk, melyek első pillantásra szürrealista jellegű 

szövegeknek tűnnek, a meglepő képzettársításokról árulkodó idiómákról azonban 

többnyire bebizonyosodik, hogy nem a véletlen termékei, hanem hangzásbeli asszociáció 

eredményei, és eljárásuk, olvasást irányító lehetséges szerepük összecseng az allegorikus 

felszólításként értelmezhető kötetcímmel. Másodszor azt a szövegtípust mutattuk be A 

negyedik lovas című írás példáján, amelynek látszólagos szürrealizmusa megintcsak nem 

a lehető legszabadabb asszociáción, a tudattalan felszínre hozásán, vagy a véletlen 

lehetőségeinek kiaknázásán alapul, hanem olyan esztétikai irrealizmuson, amely az én-

elbeszélő belső beszédének különlegességén, látásmódbeli és beszédmódbeli 

különbözőségén alapul. Az ilyen típusú írások közötti kapcsolat, illetve ezen kapcsolat 

előző kötethez képesti hiánya, azonban rámutatott arra, hogy a látásmód és beszédmód 

normalitása vagy devianciája viszonylagos. Harmadikként A történet vége című, nem 

típusos, de hangsúlyos, kötetzáró pozícióban álló elbeszélést emeltük ki. A történet vége 

éppen azzal a szerkezettel, a mélybevitel szerkezetével dolgozik, amely hiányának az 

előzőekben jelentésalkotó szerepet tulajdonítottunk. A négyszeres beágyazódású történet 

a történetben szerkezet egy ötödik és egy hatodik kerettörténetbe ágyazódik be. Egyrészt 

az írás történetébe, másrészt a folyó szövegről szóló irodalomkritika-imitációba. Ez a 

93 Tartsd a szemed a kígyón!, 52. 
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halmozott beágyazódásként felépülő elbeszélés végül egy újabb mélybevitelhez utasított 

minket, a reflexió reflexiójának reflexiójához. Negyedikként a kötet egy szintén nem 

típusos, de a következő, Nincs alvás/ című kötet szempontjából jelentős írását emeljük ki, 

amelynek architextusa jól azonosítható (mint ahogy majd a Nincs alvás/ című kötetben 

is), és a viszonylagos véletlen mint szervezőelv csak idiómák szintjén működik. 

Fentebb, a recepció elemzésénél ismertettük Fráter Zoltán azon észrevételét, 

miszerint a kötet implicit szerzői utasítását, amelyben együttalkotásra szólítja föl az 

olvasót, a halál tudása veszélyezteti, amely Fráter meglátása szerint a kötet minden 

darabjára kiterjeszti zavaró hatását. A Szmrty vagy amit akartok című írás azonban 

reflexióként érthető a köteten végigvonuló halál-tudatra, haláltánc-hangulatra, és a méltó 

halál igényére. Az írás már műfaj választásával is groteszk hatást kelt, a mese 

architextusát idézi föl felütésével („Kedves gyerekek, hol volt, hol nem volt, volt egyszer 

a halál."94), igaz, később nem vonultatja fel a mesére jellemző hősöket és nem követi a 

mesére jellemző cselekmény szövések egyikét sem. Megelégszik azzal a groteszk 

hatással, amit a mese mint a halálról való konkrét (nem példázatos, nem allegorikus vagy 

nem metaforikus) beszéd formájaként való választása ad, és a továbbiakban a narráció 

groteszk hangvételét tartja fenn azokkal az eszközökkel, amelyekről korábban, az első 

csoport említésekor szóltunk. A halállal kapcsolatos kérdések és válaszok, feltételezések 

egyrészt a témához való szemantikai össze nem illés, másrészt a nyelvi humor miatt 

veszik el a téma komorságát és komolyságát. A nyelvi humor a már fent leírt 

kimozdításokból, átírásokból, nyelvjátékokból fakad. Szemantikai paradoxonra építenek 

az ilyesféle kérdések: „Egyáltalán él-e a halál?"95 Az alakzatok szimultán figuratív és szó 

szerinti jelentésének eltérő konnotációját aknázzák ki az ilyesféle gondolatmenetek: „Van 

gyereke? A halál fia?"96 A hangzásbeli asszociációból származó ötlet, az azonos alakú 

szavak poliszémiája, és a két kifejezés hangulati hasonlósága dolgozik össze a következő 

ötletben. „És sápadt a halál, vagy fekete, mint a fekete tus? A halál tusa?"97 A szólásokat 

a narrátor annak árán is átírja, hogy azok kizárólag csak kontextusukat ismerve 

értelmezhetők, és inkább poénként, mint bölcsességként hatnak: „Aki keres, az a 

94 Tartsd a szemed a kígyón!, 29. 
95 Tartsd a szemed a kígyón!, 29. 
96 Tartsd a szemed a kígyón!, 29. 
97 Tartsd a szemed a kígyón!, 29. 
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halál?"98 Úgy tűnik, a halálra való rákérdezést nem csupán a megismerés vágya vagy a 

reflexió kényszerítő ereje inspirálja, hanem a szórakozás és szórakoztatás vágya. A 

Szmrty vagy amit akartok narrátora eleget tesz a Horatius Ars poeticájában 

megfogalmazott maximának, amennyiben szórakoztatva kíván tanítani. 

A Szmrty vagy amit akartok című írás groteszk hangulatával elhárítja azt a zavaró 

korlátot, amelyet a halál tudása jelentett, és amely az értelmezés játékát veszélyeztette. 

Ugyanakkor, amint fönt láttuk Fráter Zoltán elemzésében, a kígyó a kötetben nem csak a 

szöveg toposzszerű allegóriája, amelyet már Baudelaire is használt99, hanem a halálé is. 

A címbeli allegorikus felszólítás szerint tehát az olvasónak nem csak a szöveget kell 

éberen szemmel tartania értelmezés céljából, hanem a halált is. 

IV. Garaczi László, Nincs alvás! 

IV.1. Recepció 

Szirák Péter „A kanonizált posztmodern olvasásmód folytonossága (A Garaczi-

olvasás)"100 című tanulmányában, az Esterházy-recepció és a Garaczi-recepció 

vizsgálatát követően úgy látja, hogy a posztmodern próza magyarországi változatának 

folytonossága „legfőképpen e két szövegvilág (értelmező) nyelveket 

dekonstruáló/teremtő interakciójában, esztétikai hatásfolyamatában mutatkozik meg."101 

A Csipesszel a lángot című tanulmánykötet írásainak és más, Garaczi szövegeivel 

foglalkozó (általunk is ismertetett) elemzéseknek legfőbb tétjévé „az értelmező és az 

értelmezett nyelv összjátékának megújíthatósága vált"102 - írja Szirák. Noha, mint látni 

fogjuk, a Nincs alvás! elemzéseiben már-már toposzszerűen ismétlődik, hogy az elemző 

értelmezhetetlennek, nehezen értelmezhetőnek vagy a hagyományos kritikai nyelvvel 

98 Tartsd a szemed a kígyón!, 30. 
99 Baudelaire, Charles, A fájó Párizs Kis költemények prózában, in.: Charles Baudelaire válogatott művei, 
Európa könyvkiadó, Budapest, 1964,257-258. Szabó Lőrinc fordítása 

100 Szirák Péter, Folytonosság és változás, Csokonai Kiadó, 1998,112-115. 
101 Szirák Péter, Folytonosság és változás, Csokonai Kiadó, 1998,112. 
102 Szirák Péter, Folytonosság és változás, Csokonai Kiadó, 1998,113. 
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nem értelmezhetőnek minősíti Garaczi írásait, Szirák Péter összegzése szerint az 

Esterházy-recepció és a Garaczi-recepció nyelve között folytonosság áll fenn. A Garaczi-

olvasás „alapvetően az Esterházy-recepció teremtette horizontban „mozog", abban 

termeli e szövegvilágok különbségeit. Vagyis az ún. disszeminációs próza kanonizált 

olvasásmódjának (alinearitás, diszkontinuitás, bricolage, poliglottia) története 

folytonosságot mutat"103. 

IV.1.1. A poétikai „folytonosság" kérdése 

IV.1.2. A „folytonosság" irodalomszociológia! kérdése poétikai 
szempontként él tovább a recepcióban A recepció folytonossága 

A Nincs alvás! című kötet recepciójába is átöröklődött az a kérdés, amely az első 

kötet, Plasztik recepciójában számos variációban felvetődött, és amely a Garaczi-munkák 

irodalomtörténeti besorolásának igényén kívül a Garaczi-kötetek kanonizálását is 

befolyásolta, nevezetesen, hogy van-e szakadék vagy folytonosság az újabb próza/előző 

nemzedék és a legújabb próza/újabb nemzedék szövegei között. Az említett kérdés az 

első kötet kapcsán még inkább a nemzedéki folytonosságra összpontosítva 

irodalomszociológiai hangsúlyt kapott. A Nincs alvás! kötet recepciójában azonban 

poétikai szempontú kérdésfölvetéssé alakult át. Szirák Péter összefoglalása az Esterházy-

és a Garaczi-recepcióról a „folytonosság vagy szakadék" kérdésének kifejtését az 

olvasásmódok folytonosságára helyezte át, megerősítve ezzel az érveléssel azt a pozíciót, 

amely a Garaczi-prózát az Esterházy-prózával állítja leszármazási rendbe főképp a 

szövegköziség és diszkurzusköziség alakzatainak hasonló, poliszémikusságot illetve 

disszeminációt létrehozó felhasználása miatt.104 

103 Szirák Péter, Folytonosság és változás, Csokonai Kiadó, 1998,115. 
104 Itt kínálkozik egy jó példa annak végiggondolásához, miért volna hasznos nem csak átpoetizálni, de 
méginkább kiküszöbölni olvasásainkból a nemzedéki szempontot. A szövegköziség alakzatait több, 
Garaczi „nemzedékébe" tartozó szerző szövegének esetében is szokás elemezni A transztextualitás által 
létrehozott hatás azonban nagyon eltérő egy-egy szövegben. Míg Garaczinál a sokféle nyelvjátékból és 
irodalmi előszövegből való szövegépítés a szöveg szemantikumának széttartását okozza, addig pl. Háy 
János Dzsigerdilen A szív gyönyörűsége című regényében a különböző szövegközi játékok éppen az amúgy 
széttartó metaforalánc által szétzilált történet egybetartását, értelmezhetőségét irányítják. (A Háy-regény 
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Károlyi Csaba103, miután, mint általában a Garacziról szóló munkák szerzői is, 

előrebocsátja, hogy mennyire nehéz értelmezni Nincs alvás! írásait és más Garaczi-

szövegeket úgy, hogy az értelmezés ne csupán újramondása legyen Garaczi 

munkáinak106, szintén a folytonosság vs szakadék öröklött szempontja köré csoportosítva 

tekinti át a recepciót. Garaczi írásainak első megközelítése, mint dolgozatunk első 

felében láttuk, a nemzedéki kérdés volt. Károlyi Csaba elégedetlenségét fejezi ki az első 

két kötetet elemző írásokkal kapcsolatban. Károlyi szerint a Garaczi szövegeit valamiféle 

nemzedéki életérzésből, új észjárásból levezető tanulmányok nem veszik számba az új 

észjárásból következő formai sajátosságokat. 

Domokos Mátyás, Csűrös Miklós, Keresztury Tibor, Kemény István a Garaczi-

írások alapjának valamiféle generációs életérzést, nemzedéki keserűséget tart107. A 

nemzedékiség megközelítése azonban csak akkor érdekes, fejtegeti Károlyi, ha a közös 

indulás sajátos írásmódhoz, közös hanghoz vezet. Károlyi szerint tehát a nemzedékiség 

kérdése valójában az újdonság kérdése: „Mindenekelőtt tehát annak a kérdésnek a 

vizsgálata kellene, hogy megalapozza ezeknek az újabb prózáknak a formaelemzését, 

mennyire és mennyiben új a korábbiakhoz képest az, amit Garaczi és nemzedéktársai 

csinálnak."108 Károlyi Csaba két vélemény köré csoportosítja a témában megszólalókat. 

Az egyik vélemény, a szegedi posztmagyarok gondolatmenete szerint a különbözésen 

van a hangsúly. Károlyi idézi Kovács Sándor megközelítését: „ E g y s z e r ű e n : ezek a fiúk itt 

posztmagyarok, a szövegek posztmagyarosak, és még egy fontos dolog: mi szeretjük 

őket. Ebben az értelemben beszélünk magyar utániról, a magyar modern és 

intertextualitásáról bővebben írtam: "Szövegköziség és önreferencia Háy János Dzsigerdilen A szív 
gyönyörűsége című regényében" Literatura 2000/2., 

105 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvási', Jelenkor 1993/4,369. 

106 Bónus Tibor e gondolatmenetből azt az előfeltevést hallja ki, hogy Károlyi szerint az értelmezés feltálja 
és közvetíti a műben rejlő jelentést az olvasó felé (Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", 
Jelenkor 1996/1. 79.). Károlyi megfogalmazza az időszak kritikájára már-már jellemzőnek mondható 
hárítást is. „A fentebbiekből következően a kritika érthetően nincs elemében, mert nem tudja még 
eldönteni, milyen eredménnyel végződik majd a prózának ez az újabb megújulása, hiszen a komoly 
eredmények még ezután várhatók, a folyamat, amiről beszélnie kellene, még igencsak kialakulófélben van. 
A kritika zavarban van, látja, hogy másról van szó, mint korábban, azt is látja, hogy az eredmény még 
bizonytalan, ezt egyébként azzal együtt képes érzékelni, hogy tudja, máshonnan kellene közelítenie." 
107 Az említett kritikákat részletesen áttekintettük az első részbea Domokos Mátyás Jelenkor, 1986/7-8., 
Csűrös Miklós Kortárs 1987/9., Keresztury Tibor Alföld 1987/1., Kemény István Nappali Ház 1991/1-2. 
108 Károlyi Csaba, ,3eszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvásF, Jelenkor 1993/4,368. 
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(neo)avantgárd logikus kifutásáról, mégis korszakhatárról és más effélékről."109 A 

szegedi posztmagyarok értelmezői nyelvét azonban elutasítja azon, Bónus Tibor 

szavaival élve „naiv hermeneutika"110 segítségével, mely a kritikust a mű és az olvasó 

közötti közvetítőként látja, mondván, a szegedi posztmagyarok értelmezői nyelve nem 

segít a Garaczi szövegek értelmét az olvasónak közvetíteni. 

A másik vélemény szerint Garaczi és nemzedéktársai a korábbi prózaírói 

törekvések merész folytatói és egyben felszámolói. Markánsan képviseli ezt az 

álláspontot Margócsy István, akinek tanulmányát alább részletesen ismertetjük. Garaczi 

számára a megtanult hagyomány az új próza, amely a 70-es, 80-as években témájává az 

elbeszélés módját tette az elbeszélés direkt témái helyett. Ezzel a prózapoétikával, az új 

próza mestereivel, például Mészöly Miklóssal, azonban nem volt értelme szembefordulni, 

nem volt értelme ellene írni, mint ahogy az új próza ellene írt az uralkodó 

prózapoétikának, észrevételezi Károlyi. A legújabb próza nem lép fel valami ellen, „„írói 

szabadságharcra" nincs semmi szükség"111, hiszen „a prózaírás művészete nagyjából 

helyére került irodalmunkban"112. 

IV.1.3. A Nincs alvás! mint szórakoztatótrodaiom 

Margócsy István a Nincs alvás! című kötetnek kiemelkedő irodalomtörténeti 

jelentőséget tulajdonít, érzékelve, hogy a kötet a hagyományosnak tekintett magyar 

prózapoétika ellenében jött létre. Ezzel egyidejűleg azonban Garaczi könyvét a magyar 

próza ama nem túl szerencsés hagyományába illeszti, amely hagyomány szerzőinek 

művei aránytévesztéseik miatt, fejtegeti Margócsy István, élvezhetetlenek. „A régebbi és 

újabb magyar prózairodalom igen sok alkotása hiába fogant a legnemesebb, a legjobb 

elvek alapján - épp az elvek, a szép szándékok erőltetett túlsúlya húzza le őket a 

harmonikus élvezhetőség magaslatáról, s teszi (a műveket és alkotókat egyaránt) vonzó, 

109 Pompeji 1992/2. Idézi Károlyi Csaba 368. 
110 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 75-93. 
111 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvás!", Jelenkor 
1993/4, 369. 
112 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs ah>ásF\ Jelenkor 1993/4, 369. 
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méltányolható és méltányolandó, szeretetre méltó és elviselhetetlen torzókká, 

szörnyetegekké, jó szándékú szerencsétlenekké. Kell-e jobb vagy nagyobb példa, mint a 

két legnagyobb magyar prózaíróé, Jókaié és Keményé: mily nagyszerű kezdemények és 

elképzelések, s mily aránytalan és túlburjánzó megvalósulások!"113 Ezen 

tiszteletreméltó, de diszharmonikus poétikájú művekkel állítja egy sorba Margócsy 

Garaczi 1992-es kötetét. 

Farkas Zsolt Margócsyval ellentétben a Nincs alvás! élvezhetőségét tartja a könyv 

egyik kiemelkedő jellegzetességének. Farkas a Nincs alvás! című kötet egyik 

leglényegesebb vonásának a megtévesztést tartja. Ezt a megtévesztést nem csak a 

szöveggel, az intertextusokkal és diszkurzusokkal való játékként érti, de az olvasóval 

való játékként is. A könyv olvasásához „halált megvető olvasóra" van szükség114, olyan 

„esztéta-felfedező-kutatóra"115, aki becserkészi a szöveget, mint veszélyes tájat, ahol 

ugyan Garaczi vert cölöpöket az ingoványba, azonban „előzőleg gondosan be is 

fűrészelte őket, az álnok"116 - írja Farkas. Farkas Zsolt szemléletes megfogalmazása 

mögött az az olvasói tapasztalat áll, amely érzékeli, hogy ha a Garaczi szövegeiben 

fellelhető utasítások és késztetések szerint értelmezi az adott szöveget, akkor ez az 

értelmezés előbb-utóbb inkoherensnek bizonyul. Amikor pedig az olvasó végképp 

elveszni látszik a szöveg káoszában, talál valami hagyományos írói várakozásnak 

megfelelő, könnyen értelmezhető szövegréteget. Tehát Garaczi szövegének alapvető 

vonása, hogy megtéveszti az olvasót: összezavarja az olvasói elvárásokat, beleértve 

azokat az elvárásokat is, amelyek előzőleg éppen a szöveg ösztönzésére épültek föl. 

Az elvárások folytonos leépítésének és újratermelésének egyik oka az, hogy a 

szövegben nincsenek hosszan kitartó egységes megszerkesztettségű részek, észrevételezi 

Farkas Zsolt. így, például paródia szempontjából nézve, nem áll elő egy komplett stílus 

paródiája. A stílus sokkal csapongóbb. „Inkább csak mondat- vagy kifejezésklisék és -

paródiák fordulnak elő, rendkívül sok műfajból és stílusból merítve, a pervertáltságig 

113 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!". Kortárs 1992/12. 109. 
114 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 52. 
115 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 52. 
121 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 52. 
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sokféle nyelvjáték mondatait és szótárát vonva bele a szövegbe."117 Garaczi szövegének 

lényege éppen az, hogy ezeknek az utalásoknak a hozadékai mivé állnak össze az új 

kontextusban az olvasás folyamán. Garaczi azonban ennek az új kontextusban összeálló 

új értelemnek is keresztbe tesz. Ez az a pont, ahol Farkas Zsolt a Garaczi-szövegek egyik 

legnagyobb értékét látja: „És ez az a pont, ahol Garaczi jó. Mert lehet élvezni. Mert a 

kiismerhetetlenség csábítási trükkjein, a rejtvényfejtő ösztönök felkorbácsolásán, az 

ismeretelméleti és hermeneutikai önistenítésen túl vagy innen, nagyon szórakoztató."118 

Farkas Zsolt tehát Margócsy Istvánnal ellentétben éppen az élvezhetőséget emeli ki a 

Nincs alvási kapcsán, míg Margócsy, láttuk föntebb, a poétikai disszonancia miatt a 

„harmonikus élvezhetőség magaslatáról" lekerült művek között tárgyalja Garaczi kötetét. 

A szórakozásnak azonban ára van: „Koncentrálni kell, nincs alvás, különben a szöveg 

bosszút áll: unalmas lesz."119 Míg Margócsy a dekórum jelenlétét hiányolta a Garaczi-

szövegekben, addig Farkas Zsolt nem is támaszt ilyesféle „komoly" elvárás. Szerinte az 

elvárási horizontoknak nem is kell a szórakoztatásnál „feljebb" menni. Hiszen éppen ez a 

Garaczi-szövegek csapdája. A Nincs alvási szövegeinek súlyos és komoly kulturális 

terheltsége csábítja arra az olvasót, hogy egyrészt a szöveg megalkotottságát elméleti 

síkon kifejtse, és másrészt a szöveg mondanivalóját kihámozza ezen kulturális utalások 

felfejtésével és koherens rendszerbe illesztésével - mert előfeltevése van arról, hogy az 

irodalom micsoda is szokott lenni. Garaczi azonban éppen ezeknek a koherenciaépítő 

törekvéseknek tesz keresztbe, miközben folyamatosan fönt is tartja a hagyományos 

üzenet felfejthetőségének és az elemezhetőségnek ígéretét. Hozzá kell tennünk, hogy 

Farkas Zsolt esszéjében mindig profi, sőt, „túlképzett" olvasóval számol, „összeráncolt 

homlokú humanistával"120, olyan „esztéta-felfedező-kutatóval"121, olyan 

117 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 52. 
118 

Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 52. 119 

Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 53. 120 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 54. 
121 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 52. 
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„metodológiailag túlképzett hermeneutával"122, aki „biztosan aláhermeneutikázotf'123 

recepciót hoz létre, „alászáll a műbe, túrja a homokot. De nem túrhatja föl az egész 

Szaharát, úgyhogy amit felszínre hoz, tényleg mindig nevetségesen/siralmasan kevés."124 

Farkas magáévá teszi azt a dekonstruktív, vagy inkább radikális hermeneutikai125 

felismerést, hogy a szöveg elemzése, értelmezése meg sem közelítheti a műben 

potenciálisan rejlő értelmek gazdagságát. Radikálisan megfogalmazva Farkas szavaival: 

nyilvánvaló „a legmélyrehatóbb és legéleselméjűbb analízis végtelen primitivitása"126. 

Farkas Zsolt dekonstruktív pesszimizmusának természetesen az lett volna a következetes 

végigvitele, ha az esszé, amit dolgozatunkban ismertetünk, meg sem születik. Garaczi 

szövege azonban Farkas Zsolt észrevétele szerint is, láttuk föntebb, kiprovokálja az 

értelmezést, még akkor is, ha (látszólag) lehetetlenné teszi vagy megnehezíti a koherens 

elemző megszólalást. Farkas azonban Danto nyomán úgy tartja, az elemző megszólalás 

csak akkor mozdulhat el a reménytelen primitivitástól, ha maga is a szöveg ontológiai 

státuszára emelkedik. 

A Nincs alvás/ szövegeinek a szórakoztató irodalomhoz való közelségét többen 

is, eltérő értékelő felhanggal észrevételezték. Bán Zoltán András szerint Garaczi rokonai 

az osztrák H.C. Artmann, és Rejtő Jenő. Bár a harsány stílusparódiák apokaliptikus 

látomáshullámokkal váltakoznak, a könyv végén mégis „úgy érezzük, nem maradt 

122 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 53. 
123 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 55. 
124 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 53. 
125 A radikális hermeneutika kifejezést John D. Caputo tanulmányaiban kifejtett értelemben használtam. 
John D. Caputo, "Hermeneutika a Lét és idő után", Athenaeum 1994/2,127-159., John D. Caputo, "Az élet 
eredendő nehézségének visszaállítása", in Testes könyv I. 13-21., valamint uő, "Hideg hermeneutika: 
Heidegger/Derrida", in: Testes könyv I. 23-48. Ha a Heidegger és Gadamer nevével, pontosabban a Lét és 
idővel, illetve az Igazság és módszerrel fémjelezhető hermeneutikát viszonyítási pontnak tételezzük, akkor 
a Caputótól és Wellberytől (Dávid E. Wellbery, Foreword [to Friedrich A. Kittler, Discourse Networks 
1800/1900] (előszó az amerikai kiadáshoz)) kölcsönzött térképből kiindulva a következőképp vázolható föl 
az értelmezés három értelmezése. A Lét és időhöz képest jobbra található Gadamer konzervatív, filozófiai 
hermeneutikája, balra Derrida hermeneutika-kritikája, hermeneutika-dekonstrukciója, melyet Caputo 
radikális hermeneutikának vagy hideg hermeneutikának hív, egyenesen előre pedig a kései Heidegger, saját 
programjának megismétlésével, mikor is a hermeneutikai kör és a horizont fogalmát a hermeneutikus' 
vonatkozással, ill. tájékkal cserélte fel. 
121 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 52. 
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semmi, csak az üresre kacagott világ.127" Bónus Tibor úgy értelmezi Bán elemzését, hogy 

az a műfaji degradációra törekszik azzal, hogy Garaczi írásait a populáris szórakoztató 

irodalom szövegei közé sorolja. Bán Zoltán András ugyanazt értelmezi negatívumként, 

amit Károlyi Csaba pozitív felhanggal említ128, felidézve a műfaj már kanonikus, nagyra 

becsült követőit (Kosztolányi, Örkény, Hajnóczy, Mészöly, Mándy, Qttlik), akiknek 

rövid humoreszkjeit ma is sokra becsüljük, és Tinyanov azon gondolatmenetét, miszerint 

bármely peremműfaj bekerülhet az irodalom centrumába. Hozzátesszük, hogy érdekes 

feszültség adódik abból, hogy többen is észrevételezik, hogy Garaczi írásainak egy része 

tárca, és ezzel egyidejűleg azt is, hogy a „valósággal" vajmi kevés kapcsolata van. 

IV.1.4. Eredetkutatás a recepcióban 

Garaczi kötetéről szólván Bán Zoltán András az írások műfaját a „tárcanovella 

dadaista-szürrealista átszellemítéseként"129 határozza meg, miután „miniatűr tripnek" 

nevezi. Ezzel az elnevezéssel határozottan utal arra, hogy Garaczi nyelvteremtő lendülete 

a drogok használatának köszönhető, vagy legalábbis a kötet narrátorának 

szövegtermelését a kábítószerek inspirálják. A szövegek genealógiájának a szerző 

drogfogyasztásában való megjelölésével Bán hasonló gondolati pályát jár be, mint Abody 

Rita abban a tanulmányában130, melyet az előző fejezetben ismertettünk. Bónus Tibor a 

Nincs alvás! recepcióját ismertető tanulmányában131 szintén párhuzamot von Bán és 

Abody gondolatmenete között. Abody akkor az életrajzi értelemben vett szerző 

életvilágának feltárását hiányolta a recepcióból, és kísérelte meg elvégezni. Bónus Tibor 

a szerző hasonló értelmezését, illetve a szerző életrajzi énként értelmezésének csapdáját 

látja Bán Zoltán András elemzésében. Bónus szerint a szöveg narrátorának az életrajzi 

énhez való hozzárendelése azzal a veszéllyel jár, hogy Bán „az írást elsősorban nem jelek 

játékának, de önkifejezésnek tekinti, a szerző funkciót pedig a polgári értelemben vett 

127 Bán Zoltán András, „Az üresség könyveiből", in: Az elme szabad állat, Magvető, Budapest, 2000.. 460. 
128 Károlyi Csaba, ,3eszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvási', Jelenkor 1993/4 
129 Bán Zoltán András, „Az üresség könyveiből", in: Az elme szabad állat, Magvető, Budapest, 2000., 460. 
130 Abody Rita, „A légy szeme", in: Csipesszel a lángot, 149-166. 
131 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 75-93. 



93 

íróval véli azonosnak"132. Véleményünk szerint Bán és Abody azon észrevétele, hogy a 

szövegek tudatmódosító szerek hatását mutatják, nem szükségszerűen vezetnének a 

szövegek eredetének meghatározásához. Ellenben felhívják a figyelmet arra a 

hagyományösszefuggésre, amely esetleg a drogos hallucinációt imitáló Garaczi-

szövegek, és a klasszikus modernség olyan szövegei között állhat fenn, melyek 

témájukká teszik a tudatmódosító szerek elemzését133. 

IV.1.5. A rövidtörténet műfajának kanonizálása 

A Garaczi-recepció a műfaji meghatározás kérdésével már csak azért is sokat 

foglalkozik, írja Károlyi134, hogy ezzel háttérbe szoruljon, elkerülhetővé váljon az 

értékelés. Az első kötetekről szóló kritikák többnyire az eklektikát, a szilánkosságot, a 

szójátékot és a puszta ötletre épülő szerkezetet emelik ki, figyelmeztetve ezek 

veszélyeire135. Ezen jellegzetességek alapján Garaczi írásai az epika és a líra határán 

helyezkednek el. Károlyi mindkét megközelítésre ad példát. Kemény István költőnek 

tekinti Garaczit, műfajának a „plasztik-verset" tartja, melyet a Plasztik című kötetről 

szóló fejezetben részletesen tárgyaltunk. Kántor Zsolt viszont új prózai műfaj születését 

észrevételezi, amelyet „Garaczi-novellának" nevez136, és amelynek fő ismérve, hogy 

„olyan, akár egy film"137. Tárcanovellaként azonosítja a műfajt Bán Zoltán András138 („a 

tárcanovella szürrealista-dadaista átszellemítése"), és Kálmán C. György139. Károlyi 

Csaba, mivel nem érzékel jelentős különbséget a Plasztik és a Nincs alvás! kötetek 

írásmódja között, a Plasztik kötettel kapcsolatban megfogalmazott véleményét140 tartja 

fent, miszerint Garaczi ott is nagyobb ívű epikus jellegű kompozíciót szerkeszt, ahol 

ehhez nincsen elegendő anyag. Éppen ez a bátorság vezet az erőltetettséghez. „[Ujgyanaz 

132 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1.78. 
133 Ebből a hagyományból az összefüggések elemzéséhez Csáth Géza írásait, valamint Thomas de Quincey, 
Egy angol ópiumevő vallomásai, kivonat egy tudós életéből című könyvét javasoljuk. 
|34 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvásF\ Jelenkor 1993/4 

35 Domokos Mátyás, Csűrös Miklós fent említett cikkei, Körösi Zoltán (Kortárs 1990/2.) 
1 6 Elet és Irodalom 1992, október 16. idézi Károlyi Csaba 370. 
137 Élet és Irodalom 1992, október 16. idézi Károlyi Csaba 370. 
138 Holmi 1992/9. 
139 Beszélő 1992 szeptember 26. 
140 Életünk 1987/7. 
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itt a hiba, mint az erény. Kamaszosan infantilisnak tűnő sorai sokszor olyan bravúrok, 

melyek meghökkentően fontos dolgokat mondanak világunkról" - írja Károlyi. Ez a 

kettősség, és az alkotói módszer szerinte azóta változatlan, csak „kicsit jobban van 

megcsinálva ugyanaz a játék"141. Ez a játék abban áll, amit Margócsy István 

megfogalmazott, és föntebb mi is idéztünk. Lényege a nyelv kifordítása, és a nyelv 

ornamenssé válása, ahelyett, hogy a tartalom szolgálatában állna. Károlyi 1993-ban, két 

évvel a Mintha élnél című regény megjelenése előtt, még nem tudja elképzelni, hogy ez a 

nyelvkezelés hosszabb munkában is működhet, szerinte a nagyvonalú nyelvkifordítás 

műformája a kispróza. Garaczi a rövidtörténet műfaját választja, melyről Thomka Beáta a 

következőket írja. „S mind több a csupán „prózának", „szövegnek" nevezett elbeszélés, 

melyekben nem ismerhetők fel sem a novella, sem az anekdota, sem egyéb 

konvencionális formák körvonalai. Mindez Barthes megállapításának ad hitelt, aki 

„furcsa ócskaságoknak" mondta a verset, regényt, novellát. „Miért is írnánk 

költeményeket, elbeszéléseket? Nem marad más, mint a puszta írás." A tömör formáknak 

mintha egyetlen szabálya lenne, melyet Schlegel így fogalmaz meg az Athenaeum-

töredékekben: „A töredék legyen akár egy kis műalkotás: elhatárolódva a környező 

világtól, önmagában teljes, mint egy sündisznó" A töredék mint műalkotás - a műalkotás 

mint töredék: a rövidprózai közlés mai állapotának adekvát formái."142 Károlyi pozitív 

példaként hozza Kafka és Mrozek rövidtörténeteit arra nézvést, hogy ebben a műfajban is 

lehet remekműveket alkotni, kérdésessé teszi azonban, hogy a Garaczi-féle 

nyelvkezeléssel ez sikerülhet-e. Felteszi a kérdést, a rövidtörténet műformája az inverz 

nyelvkezeléssel párosítva meddig nem válik unalmassá, önismétlővé. Garaczi műfajbeli 

rokonai, tárca, rövidpróza, humoreszk szempontjából, Kosztolányi, Örkény, Hajnóczy, 

Mészöly, Mándy, Ottlik. Az ő értékelésük azonban nem befolyásolja Garaczi értékelését, 

noha, idézi fel Tinyanov gondolatmenetét Károlyi Csaba, bármely periférián élő műforma 

bekerülhet az irodalom centrumába, és a Garaczi-féle stílusnak éppúgy megvannak a 

„tartalékai", mint a „veszélyei"143. Bónus Tibor Tinyanov formalista logikáját, mely 

szerint az irodalom történeti folyamatszerűsége a formák kanonizálásában és 

141 Élet és Irodalom 1992, október 16. idézi Károlyi Csaba 371. 

142 Thomka Beáta, A pillanat formái, idézi Károlyi Csaba 371. 
143 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvásF\ Jelenkor 1993/4, 372. 
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automatizálásában mutatkozik meg, Jausst idézve kritizálja. „Az irodalmi evolúció e 

formalista szemlélete „az irodalom történeti jellegét leszűkíti változásainak egysíkú 

aktualizálására, és a történelmi felfogást a változások észlelésére korlátozza"".144 Bónus 

szerint a tinyanovi elv alkalmazása készteti Károlyit arra, hogy erőszakosan 

homogenizálja a prózafordulat kánonját, hogy aztán ehhez képesti devianciaként írhassa 

le a „legújabb" irodalmat, melynek kánonját szintén homogenizálja. Had emlékeztessünk 

ezen a ponton arra a tényre, hogy a „nemzedékiség" szempontját az első kötet recepciója 

óta görgeti a kritika. A kezdetben főképp szemantikai jellegzetességként említett 

„nemzedékiséget", „nemzedéki életérzést" immár poétikai jellegzetességként, 

kánonképző szempontként igyekeznek elemezni, igazolni vagy elutasítani. Bónus az 

általa kárhoztatott felfogás, a tinyanovi deviancia-elv ihlette korszakolás legsúlyosabb 

veszélyének azt látja, hogy „a történetiség ilyesfajta felfogása azt sugallja, nem szükséges 

messze nyúló irodalmi emlékezet egy korszakváltás mibenlétének meghatározásához, 

elegendő a megelőző „irodalmi kor" ismerete, melyhez képest a deviancia láthatóvá 

válik."145 

IV.1.6. Garaczi nyelvjátékainak értékelése a recepcióban. 
Ornamentika: önmagáért való játék, vagy „irodalmi „recycling"" 

Margócsy István Garaczi említett kötetét a kortárs magyar prózai törekvések 

mintegy végpontjának, összefoglalójának tartja, olyan műnek, amelyben a 70-es, 80-as 

évek irodalmi törekvéseinek legradikálisabb összefoglalásaként felszámolódik „maga a 

prózahagyomány"146. Garaczi azonban lemond „a többi újító méltóságteljesen önmagára 

koncentráló, lirizáló attitűdjéről",147 és „radikális vidámsággal, szinte szatíijátékra 

emlékeztető derűvel bontja szét az elbeszélő próza szövetét."148 Garaczi szövegei (emeli 

ki Margócsy István) megőrzik az elbeszélés látszatát, miközben elegánsan számolnak le a 

prózahagyománnyal, mégpedig eme prózahagyományt „saját fegyverével, a 

144 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 80. Bónus idézi Jauss: Hans Róbert 
Jauss, „Az irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja", Helikon 1980/1. 
145 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 81. 
146 Margócsy István, „Játék és omamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12.109 
147 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12. 109 
148 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12. 109 
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prózaszerkesztés nyelviségével"149 támadva meg. A Nincs alvás! prózanyelve 

„csodálatos gazdagsággal árad, ígéretéhez és igényéhez képest majdhogynem mindenre 

képesen."150 Ez a nagyszabású nyelvi játék, „hasonlíthatatlan nyelvi pompa"151 azonban 

mintha valahonnan ismerős volna. ,,[E]z a nyelv, eredetisége ellenére, mégsem 

tökéletesen önálló. Garaczi olyan nyelvet talált ki, amely bár elemeiben megragadóan új, 

egészében nem más, mint mára megszokottá vált irodalmi nyelvünk inverze. Garaczi úgy 

tesz (s ebben azért alighanem igaza is van), mintha létezne, s meghatározható lenne egy 

generalizált irodalmi nyelvhasználat, irodalmi beszédmodor"152. Garaczi számára a 

leküzdendő prózahagyomány egy bizonyos nyelvi formával egyenlő, „nyelvi klisék 

szerves és egyben szervetlen halmaza"153. Ezt a generalizált irodalmi megszólalásmódot 

felhasználja, „s az elemek felcserélése révén más összefüggésrendszerbe illeszti bele"154. 

Garaczi írásmódjának eredetiségét az általánosságnak „magába szippantása és egyedivé 

torzítása"155 adja. 

Margócsy elismerésre méltónak tartja Garaczi nyelvi-inverz játékait, azonban a 

kötet aránytévesztését, poétikai disszonanciáját éppen a nyelvi-inverz játékok 

kizárólagossá tételében látja. A generalizált irodalmi nyelv, a nyelvi klisék kifordításának 

nagyszabású játéka közepette úgy tűnik, mintha Garaczi előfeltevése az volna, hogy a 

próza „csupán előre preformált tartalmak megfogalmazása", „melyben a megfogalmazás 

[...] ismert (vagy legalábbis megismerhető) szabályrendszer"156. Garaczi szövegében 

ennek az irodalmiságnak kifordítása bravúros, értéke szépségében és ügyességében rejlik 

- azonban „a próza ily módon az ő kezén ornamenssé válik"157, fel sem vetve azt a 

kérdést, mit is díszít. A díszítmény pedig megismételhetővé válik, és már magán a 

köteten belül is érezhető valami mechanikusság. Margócsy István az „ornamentika, azaz 

a dekoráció mellett" a „<decorum" hajdani fontosságát"158 hiányolja. A Nincs alvás! 

149 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!". Kortárs 1992/12.110. 
150 Margócsy István, „Játék és omamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12. 110. 

Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12. 110. 
152 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12.110. 
153 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12. 110. 

154 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12.110. 
155 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12. 110. 
156 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12. 110. 
157 Margócsy István, „Játék és omamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12.110. 
158 Margócsy István, „Játék és ornamens Garaczi László: Nincs alvás!", Kortárs 1992/12.111. 
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poétikájának disszonanciáját Margócsy a következőképpen foglalja össze. „Garaczi 

vállalkozása aktuálisan és irodalomtörténetileg egyaránt elismerést érdemel: a generális 

szembeszállásnak, a radikális távolságtartásnak, a derűs, ideológiamentes kritikának, a 

kifordítva történő felülbírálásnak, a nyelvi invenció totálissá növesztésének gesztusa 

mind rendkívüli fontosságú. Ám ugyanezek az erények csaphatnak át majd kifogásolható 

túlzásokba: ha a generális szembenállás csakis negativitása révén fogalmazódik meg 

(még ha játszi trükkök elkendőzik is e negativitást), ha a próza elsősorban egyes 

mondatok megfogalmazására és egymás mellé rendelésére lesz korlátozva (legyenek bár 

e mondatok összjátékukban akármily zsonglőrbravúr tüneményei is), a mű egésze 

ambivalens hatást vált ki. Örvendhetünk ugyan, hogy egy nagy és nagyigényű vállalkozás 

ily kedves játékos, szelíd formában, ily sok jó tulajdonsággal és fantasztikus leleménnyel 

kápráztat el bennünket, ám nem kerülhetjük meg azt a bizonytalan kételyt sem, vajon a 

könyv hátoldalára nyomtatott anagrammajáték, mely az író nevéből számos jópofa frázist 

bír előcsikarni, mint vállalt (bár mástól származó) kifordított allegorikus írói önarckép és 

arc poetica nem nyomja-e túlsúllyal az egyébként könnyed könyvet? Vajon nem elégszik-

e meg néha (néha?) szerzőnk is az ily ötletekkel, s nem véli-e úgy: a név kifordítása révén 

született variatív játéksor valóban helyettesítheti a nevet?"159 

Kulcsár Szabó Ernő az újabb irodalomról írott egyik tanulmányában160 szintén 

érinti Garaczival kapcsolatban az ornamentikusság problémáját. Kulcsár Szabó Ernő 

azonban úgy véli, hogy „az irodalmi „recycling"" (mely a jelölési konvenciók sokaságát 

nem identikusán használja föl, hanem egy olyan szövegbe visszaforgatva, „amelyik a 

tudatregény technikájával fel tudja számolni a jelentéstöredékek -külső nyelvi 

konvencióból származó - hierarchiáját") „olyan ornamentikát teremt, amelynek 

természetesen itt sem a díszítés a célja, hanem az irodalom „külön nyelvű" 

jelhasználatának elutasítása."161 Garaczi írásmódja „nem a köznapi nyelv stílusát 

M a r g ó c s y I s tván> » J á t é k é s omamens Garaczi László: Nincs alvás!". Kortárs 1992/12.111. 
Kulcsár Szabó Ernő, „A nyelv mint alkotótárs Nyelviség és esztétikai tapasztalat újabb irodalmunkban" 

Alföld 1995/7. 59-74. 
16 Kulcsár Szabó Ernő, „A nyelv mint alkotótárs Nyelviség és esztétikai tapasztalat újabb irodalmunkban" 
Alföld 1995/7. 73. 
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retorizálja, hanem [...] az irodalmi „stílusértékek" közlésértékké válásának semmisíti 

meg az alapjait."162 

IV.1.7. A szövegköziség jellegzetességei a Nincs alvás! című kötetben 

A nyelvi játékok feltűnő gyakorisága, a nyelvi klisék kifordítása Garaczinál a 

szövegköziség különböző változatainak alkalmazásával valósul meg. Farkas Zsolt a 

Nincs alvás! című kötetről szóló dolgozatában163, mint fent már érintettük, az 

intertextualitás működésének vizsgálata, és az intertextuális nyomok olvasása felől 

közelíti meg Garaczi szövegeit. Az elbeszélésekben szerteágazó kulturális és történeti 

utalások működnek, legalábbis, hívja fel rá a figyelmet Farkas, feltételezzük, hogy 

működnek. „Ha Garaczinál csupán megemlítődik Machbet, Monty Manna, vagy egy 

lámpaoszlopra felakasztott bőrkabátos, akkor ez nem feltétlenül csak azt jelentheti, hogy 

egymás hegyére-hátára hordja össze a dolgokat, amelyek ekképpen nem jelentenek 

semmit, hanem azt is jelentheti, hogy csak nem meséli el újra a történetet, de esetleg 

mélységesen tudja, miről van szó."164 Ez azonban a szövegből nem derül ki. „De nincs is 

kizárva, hogy kiderülhet."165 Úgy véljük, anélkül, hogy elméletileg kifejtené, a 

szövegköziség ama klasszikus problémájával szembesít minket Farkas, hogy az 

intertextuális utalások csak akkor élnek, ha az olvasó aktualizálja őket. Véleményünk 

szerint ez a kérdés a Nincs alvás! esetében élesebben jelentkezik, mint általában, más, 

különféle idézeteket, allúziókat beépítő szövegeknél. A szövegköziség, vagy Gerard 

Genette166 terminológiájával élve a transztextualitás egyik klasszikus kérdése, hogy a 

szövegbe beépített transztextusok az olvasás folyamán aktualizálódnak, így az olvasói 

válasz függvénye az, hogy a transztextusok mennyire képesek a maguk „korábbi" 

162 Kulcsár Szabó Ernő, „A nyelv mint alkotótárs Nyelviség és esztétikai tapasztalat újabb irodalmunkban", 
Alföld 1995/7. 73. 
163 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 52-60. 
164 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 54. 
165 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 54. 
166 Gerard Genette, "Transztextualitás", Helikon 1996/1-2., 82-90 
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kontextusát működtetni. Kulcsár-Szabó Zoltán szerint167 a transztextusok fölismerésének 

bizonytalansága azért nem jelent igazi problémát, mert a szövegnek nincs előzetes 

pozíciója az olvasáshoz képest, mivel az ilyen előzetes pozíciót csak a nyelven kívüli 

referencializálhatóság igazolná. A szövegnek mint az olvasásban működő 

jelentőfolyamatnak felfogása elfogadható, azonban a transztextualitás működtetésének 

olvasótól való függősége számunkra éppen ezért marad továbbra is kérdéses, hiszen a 

szöveg identifikációjának lehetetlensége nem jelentheti, hogy a szöveg teljes mértékben 

az olvasó önkényes döntéseinek van alávetve. A szöveg önazonosságát változó 

mértékben a mindenkori diszkurzus identifikációs műveletei tartják fönn. Michael 

Riffatere fogalma, az intertextus nyoma168 számunkra elfogadható megoldást kínál erre a 

kérdésre. "A véletlenszerű intertextualitás169 mellett létezik egy kötelező 

intertextualitás"170 - íija Riffatere. Tehát a transztextualitás ténye maga nem függ az 

olvasó műveltségének véletlenszerűségétől, az olvasás figyelmességének esetlegességétől 

és más ingadozó tényezőktől. A transztextuális viszonyoknak csak a realizálása esetleges, 

de maga a nyom, amit a transztextus a szövegben hagy, kitörölhetetlen, és ezt az olvasó 

nem tudja nem észlelni, mivel a kommunikációs aktusban zavar formáját ölti. Az 

intertextus nyomát az olvasó egy norma deformációjaként vagy egy kontextussal való 

összeegyeztethetetlenségként észleli, tehát mivel a szöveg bizonyos szavainak jelentése a 

(széles értelemben vett) értelem, amivel ezek a szavak az intertextusban bírnak, ez az 

értelem a nyelvbe vagy kontextusba befogadhatatlan, és az olvasó ezért egy másik 

167 Kulcsár-Szabó Zoltán,"Intertextualitás és a szöveg identitása", in: Kulcsár- Szabó Zoltán, Az olvasás 
lehetőségei, József Attila Kör, Kijárat Kiadó, 1997, 5-13. 
168 Michael Riffatere, "Az intertextus nyoma", Helikon 1996/1-2., 67-81. 
169 VéleÜenszerű transztextuális kapcsolat jön létre például Garaczi László Mintha élnél című regénye és 
Háy János, Dzsigerdilen A szív gyönyörűsége című regénye között azáltal, hogy mindkét szöveg ugyan azt 
a Tolsztoj - részletet, az Anna Karenyina nyitómondatát idézi meg. {Az Anna Karenina felütése: "A boldog 
családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az." A Garaczi-szövegben: 
"Azt mondják, Tolsztoj mondja, csak a boldog családok hasonlítanak egymásra." Garaczi László, Mintha 
élnél, 14.; A Háy-szövegben: „Minden boldog vitéz egyformán boldog, de minden boldogtalan vitéz a 
maga módján boldogtalan." (5.) A továbbiakban a motívum kifejtése következik: "a boldogtalanság más és 
más, mégsincs nagyobb erő, mely egymáshoz láncolná a földlakókat, mint sorsukban való 
szerencsétlenségük." (10.), " S akkor majd te magad is látod, a boldogságnak mennyi igaztalan s hány igaz 
útja leend." (115.), "egy dolog mégis az övéhez hasonlatossá tette életemet: a boldogtalanság." (227.), "s 
boldogságukban egyforma nemzedékek születnek." (227.), "Mert boldogságában mind lehet más és más, 
[...] de egyfajúvá forraszt a sorsunkban való szerencsétlenség." (269.). Majd a regény a motívum 
kifejtésének megfelelően az azonosságtudatot adó boldogtalansággal zárul: "mint valamely kenőcs, 
egybekeni őket a boldogtalanság." (270.) Háy János, Dzsigerdilen A szív gyönyörűsége, Pesti Szalon 
könyvkiadó, Budapest, 1996,) 
noRiffatere, "Az intertextus nyoma", Helikon 1996/1-2., 67-81. 
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szövegben tételezi ennek a zavarnak a megoldását. Tehát a transztextus nyomát az olvasó 

mindig észleli, és ez kérdésként akkor is jelen van a szövegben, ha az olvasó nem talál rá 

a transztextusra. A meglelhetetlen transztextus feltételezése (nyomának észlelése) további 

újraolvasásokra sarkall, mivel egy norma utáni vágy jelrendszerét iktatja be a szövegbe. 

A Nincs alvási szövegeiben azonban az átlagosnál nehezebben érzékelhető a kontextussal 

való összeegyeztethetetlenség, hiszen a szövegek gyakran éppen a koherencia ellenében 

dolgoznak. Ily módon lehetséges, hogy az olvasó nemhogy nem képes aktualizálni egy-

egy szövegközi utalást, de mégcsak intertextuális nyomként sem regisztrálja az utalást. 

Például a Fogak című írásban, amely az utaztatóregény, az akciófilm és a krimi 

narratíváját vegyíti és parodizálja, és amely a mondatok és idiómák szintjén is számos, 

Garaczitól már megszokott szójátékot vonultat fel, a „Zsadányiné Ani-E.T. Különítmény 

(a ZSANETT)"171 már csak a szójátékok és sziporkák egyikének tűnik. A parodikus 

elbeszélés kontextusában tökéletesen elegendőnek tűnhet, hogy a kommandó neve 

abszurd, sőt rövidítése is szóvicc. A nyomokat fáradhatatlanul felfejtő olvasó azonban a 

Fassbinder, Küsters mama az égbe megy172 című filmjében szereplő Küsters 

171 Nincs alvás! 16. 
112Küsters mama az égbe megy (Mutter Küsters' Fahrt zum Himmel), rendezte: Rainer Werner Fassbinder, 
1975. Garaczi írásai és Fassbinder egyes filmjei közötti lehetséges párhuzamra utal, hogy mindkettejük 
recepciójában hasonló viszonyt tételeznek az elemzők a magánvalóság/pszichológiai valóság és 
külső/fizikai valóság között (ld. Károlyi Csaba írását). Megyeri Lili íija Fassbinder-monográfiájában 
(Megyeri Lili, Rainer Werner Fassbinder, Magyar Filmintézet és Múzsák Kiadó közös kiadása, é n ): 
„Fassbindert az emberek érzelmi élete és érzelmi kapcsolati érdekelték. A külvilág a maga 
racionalizmusával (vagy irracionalizmusával?) annyiban kap konkrét szerepet munkáiban, amennyiben 
meghatározója és befolyásolója az emberi lét ezen tartományának. Ebből a megvilágításból válik két 
filmjének is főszereplőjévé a politika - a kisembert hitegetni, manipulálni próbáló manipulált manipulálok 
hatalmi gépezete. Mindkét „politikus" filmje komédia, keserű komédia Keserűségük abból adódik, hogy 
ezek a párbeszédre képtelen, merev hatalmi-politikai gépezetek a saját érdekeiknek megfelelően próbálják 
az embereket kihasználni; a komédia pedig abból, hogy ezek után Fassbinder számára a politika nem több, 
mint nevetséges és gyerekes játék. Ennek a komédiának lesz az áldozata a férje becsületét visszaszerezni 
próbáló, egyszerű, tisztességes asszony is a Küsters mama az égbe megy című filmben. A rokonszenves 
idős hölgy hírtelen megözvegyül: férje, Hermann Küsters, egy vegyiüzem munkása, aki hírtelen 
elhatározással - tiltakozásul a tervezett tömeges elbocsátások ellen - megöli főnökét; az utcára teszik, és 
belepusztul lázadásába. Ezt a végül is individuális tiltakozást a sajtó politikai szenzációként adja hírül, a 
tisztességben megöregedett munkást „gyári gyilkos"-sá minősíti. Fia a temetés helyett vakációra utazik, 
lánya pedig egyedülálló reklámkarriert fut be a „gyári gyilkos" lányaként. Az igazság feltárásában ők nem 
partnerei Küsters mamának, aki a polgári társadalomból kiábrándulva, a kommunista párthoz fordul, belép 
tagjai sorába. Türelemre, megértésre talál, de csak addig, amíg a párt érdekei ezt kívánják, amíg egy 
propagandakampányban eszközként használhatják Küsters mama ezután végső kétségbeesésében három 
fiatal anarchistával köt szövetséget; elfoglalják az egyik képes magazin szerkesztőségét, túszokat ejtenek, 
és a politikai foglyok kiszabadítását követelik. Küsters mama ügye ez esetben is háttérbe szorul, 
közömbössé válik; lénye, jelenléte viszont a terroristáknak is jó reklám. Végül is a rendőrségi beavatkozás 
során Küsters mama életét veszti." (92-94) 
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Kommandóhoz jut. Részben talán az utalás fel nem ismerése is közrejátszott abban, hogy 

Károlyi Csaba éppen ezt a Fogakból vett idézetet hozza példának a nyelvi gegek 

funkciótlan eltúlzására.173 „Ötlet és szójáték" jó segítséget nyújt Garaczinak a narratív 

struktúrák kifordításához, fejtegeti Károlyi174. (Hogy a kifordítás miért nem kifigurázás is 

egyben, arról nincs szó. Talán az alább olvasható okból: ha nincs „primér valóság", nincs 

mit kifigurázni?) Károlyi szerint néha túl gyakran használja őket, és ez főleg akkor 

zavaró, ha a szójátékok erőltetettek. Erőltetett szójátékra hozza példának a fent említett 

geget. „Az általam ismert inkarnációt Zsadányiné Feriferinek hívták, egy E.T-robot 

lézerkéssel küldte a másvilágra. A „Zsadányiné Anti-E.T. Különítmény" (a ZSANETT) 

vendégszeretete egyfajta háziőrizetnek bizonyult" (Fogak). 

Farkas az intertextusok értelmezhetőségének problémája után a Garaczi-szövegek 

gyakori architextusával, a mesével kapcsolatban reflektál ezen szövegek anti-

koncepciózus voltára. „A Nincs alvás! darabjai tulajdonképpen mesék. Garaczi a 

jelzésszerűen megidézett, jobbára kultúránk jól ismert, következésképp igen bonyolult 

elemeit, dolgait új, (nem tisztán) abszurd történetté rakja össze."175 Azaz, összegez 

Farkas, a Garaczi-írások „de(kon)struálják"176 a nagy elbeszéléseket, „melyek régebbi 

esztétikák legitimációs bázisát nyújtják"177. És tegyük hozzá, amelyek az intertextuális 

nyomokat tartalmazó szöveg olvashatóságát biztosítják. Farkas azonban hozzáteszi: 

ennyire koncepciózus kijelentések Garaczi szövegeiről talán nem is tehetők, hiszen maga 

a Nincs alvás! kötet sem ennyire koncepciózus. A szöveg szándéka szerint nem akar 

mást, mint szórakoztatni és tanítani. Hozzátesszük, a Nincs alvás! egyik disszonanciája, 

inkonzisztenciája vagy fintora és csapdája, hogy egyszerre akar polgári művészet és 

polgárpukkasztó szöveg lenni. 

Az allúziók sokasága is valószínűleg ebben a szellemben került a szövegekbe, 

azaz az allúziók kiválasztásánál is ez a kettősség érvényesült. Farkas reflektál az általunk 

fent már jelzett problémára, hogy ugyanis felismerhetők-e a szövegközi nyomok. Fönt 

173 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvás./", Jelenkor 1993/4. 
174 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvásF\ Jelenkor 1993/4. 
175 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 54. 
176 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 54. 
177 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 55. 
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kifejtettük, hogy a szövegköziség témakörében általánosan is felmerülő probléma a 

Garaczi-szövegek antikoherenciája miatt a Nincs alvás! kötetben fokozott mértékben 

probléma. Farkas két olyan példát hoz föl, amely további magyarázatot tár föl arra, miért 

fokozottan nehéz a Nincs alvás! esetében az utalások felfejtése. A kötet 

nyitóelbeszélésének, a Csigacsók című szövegnek szereplője, Dormán, Pilinszky János 

Gyónás után című versére utal178. Az Azóta zuhan című elbeszélésben felzúgó 

Elektromos temetés a Black Sabbath száma. Azaz a szövegben előforduló allúziók igen 

különböző kultur-, illetve szubkulturkörökből valók. Farkas nem az allúziók nagyon 

változatos kulturális körből való kiválasztására, hanem az allúzióktól való zsúfoltságra 

reflektálva egy huszárvágással ugorja át a problémát: „olyanok úgyse fogják olvasni a 

Nincs alvás!-1, akik ne értenék az allúzióknak legalábbis komoly hányadát."179 Tegyük 

hozzá: azért, mert a transztextuális gegek és nyelvi játékok lefaragása után maradt 

szövegváz - élvezhetetlen. 

A sokféleség nemcsak az utalásokra és vendégszövegekre, de a vendégstílusokra 

is vonatkozik. Garaczi szövege sokféle stílusból áll össze oly módon, hogy saját stílusa a 

Nincs alvás! elbeszéléseinek szinte nincs is. „A kommunista zsargontól a tudományos 

értekezésig, az argó finomabb és durvább változataitól az irodalmi toposzokig, a 

slágerszöveg poétikájától a Kis növényhatározó stílusáig ezerféle nyelvjátékból áll össze 

a szöveg. [...] A mű anyaga kizárólag „vendégszövegekből", de még inkább 

„vendégstílusokból" szövődik össze. Hogy ez egészen könnyen olvasódik, és teljesen 

bevett poétika, valószínűleg Esterházy meghatározó szerepének köszönhető"180—írja 

Farkas Zsolt. Garaczi stílusával inkább rokonnak érzi Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, 

Szijj Ferenc stílusát, mint Esterházyét, akinek prózájában a vendégstílusoktól kifejezetten 

elkülöníthető az Esterházys dikció, míg Garaczi, Part-Nagy, Kukorelly, Szijj szövegeiben 

Farkas szerint nincs „saját" stílus, csak a vendégstílusok összjátéka. Tegyük hozzá, a 

vendégstílusokból kialakított nyelvjátékok, szójátékok jellege viszont markánsan eltér 

178 „Bevallottam: a naplementét Svájcban. / Nem lett volna szabad. / Gonosz féreg az önvád. Az erősek / 
hajnalban kelnek, fát aprítanak, / isznak egy korty pálinkát, s így tovább. / Mivel csak ők, az erős gyilkosok 
/ ismerik a füvek, fák, madarak, / a nők és a csecsemők nyelvét." Pilinszky János, Gyónás után, in.: 
Pilinszky János, Kráter Összegyűjtött és új versek, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 1981,181. 

Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 58. 
180 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 58-59. 
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Garaczi, Kukorelly és Parti-Nagy írásaiban. Farkas Zsolt további észrevétele, hogy 

Esterházynál a vendégstílusok problémája messzemenően reflektáltabb, mint Garaczinál. 

IV.1.8. A mese architextusa mint a befogadhatóság kiindulópontja 

A Nincs alvás! kötetről szóló dolgozatok leggyakrabban azokat a szövegeket 

elemzik a kötetből, amelyeknek architextusa a mese, és általánosságban egyetértenek 

abban, hogy a szövegközi játékoknak a mese műfajának felidézése és átírása ad keretet. 

„A kanonizálás erejével bíró elemzések megmutatták, hogy mindezek szövegterét az 

implicit szerző a meseiség narratív eljárásaival teremti meg, az ahhoz kapcsolódó olvasói 

elvárásrend felidézédével, frusztrálásával, illetve a váratlanság effektusára apelláló 

intertextualizáló „feltöltésével", vagyis a meseszerű „történetek" artisztikus 

destrukciójával" - összegez Szirák Péter.181 Babarczy Eszter jegyzi meg, hogy a kötet 

címe, Nincs alvás!, akár az esti mese visszavonására is utalhat.182 Károly Csaba Garaczi 

írásaira a „kerekre zárt nem-mese"183 kifejezést használja. "Kerekre zárt nem-mese" a 

kötet jó néhány írása azért, mert felütésében rájátszik a mese konvencionális sémájára, 

később azonban rábízza magát az olvasóban élő reflexekre és szokásokra. Arra, hogy az 

olvasóban él egy séma a meséről, a történetről, így akkor is mese vagy történet kerekedik, 

ha az elbeszélő valójában nem viszi végig a bevett narrációs technikákat. Egy-egy eljárás 

elemeit felhasználja, anélkül azonban, hogy kiteljesítené, vagy kifigurázná őket. Károlyi 

példája a Larion és Laura, amelyről a következőt írja. „Az író úgy számol itt le egy kerek 

történetnek még a lehetőségével is, hogy közben a bontott anyagból felépített szöveg 

harmonikus egységet képez"184. Bónus Tibor a mese architextusából vezeti le a Garaczi-

írások nyelvszemléletét is.185 A Nincs alvás! szövegeinek könnyen felismerhető 

jellegzetessége a mese architextusa. A mese egyik jellegzetessége, hogy a csodás, 

mitikus, imaginárius, fantasztikus történéseknek a valóság-analóg elemekkel egyenrangú 

igazságérvényt biztosít. A szövegek referenciáját tehát hangsúlyosan fiktív státuszba 

181 Szilák Péter, Folytonosság és változás, Csokonai Kiadó, 1998.114. 
182 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 99. 
183 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvás!", Jelenkor 1993/4. 
184 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvási', Jelenkor 1993/4, 373. 
185 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 
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helyezi, ezzel hangsúlyozva, hogy a szövegvilágok valamennyi komponensének a nyelv 

teremti meg az utáltját - fejtegeti Bónus186. A Nincs alvás! tehát evidenciaként kezeli azt 

a belátást, hogy az esztétikai szemiózis szövegközi játék. Garaczi könyvével 

kapcsolatban a legfontosabb kérdés, írja Bónus, hogy a sokféle nyelvjátékból származó 

szövegalkotó elemek milyen viszonyrendszerben helyezkednek el, és milyen 

hatásfunkciók rendelhetők hozzájuk. A választ Bónus a szövegközöttiség alakzatainak, az 

elbeszélések modalitás-szerkezetének, és a szemantikai konfigurációk lehetőség-

feltételeinek vizsgálatában keresi. 

A Nincs alvás! szövegei széles vonatkozású irodalmi és irodalmon kívüli 

nyelvjátékból veszik szövegelemeiket. A kiválasztott elem az új kontextusba kerülve 

először stilisztikai vagy szemantikai inadekvátságával tűnik föl, majd új 

jelentésösszefüggés megnyilvánítója lesz, amely szinte minden esetben szatirikus hatást 

kelt, írja Bónus187. A kötet több darabja jól azonosítható hypotextust idéz fel, így ezekben 

az esetekben kevésbé szerteágazóak az utalásirányok, és homogénebbnek látszik az 

elbeszélői szólam. Talán ezért hivatkoznak ezen szövegekre a legtöbbet a recepcióban. A 

Tranzit mundi előszövegei az indiánregények és a westernparódiák, a Larion és Laura 

pedig egyértelműen a Rómeó és Júlia történetére játszik rá. A szövegközötti elemek 

típusait azonban többnyire nehéz elkülöníteni. „A burleszk travesztia, a paródia és a 

szatirikus pastiche úgy keverednek ezekben a szövegekben, hogy valamennyiszer egymás 

szatirikus-ironikus hatásfunkcióját erősítik"188. A játékba léptetett nyelvjátékok közül 

egyik sem emelkedik a többi fölé, valamennyi szövegtörmelék azonos kommunikatív 

státusszal rendelkezik. „A kifordítás alakzatai „gúnyos és agresszív intenció nélkül", 

elsősorban a „hipertextus játékos régiójában" működnek" - írja Bónus Gerard Genette 
r 189 * * 

nyomán . A szatirikus hatásfunkciónak köszönhetően a szövegbe vont nyelvi elemek 

általában eredeti kontextusból származó értéküket elvesztve nem csak igazságukat, de 

dignitásukat is vesztik. A recepcióban gyakori megállapítást, miszerint Garaczi kizárólag 

vendégstílusokból építkezik, nincs rá jellemző saját szólam, nem kíséri annak a 

kérdésnek a felvetése, hogy vajon „a szövegben beszélő permanens ön-elhasonulása csak 

186 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 88. 
187 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 89. 
188 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 89. 
189 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 89. 
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az elbeszélői szólamot hatja-e át, vagy esetleg kiterjed az ábrázolt tárgyilagosságok 

területére is"190. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához Bónus az elbeszélői 

helyzeteket vizsgálja. 

A Nem kelek fel című, a tudatáram technikájával dolgozó elbeszélés kapcsán a 

grammatikailag és testileg is jelenlevő elbeszélő kilétének ellentmondásosságát emeli ki 

Bónus. Az említett elbeszélésben nem választható el egymástól a tematikus és a 

grammatikus én-elhasonulás. „Az élethelyzet rekonstruálható identikussága és az 

önmagára is utaló beszélő „lebegtetett" kiléte úgy kerül feszültségbe egymással, hogy az 

elbeszélt világra csak az utóbbinak a perspektívájából nyílhat rálátásunk. Ez azt is jelenti, 

hogy a szövegvilág esetleges „valóságszintjei" között nincs mód különbséget tenni, 

melynek következtében a valós és fiktív világ dichotómikus szétválasztása inadekvát 

szemponttá válik. Az olvasói aktivitás mozgásterének nagyfokú felszabadítása egyben azt 

is eredményezi, hogy - mivel az elbeszélésben uralkodó perspektívát (a narrátor-

főszereplőét) nem-identikusan kontingens elemek határozzák meg - a narratív 

perspektívák egymáshoz rendeléséből képezhető egységes jelentéskonfigurációk 

felállításához nem ad támpontokat a szöveg, pontosabban ellene dolgozik egy ilyen 

jelentéskonfiguráció lehetőségének."191 Mind a cselekményelemek, mind az elbeszélői 

szólamok intertextuális nyelvi elemekként viselkednek, így azok is értelmezhetők a 

szövegmodalitás alkotó hatáselemeiként - fejtegeti Bónus, A mamamuki-rejtély című 

elbeszéléssel példázva: „A titkot tudó bölcs öreg tanácsát, ami a varázsmesék Propp által 

leírt szerkezetében alighanem az adományozó vagy ellátó cslekményfunkciójának 

feleltethető meg, a mesei kód (amit a hármas szám is sugall) és a kinyilatkoztatás - már-

már Jézust idéző - alakzatának („Bizony mondom néktek") szakralizáló és varázslatos 

emelkedettsége, és a keresés céljául végül megnevezett titkos tárgy - jobb szó híján -

vulgaritása közötti ellentét feszültségéből származó hatás teszi szatirikussá."192 

190 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 90. 

191 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelerikor 1996/1. 91. 
192 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 91. A szóban forgó szövegrészleté 
mamamuki-rejtélyből: 

„Összedugták torzonborz fejüket a halászok, és küldöttséget menesztettek a falu legvénebb 
lakójához, a bölcs Mamamukilioz. Mamamukinak térdig érő kaporszakálla nőtt, egy másik híres bölcs, 
N.G. így jellemezte: „ F e n y ő m a g o n él és nem ismer kegyelmet." Mamamuki megszívta hangagyökér 
pipáját. 

Bizony mondom néktek, három albán kagylókonzerv hever az öbölnek mélyén." 



106 

Az elemzett elbeszélés szemantikumát az az olvasó képes nyomon követni, aki az 

elbeszélés szatirikus modalitását képes érzékelni, illetve megalkotni. A Mamamuki-rejtély 

olyan matematikai feladvánnyal folytatódik, amely a logika nyelvén fölösleges adatokat 

halmoz egymásra, ezeket teljesen inadekvát összefüggésbe hozva. Az elbeszélés ezen, 

első részének zárómondata („Kérdés: igaza volt-e Németh Gábornak, amikor úgy 

jellemezte Mamamukit, hogy nem ismer kegyelmet?"193) visszakapcsol a szöveg elején 

feltűnő bölcs perspektívájához oly módon, hogy „a fiktív olvasó perspektíváját 

voltaképpen az implicit olvasóéval teszi egyenértékűvé."194 „Az önreflexívnek is 

felfogható kérdésre ugyanis csak az az olvasó válaszolhat, aki a szövegperspektívák 

összjátékának szatirikus sorát „újraalkotta", s aki nem más, mint az implicit olvasó."195 

Az implicit olvasó feladata tehát nem az, hogy jelentéskonfigurációkat állítson fel, hanem 

az, hogy reflektáljon szöveg rá tett hatására. Ez a jelenség, fejtegeti" Bónus, két olyan 

karakterisztikummal függ össze, amely a Garaczi-prózát a posztmodern irodalom 

jelenségéhez közelíti. Az egyik, fejti ki Bónus Tibor Jauss nyomán, hogy a recepcióra és 

a hatásra áthelyeződő esztétikai érdeklődés egy olyan befogadói élvező magatartás 

igénylésével kapcsolódik össze, amely maga az alapja az esztétikai tapasztalatnak. 

Továbbá Garaczi írásai, amelyek „az úgynevezett „közönséges" olvasók számára is 

könnyen megszólíthatok"196, mert sokszor közismert diskurzus-típusokat és közismert 

irodalmi előszövegeket idéznek meg, elfordulnak „egy aszketikus modernizmus 

ezoterikus kísérletétől az érzéki tapasztalat és a megértő élvezet, illetve a bőven adagolt 

szatíra és szubverzív komikum exoterikus igenlése felé"197. Bónus Tibor a kilencvenes 

évek irodalmában erőteljesen jelenlevő poétikai magatartásnak tartja a szatirikus, 

komikus hatáselemeket kitüntető poétikákat, amilyen a Garaczié mellett például Hazai 

Attiláé és Ficsku Pálé. 

153 Garaczi László, Nincs alvás! 37. 
194 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 92. 
195 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 92. 
196 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 92. 

197 Hans Róbert Jauss, „Az irodalmi posztmodernség. Visszapillantás egy vitatott korszakküszöbre' 
Literatura 1994/3. Idézi Bónus 92. 
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IV.1.9. A Nincs alvás! narrátora. A személyesség „foka" 

„Minek, ha mindebből semmit sem tud kihozni?"198—teszi fel a kérdést Farkas 

Zsolt. A humor, a sziporkázó nyelvi játékok, a nyelv különböző rétegei iránt való 

érzékenység, az időnkénti apokaliptikus hangulat „élesen rögzíti azt a kulturális állapotot, 

amelybe az egységes kulturális paradigmák felbontásával kerültünk"199, azonban a 

szövegekben semmiféle értékelő szempont nem bukkan föl, ami alapján ezt a káoszt 

például tragikusként élhetnénk meg. Az „értékekkel szembeni tárgyszerűség és 

ismeretelméleti kegyetlenség az, ami hallatlanul mai".200 „Ebből az következik - vagy: ez 

abból következik hogy Garaczi a személyesség abszolút nulla fokán beszél"201—írja 

Farkas Zsolt 

Babáfccy Eszter202, noha expliciten nem fogalmazza meg, elmozdul Farkas Zsolt 

fönti, később "sokat idézett végkövetkeztetésétől. Babarcy az elbeszélőt a szövegek 

főszereplőjévé avatja. Babarcy gondolatmenete szerint Garaczi szövegeinek világában 

kell, hogy maradjon valami fogódzó, ha már a történetek sorra visszavonódnak, mint 

ahogy be is mutatja az Intés az oszlókhoz című elbeszélésen. A szövegvilágban, ahol a 

történetek nem csak tartalmilag, de formailag is folyton visszavonódnak - mint már 

idéztük, a kötet címe, Nincs alvás!, akár az esti mese visszavonására is utalhat - biztos 

pont csupán az elbeszélő marad, aki rámutat arra, sőt, leleplezi, fitogtatja, hogy a szóban 

forgó szövegvilágban a világról való beszédet szójátékok, áthallások, szellemes 

fordulatok helyettesítik. A Farkas által hangsúlyozott „személyesség nulla fokára" 

Babarczy értelmezésében legfeljebb annyi utal, hogy a nyelvi anekdotákat, ismerős 

kulturális törmelékeket felmutató elbeszélő „csattanó és értelmezés nélkül mutatja az 

ismerősséget"203. Ebből a tárgyszerűségre törekvésből Babarczy etikai gesztusként 

198 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvási ismeretelmélete", Alföld 1993 júlíns, 44. évfolyam 
7. szám, 59. 
199 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 60. 
200 Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 60. 
201 

Farkas Zsolt, „Garaczi-kommentárok A Nincs alvás! ismeretelmélete", Alföld 1993 július, 44. évfolyam 
7. szám, 60. 

202 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1, 97-103. om 
Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/L, 99. 
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értelmezhető magatartást vezet le. A tárgyszerűség és pontosság követelményét az 

elbeszélő olyannyira komolyan veszi, hogy tartózkodik „az értelmezéstől, a 

feldolgozástól"204. „Ezért ezek a szövegek - a maguk mimetikus rétegeiben - puristábbak 

a legerkölcsösebb „realizmusnál" is."205 Ha Babarczy elemzését továbbgondoljuk, 

megtaláljuk azt a gesztust, a szelekció gesztusát, a Garaczi-féle elbeszélő attitűdjében, 

amely az elbeszélő magatartását minden törekvés ellenére személyessé teszi. Az 

elemzéstől és feldolgozástól tartózkodó, a tárgyilagosság bűvkörében mozgó 

szövegekben az elbeszélő az, aki kiválogatja a „talált tárgyakból" a felhasználandó 

elemeket aszerint, hogy „a hivatkozott közös világból" mit tart „megmutathatónak és 

megmutatandónak"206. Babarczy szerint ugyan „talált tárgynak tekinthető minden, ami 

bármiféle rendszeren kívül adott, ami nem választás kérdése: elhallott mondat, szotyola, 

könyv, Marion Brando, Spinoza"207, azonban úgy véljük, a szelekció gesztusa nem 

küszöbölhető ki. A tárgyilagosságra törekvést, és a személyesség visszafogását a 

választás objektivitása nem, legfeljebb az értékeléstől való lehetőségszerinti tartózkodás 

képviselheti. 

Károlyi Csaba narrátorral kapcsolatos magyarázata ugyan részben elkerüli a 

pszichologizálást azáltal, hogy az írás autoritását egy személytelenített közegre, a 

szövegre helyezi át, a fantáziaműködés narrációszervező szerepének hangsúlyozása miatt 

azonban inkább eltér Farkas Zsolt sokat idézett észrevételétől a narrátor 

személyességének nulla fokáról, mint csatlakozik hozzá. Miközben az új próza témája az 

írás, a nyelvvel való szembesülés, és ezzel egyidejűleg a külvilággal is szembesít, 

fejtegeti Károlyi Csaba208, addig a legújabb próza írója a külvilágra emlékeztető, de nem 

arról szóló mondatokat ír, nem reflektálván erre a helyzetre. „A szöveg valóságélménye 

egyfajta szekunder valóság (a fantázia és a hallucináció világa, a modern mítoszok, a 

szubkultúra kollektív törmelékvilága, az álmok napi jelenvalósága, szigorúan magukba 

záródó műhelyek vagy kiscsoportos, zárt levegőjű társaságok kifelé sokszor érthetetlen 

képzeletvilága). Nem a hőssel megtörtént események adják az ábrázolás tárgyát, hanem a 

megtörténésükkor a mesélőben azonnal beinduló képzeletvilág, az átélés módja, amit 

204 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 99. 
205 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 99. 
206 Babarc}' Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 99. 
207 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 99. 
208 Károlyi Csaba, „Beszé l jünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvásf', Jelenkor 1993/4. 
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azonban a szerző nem a maga helyzetére vetít vissza, hanem közvetlenül a szöveg 

tevékenységének tulajdonítja az írás folyamatát209"—fejti ki Károlyi Csaba Farkas Zsolt 

fent idézett észrevételével ellentétes irányba tartó gondolatmenetét. A historiografikus 

metafikció210 egyik alapvető jellegzetességét a privát történetekre alkalmazva még 

egyértelműbb, hogy Károlyi arról beszél, ezen írások narrátorai reflexió nélkül alakítják 

az eseményeket tényékké. Képzeletük, látásmódjuk, nyelvük egyéni, újszerű szemüveg, 

melyen át a banális események is közölnivaló és közlendő tényékké változnak (például az 

Ölni című novellában a nő és a strici verekedése). Károlyi Mészöly Miklóst idézi. „A 

pszichológiai tér és idő számunkra semmivel sem kevésbé fontos, mint a fizikai" (A 

tágasság iskolája). Ehhez képest a legújabb magyar próza esetében már nem a pszichikai 

világ fontosságát kell bizonygatni, hanem azt, hogy egyáltalán van fizikai világ. Tegyük 

hozzá, a fent idézett, a nemzedéki életérzést a Garaczi-írások alapjának megjelölő, 

általunk is elemzett kritikaírók éppen azt hangsúlyozták, hogy a Plasztik írásai 

téveszthetetlenül a korabeli magyar balóságra utalnak. Igaz, a Nincs alvás! írásait 

tekintve ez csak egy részükre mondható. A fizikai világ tényei már nem összefüggő 

történetnek, hanem csak jelenetek részei. A történet a szövegben probléma szintjén marad 

meg. Károlyi hangsúlyozza, hogy a történet el nem mondásával való foglalatoskodást, a 

„küzdelmet az epikával" nemigen lehet a végtelenségig nyújtani, „előbb-utóbb 

valamilyen más megoldást kell keresni"211, például visszafordulni a hagyományosabb 

narrációhoz, mint ahogy Darvasi László és Szijj Ferenc teszi. A szekunder valóság, vagy 

„műanyag világ" elsődleges fontossága, és az ún. primér valóság másodlagos jelentősége 

arra készteti Károlyit, hogy az ironikus és groteszk hatást is megvonja Garaczi 

szövegeitől. „Műanyag világnak" még a Plasztik recepciójától örökölt plasztik-vers 

(Kemény István kifejezése) terminus által vezérelve nevezi Károlyi a Garaczi-szövegek 

fiktív világát. „[Vjalahogy a művi vált a tényleges élményünkké, a teremtett világ már-

már valóságosabb, mint az úgynevezett valóság. Az információs és kulturális 

törmeléktömeg és az ebből felépülő magán-fantáziavilág jelenvalóbb ezekben a 

szövegekben, mint a valóban megtörtént események. Ezért is nem szerencsés ironikusnak 

209 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvásf', Jelenkor 1993/4, 369. 
210 Hutcheon, Linda," "The Pastime of Past Time": Fiction, Histoiy, Historiographic Metafiction", in: 
Postmodern Genres, University of Oklahoma Press, Norman and London, 1989,54-74. 
211 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvás.!", Jelenkor 1993/4, 370. 
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vagy groteszknek nevezni ezeket a szövegeket, mert nincs mögöttük közvetlenül egy 

primer valóságszint, amire vonatkozhatnának, itt minden többszörösen áttételes"— teszi 

hozzá Károlyi212. Károlyi a „művi" kifejezést némi érezhető negatív felhanggal 

használja, habár épp ő maga figyelmeztet, hogy ha nincs primer valóság, nem ironizálhat 

rajta a szerző (és nyilván ugyanezen az alapon nem is ítélheti el). Tegyük hozzá, pozitív 

megközelítésben mi inkább úgy látjuk, hogy az elbeszélő magáévá tette azon belátást, 

hogy az eseményeknek nemhogy objektív tolmácsolása, de objektív észlelése sem létezik. 

Ily módon nem „primer valóság" (Károlyi kifejezésével élve) van, hanem primer 

valóságok léteznek, amelyek már mindig „áttételesek" (Károlyi kifejezésével élve). 

Bónus Tibor észrevétele, hogy Károlyi „nem csupán az implicit szerzőt, de a szövegek 

elbeszélőit is az életrajzi értelemben vett íróval azonosítja"213. Bán Zoltán András mind a 

leírás tárgyát, mind a leíró ént decentralizáltnak látja. A leírás anyaga, a szemlélet tárgya 

lehet a világ bármely szeletkéje, hiszen mind egyenértékű. „[MJegszűnt tehát a régi 

értelemben vett „írói anyag" - minden az, vagy semmi sem."214 Szelektáló szubjektum, 

éncentrum sincs már. „A központ nélküli én legelsősorban üres, a túlságosan telt 

„széplélek" ellentéte."215 Szirák Pétert idézve hozzátehetjük, hogy Garaczi a 

„történetmondás" új formáját műveli, amely már túl van „az elbeszélés nehézségein"216. 

A kulturális törmelékekből való barkácsolás (bricolage) mellett Garaczi munkáiban 

jelenik meg a „narratív játék és a nonszensz mint fikciógeneráló technika"217. Szirák 

Péter Margócsy István tanulmánya nyomán írja: „Garaczinál a „nyelvi intenció totálissá 

növesztése" amolyan „posztmodern ornamentikává" válik, amely a prózafordulat előtti és 

utáni szöveghagyományok inverzét, mondhatnánk: eszelős paródiáját nyújtja."218 Szirák 

ezen a ponton átértelmezi vagy továbbgondolja Margócsy elemzését, hiszen a Margócsy-

tanulmány, amelyet fentebb ismertettünk, hangsúlyozza, hogy nem paródiáról, hanem 

egy előfeltételezett irodalmi nyelv kifordításáról van szó. (Hogy ez a kifordítás miért nem 

212 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvás!", Jelenkor 1993/4,375. 
213 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 82. 
2 H Bán Zoltán András, „Az üresség könyveiből", in: Az elme szabad állat, Magvető, Budapest, 2000., 456. 
213 Bán Zoltán András, „Az üresség könyveiből", in: Az elme szabad állat, Magvető, Budapest, 2000., 456. 
216 Szirák Péter, „Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózájában", in: Csipesszel a lángot 
Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, Nappali Ház, 1994. 
217 Szirák Péter, „Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózájában", in: Csipesszel a lángot 
Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, Nappali Ház, 1994., 27. 
218 Szirák Péter, „Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózájában", in: Csipesszel a lángot 
Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, Nappali Ház, 1994., 27. 
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parodisztikus, az számunkra is kérdés.) „[A] rögzíthető identitás hiánya a történetek 

(egyesek szerint a mesék) artisztikus destrukciója útján válik nyilvánvalóvá"219—írja 

Szirák Péter. Szirák szerint a Garaczi-próza értelmezési nehézsége abból adódik, hogy „a 

szubjektum disszemináltsága és a jelentéskioltás minden hagyományos értelmezési 

szempontot felfüggeszt 220" A Garaczi-féle elbeszélő „nehezen rekonstruálható, 

eklektikus szerkezetű"221 elbeszélői tudattal rendelkezik. „A Garaczi-féle szöveg [...] 

arra a tapasztalatra utal, hogy a jelentés (a világ, vagy ami itt ugyanaz: a telített 

szöveguniverzum jelentésessége) nem hozzáférhetetlen, hanem felszívódott, hiányzik "222 

1V.1.10. A narrátor moralitása vagy amoralitása 

Az értékeléstől való, Babarczy szavaival élve „démiurgoszi tartózkodás"223 olyan 

hiány a szövegben, amely nem feltétlenül „nihilizmusnak" tekintendő. Az irodalmi 

szöveg és a beszéd moralitása az eszközök szintjére kerül át, fejtegeti Babarczy. Ez a 

technika pedig a hallgatás, a „hogyan-ne-beszéljünk"224 irodalmi hagyományához, 

például Ottlik Gézához, kapcsolódik. Bán Zoltán András ellenkezőleg, éppen a Garaczi-

féle beszéd amoralitása mellett érvel. Bán azt a következtetést vonja le, hogy a „legújabb 

irodalom" nem tulajdonít magának morális küldetést, hiszen a nyelviség elfedi azt a 

valóságot, amelyet, Bán gondolatmenetében, az írónak küldetése volna megmutatni. Bán 

Zoltán András 1993-ban a prózai művek megnövekedett számát észrevételezi a magyar 

irodalomban. Garaczi Nincs alvás! című kötetében grafomániának, írásdühnek nevezi a 

mindent leírás vágyát. Bán rámutat a paradoxonra: a „minden" leírásának artikulálatlan 

219 Szirák Péter, „Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózájában", in: Csipesszel a lángot 
Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, Nappali Ház, 1994., 27. 

220 Szirák Péter, „Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózájában", in: Csipesszel a lángot 
Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, Nappali Ház, 1994., 27. 
221 Szirák Péter, „Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózájában", in: Csipesszel a lángot 
Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, Nappali Ház, 1994., 27. 
222 Szirák Péter, „Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózájában", in: Csipesszel a lángot 
Tanulmányok a legújabb magyar irodalomból, Nappali Ház, 1994., 27. 

223 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 99. 
224 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 99. 
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vágyától vezérelt próza „csak alig jelenít meg valamit közvetlen környezetéből"225. 

„Nyelvi, túlságosan nyelvi lett minden jelenség"226 - írja Bán, hozzátéve, hogy Garaczi 

prózája - tegyük hozzá, amelyet jelentkezésekor még a „magyar valóság", és a 

„nemzedéki életérzés" megjelenítéséért méltányoltak ~ lemond mindenféle 

szociologikumról227. Garaczi és nemzedéktársai nem a megismerés, hanem a regisztrálás, 

a számbavétel jegyében írnak. Rövid irodalomtörténeti visszatekintésben vázolja, hogyan 

változott meg a „legújabb próza" szerzőinek helyzete az „újabb próza" szerzőinek 

társadalmi szerepvállalásához képest. A hetvenes évek „újabb irodalma" a Nyugat és az 

Újhold szellemiségét tudatosan vállalta tradícióként, a Nyugat és az Újhold 

szellemiségének továbbépítése, a hangsúlyozottan csak irodalmi üggyel, és nem 

társadalmi szerepvállalással való foglalkozás politikai-morális döntést is jelentett. 

„Újáavatták az elefántcsonttornyot, de kínzókamrák és pártirodák helyett"—összegzi Bán 

a kultúrhéroszi pozíció jelentőségét. A „legújabb irodalom" azonban „az „újabb prózától" 

is kíméletlenül leválasztja önmagát"228. Az „újabb irodalom" szerzője nem alakítója 

semminek, csak szemlélőként és regisztrálóként van jelen, illetve a háttérben. „Az író 

mint kerti szobor" - így látja Bán Zoltán András a kilencvenes évek szerzőinek 

társadalmi szerepét. 

A Garaczi-féle próza, és a Garaczi-féle elbeszélő látásmódja nem a történetben 

(illetve, tegyük hozzá, nem elsősorban a történetben), hanem a nyelvben bontakozik ki, 

fejtegeti Babarczy. Ennek a nyelvnek a jellegzetességei közül Babarczy a „túlérzékeny 

gyöngédséget" 229emeli ki, és a Nincs alvás! kötetnek arra a jellegzetességére hívja föl a 

fegyelmet, hogy a szöveg értelméről nem az „üresség" dönt, amelyet annyian 

észrevételeztek és kifogásoltak, „hanem a nyelv gyöngédségének és egy szubkultúra 

225 Bán Zoltán András, „Az üresség könyveiből", in: Az elme szabad állat, Magvető, Budapest, 2000., 454. 

226 Bán Zoltán András, „Az üresség könyveiből", in: Az elme szabad állat, Magvető, Budapest, 2000., 454. 
227 Tény, hogy a Nincs alvás! igen messze van a realizmustól, de gyanítjuk, hogy aki szociologikumot 
keres, annak alkalma lehet tanulmányozni a pesti, baloldali, underground, középosztálybeli háttérből jövő 
fiatalok „szociologikumát", méginkább nyelvi szokásait. Visszatekintve a későbbi két Garaczi-regény felől, 
amelyek teli vannak „szociológiai" érdekű és értékű történettöredékekkel, már a Nincs alvás! utolsó 
elbeszélései is hoznak valamit a pesti folklórból, (például: kaland a hatos villamoson az ellenőrrel és az 
orosztanárral) 
228 Bán Zoltán András, „Az üresség könyveiből", in: Az elme szabad állat, Magvető, Budapest, 2000., 455. 
229 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 99. 
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agresszivitásának a feszültsége"230. Úgy véljük, Garaczi László prózája ezen a ponton 

sokkal inkább rokon az „újabb magyar prózát" képviselő, mint a „legújabb magyar 

prózát" képviselő szövegekkel, és ha törekszik is ezen elődnek tekinthető próza 

lebontására, ahogy azt Margócsy István elemzése meggyőzően elővezeti, egyes 

elemeiben, megőrzi annak jellegzetességeit. A Babarczy által felfejtett jellegzetesség, 

miszerint „a megfogalmazás mikéntje egyfajta reflexió"231 összevetve a 

történetbonyolítás mikéntjével, arra is felhívja a figyelmet, hogy Garaczi szövegei, 

ellentétben az üresség észrevételével, mennyire sűrűek, zsúfoltak a kutató hajlandóságú 

olvasó számára. Bónus Tibor Babarczy Eszter esszéjét a szerző értelmezése 

szempontjából Abody Rita, Károlyi Csaba és Bán Zoltán András gondolatmenetével 

rokonítja232. Amint a fenti ismertetésből is látható, Babarczy maga is hangsúlyozza a 

narrátor összetartó, ezért kiemelkedő szerepét a Garaczi-szövegekben. Bónus szerint 

Babarczy szövege azt sugallja, hogy az esszéíró „a széttartó szövegek mögé gondolt 

egységes szerző-funkciót azonosít a narrátorral"233. Ezért lehetséges aztán, hogy a 

szerző-elbeszélő hallgatásából Babarczy morális dimenziók jelenlétére következtet, 

amelyet aztán az elbeszélői hallgatás hagyományának folytatásaként értelmez234. 

Az elbeszélő Babarczy elemzésében ugyan kitüntetett szereplő, de nem 

szubjektum a szónak abban a hagyományos értelmében, hogy egyénített én volna. A 

Garaczi-írásokban az „én" „maszkok és víziók sorozata"235, amelyeknek széttartását, akár 

ellentmondását az irónia fedi el. A hősök nem tudnak túllépni az általuk reflexió alá vont, 

vagy csak sorsként hordozott történéseken vagy elveken, csak ironizálni tudnak rajtuk. 

„A sok férfidémon megannyi ironikus-látomásos Nietzsche-interpretációnak tűnik" - írja 

Babarczy Eszter236. „Az ironikus Nietzsche-interpretáció a leplezetlen igazság, a 

vulkanikus én mítoszát szünteti-őrzi, mint újabb maszkot." Babarczy végkövetkeztetése 

szerint tehát még ha a Nincs alvás! hősei nem is egyénített, koherens és statikus 

szubjektumok, mégis világlátásukban hordoznak egyénített vonást. Egy- egy hős énje 

ugyan több, váltakozó maszkból áll össze, azonban ezen maszkok többsége valamiképpen 

230 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 100. 
231 Babarcy Eszter, „Nincs alvás V\ Nappali Ház 1993/1., 100. 
232 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 84. 
233 Bónus Tibor, „A Nincs alvási és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 84. 
234 Bónus Tibor, „A Nincs alvás! és a prózakritika", Jelenkor 1996/1. 84. 
235 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1, 101. 
236 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1, 101. 
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bizonyos típusú, Nietzsche filozófiájához kötődő én-mítoszhoz kapcsolódik, tegyük 

hozzá, már-már heroizálva ezt a szemléletet és önszemléletet. 

Babarczy a Nincs alvás/ poétikájára két olyan hasonlatot, Nárcisz és Próteusz 

történetét, alkalmaz, amelynek a szubjektum elemzésére is van vetülete. A két mitikus 

hasonlat hozadékait, illetve azon poétikai észrevételeket, amelyeknek e hasonlatok a 

hozadékai, katalógusszerűen sorolja fel. Eszerint Nárcisz történetével analóg a kötet 

poétikájában: „szépség-kultusz", „egyfajta mámor, a látás és a megnevezés sajátos 

összjátéka", „a tükörkép mágikus utálata", „érzéki öngyűlölet". Próteusz jelenségével 

[Poszeidón népéhez tartozik a sokféle alakot ölteni tudó, talán a víz állandó alakjának 

hiányát jelképező, két jós tengeri vén: Próteusz és Néreusz] analóg: „tapasztalati világot 

helyettesítő metamorfózis", „tagolt világot helyettesítő biomassza", „a gondolat 

illékonysága", „az élősködő irónia révén elsajátított -eltitkolt - tételes filozófia", „a 

könyvet átszövő, szimbolikus álrendszert alkotó keresztutalások", „a történetek és 

élettörténetek esetlegessége", „a beszédkényszer - vagy hivatásszerű beszéd - paradox 

masinája, amely mindig egy lépéssel előbb jár, mint a szilárdan a világba gyökerezett 

mondani-akarás", „a nyelv, amely elsődlegesen nem ábrázol, performál vagy egyéb 

aktust végez, hanem van, a puszta létével csábít, s önmagába fullasztja a mítosz 

retorikáját".237 Számunkra ebből a poétikai katalógusból a legfontosabb „a szimbolikus 

álrendszert alkotó keresztutalások". Babarczy a kötet kulcsának az Azóta zuhan című 

elbeszélést tartja, melynek alapján „a „hősök" a szövegben szétviccelt nietzschei 

individualitását végső soron mégis komolyan kell vennünk"238 Innen nézve nem negatív 

nyelvi működés részének látszik az, „ami az értelmezési kudarcban hiánynak, szándékos 

rombolásnak tűnt"239. Garaczi „írása képekkel és metaforákkal dolgozó 

szövegsűrítmény"240, olyan „félig-vers", amely „megőrzi az epikát negatív keretként"241. 

237 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 101-102. 
238 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 102. 
239 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 102. 
240 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 102. 
241 Babarcy Eszter, „Nincs alvás!", Nappali Ház 1993/1., 102. 
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IV.2. Garaczi László, Nincs alvás! 

Amint fentebb, a recepció elemzéséből láttuk, a Nincs alvás! kötet sokszempontú 

megközelítésre adott lehetőséget. Ennek részben az az oka, hogy a könyvben található 

írások nem olvashatók azonos poétika mentén, hanem más-más poétika alapján épülnek 

föl, amelyek hol folytatják az előző kötetek írásmódját, hol felülvizsgálják, hol 

megújítják. 

IV.2.1. Az autotextuális történetbonyolítás felülvizsgálata Extenzív 
történetbonyolítási hajlandóság Vérszem és párnarázás 

A Plasztik és a Tartsd a szemed a kígyón! kötet elemzésében kiemelt jelentőséget 

tulajdonítottunk mind a történet a történetben szerkezetnek, mind az egymással laza 

kapcsolatban álló töredékes történeteknek. A Nincs alvás! kötetben a Vérszem és 

párnarázás című írás tekinthető úgy, mint e két poétikai fogás felülvizsgálata, illetve 

gesztusértékű lezárása. A rövidtörténet én-elbeszélője egy „rézgyűrűvel megfejelt, fekete 

bakelitkereszt" történetének követésén keresztül jelzi saját sorsának állomásait. Az 

elbeszélés zárlataképpen az én-elbeszélő készül elmondani álmát, amely, a felütésből 

sejthetően, épp az a történet volt, amelyet előtte olvashattunk. A Plasztik kötetben 

gyakori fogáshoz és a Tartsd a szemed a kígyón! kötetben is alkalmazott fogáshoz 

hasonlóan, várakozásunk és a szöveg jelzése szerint a szövegben itt következett volna az 

a cselekményfordulat, amely poétikailag a történet a történetben eljárásnak autotextuális 

esete. Ehelyett azonban az elbeszélő leállítja, rövidre zárja saját kezdődő elbeszélését, és 

ezzel bizonyos értelemben meg is nyitja a szöveget a további potenciális 

történetbonyolítás irányában. „Megkérdezte, én mit álmodtam. Nagy levegőt vettem. 

Alicante narancsligetei után felforrt az egyik Polonéz hűtővize stb., stb. 

De aztán csak annyit mondtam: zárt rendszer."242 

A Plasztik kötetben a korábbi fejezetben elemzett A kígyó a másik kígyó farkába 

harap című elbeszélés allegorikus címe ugyan értelmezhető volt úgy, mit a hermeneutikai 

kör kitágításának allegóriája, ám az elbeszélés poétikájában inkább a történet a 

"42 Garaczi László, Nincs alvás!, 11. 
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történetben autotextuális esetét teljesítette be. A cím allegóriájával szólva, a kígyó inkább 

a saját farkába, mint a másik kígyó farkába harapott. A Vérszem és párnarázás 

narrátorának önreflexiója eme történetbonyolítási mód zártságára való reflexióként 

értelmezhető. A történet a történetben magába zárt változatának megszakítása ebben az 

elbeszélésben a történet végét is jelenti. A nyitottság csak potenciális, de az adott 

elbeszélés nem használja ki. A Plasztik és a Tartsd a szemed a kígyón! olvasási 

tapasztalatával a hátunk mögött azt mondhatjuk, hogy míg Garaczi az első két kötetben 

azt használta ki, hogy az autotextuális történet a történetben szerkezet intenzív 

történetbonyolításra adott lehetőséget (azaz, amint a példákon láttuk, ugyanannak a 

történetnek más-más aspektusú hatásmechanizmusának kiaknázása), addig a Nincs alvás! 

kötetben kimondottan az extenzív történetbonyolítás felé hajlik. A Vérszem és 

párnarázás nem csak önreflexív zárlatával példázza ezt, de a benne elbeszélt történetek a 

bakelitkereszt és a saját sors párhuzamos eseményeinek csomópontjaira felfűzve, nagy 

időtávot átfogva sorjáznak. Összeköttetésüket, logikai kapcsolatukat egyrészt az időrend 

egyenesvonalúsága, másrészt az a bakelitkereszt biztosítja, amely az elbeszélő személyes 

sorsának jelképeként is értelmezhetően kíséri végig életeseményeit. 

Talán a fönt elemzett belátásból következően a kötetben több olyan elbeszélést is 

találunk, amely cselekményét novellaszerű történetkezeléssel bonyolítja. Az Igazi 

Kálimén én-elbeszélője arról számol be, hogyan esett áldozatul másodszor is a szélhámos 

régiségkereskedőnek, és a novella csattanójában szó szerint a gatyája is rámegy az 

üzletre. A Szaturnusz napja című elbeszélésben egy BKV-ellenőrrel való konfliktust úgy 

próbál megoldani az elbeszélő-föhős, hogy orosznak tetteti magát. A novella kettős 

csattanóval zárul: egyrészt hősünk lebukik, mert farzsebéből kikandikál magyar személyi 

igazolványa („Az ember már külföldi sem lehet a saját hazájában."243), másrészt a 

lebukásnak nem lesznek következményei, mert az ellenőr és a tolmácsnak ajánlkozó 

diszkoszvető orosztanár is megbénul a döbbenettől. Az Ölni című elbeszélés valódi 

tárcanovella, miközben benne megvan jó néhány azok közül a jellegzetes szövegszervező 

elvek közül, amelyek „garaczis" stílusúvá teszik. Az Ölni én-elbeszélője, mint az 

elbeszélésnek csaknem a végén egy utalásból kiderül („Először találkoztam azzal a 

243 Garaczi László, Nincs alvás!, 46. 



117 

sokszor leírt jelenséggel, hogy egy sárga, remegő agyvelődarab fényes csíkot húz a 

teleobjektív lencséjén."244), sétálgató fényképész, aki rögzíti az útjába került 

eseményeket. Eszerint az elbeszélésben olvasható események fényképszerűén hiteles 

tolmácsolására törekszik az elbeszélő. Az elbeszélésben értesülünk azokról az 

eseményekről, amelyek egy bizonyos térszegmensben, amit a teleobjektív befogni képes, 

egyszerre történnek. A novella zárlata az események értelmező összefoglalása egy olyan 

esemény szegmenssel, mely maga is része a történetnek, ily módon az egész történettel 

különös szinecdochikus kapcsolatban áll: az elbeszélő szándéka szerint tömören 

összefoglalhatja az egész megfigyelést, tehát szemantikailag helyette állhat, miközben 

része is az egész történetnek. „A cserépzenész és a civakodó szerelmesek eltűntek, csak a 

nő karperece hevert a pad alatt a porban, rajta kopott felirat: „Ahol a bűn, ott a 

pokol.""245 A leírások sorra veszik az egyidejűleg történő eseményeket, tárgyilagosságra 

törekvő miniatűröket nyújtva, kezdve a cserépzenéléssel pénzt gyűjtő koldussal, folytatva 

a strici és a nő veszekedésével, végül leírva a magát a magasból levető öngyilkos férfi 

halálát, és megidézve utolsó szavainak tudatfolyamszerű áradatát. Közben mintegy 

epizódként, díszítésként néhányszor ráközelítünk a napozó nyugdíjasokra, és az elbeszélő 

jelzi a különleges hangalakú szavak iránti igényét, amely olyannyira jellemző Garaczi 

írásaira („Szeretem ezt a szót: dilinyó - a gyerekkorra emlékeztet."246). 

IV.2.2. Ornamentális elemek: készen talált szavak és állandó 
mellékszereplők 

Úgy véljük, a Nincs alvás! elbeszélései esetében jól érzékelhető, hogy a 

vendégdiszkurzusok (alább szólunk arról, hogy konkrét vendégszövegek helyett inkább 

előszövegek, architextusok és vendégdiszkurzusok vesznek részt az elbeszélésekben) 

alapvető, szerves alkotórészei a szövegeknek, és ehhez képest különíthetőek el a 

szövegek ornamens szegmensei, amelyek bár a szöveg hatásának szerves részei, a szöveg 

dramaturgiai felépítését nem befolyásolják. A Nincs alvás! kötet szövegeinek két 

jellegzetes díszítő szegmense a különleges hangzású szavak, és a nyugdíjasok és 

244 Garaczi László, Nincs alvás!, 80. 
245 Garaczi László, Nincs alvási, 80. 
246 Garaczi László, Nincs alvási, 78. 
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gyerekek kellékszerű felvonultatása. A különleges hangzású szavakra vonatkozó, fentebb 

idézett narrátori kiszólás felidéző funkciót tulajdonít a furcsa hangalakú szavaknak. Az 

előző kötetekhez képest a Nincs alvási szövegeiben jóval több a készen talált különleges 

hangalakú szó, mint az innovatív szójáték. Néhány példa: „Azáleát, aloét, aggófüvet 

nevelünk" (70), „James Watt márványszobra alatt alkalmi dzsembori képződött" (97.), 

„Eltűntek a slejfnik a tábláról." (97.), „Három minicsokit kérek: TOBLERONE, 

FINESS A SUCHARD" (97.). Feltűnő több esetben a nyugdíjasok és gyerekek 

kellékszerű, Street furniture szerű szerepeltetése247 (természetesen nem mindig erről van 

szó, ha az elbeszélésben idősek, gyerekek vagy gyerekkor felidézése szerepel.). Például: 

„Mozdulatlan óvodások és napszítta nyugdíjasok hevertek szanaszét, és álmosan 

figyelték a zöld szín játékát a gyepen és a fákon." (93.) „Portásfülke előtt három 

vészbanya trécsel, húsos karokról cekkerek lógnak. [...] Vigyázatlanul és bosszúvágyóan 

megelevenednek, sőt, egyikük, Hudingulf néni nyakát fájón eltekeri, mint a sebesült 

kentaur. 

Micsoda is volt az a kinek a izéja?, kérdezi suttyomban. [...]" (111.), „Bem téren 

sirályok üzekednek a szennyes nyílás fölött, kamaszfiú flaszterral hajigálja őket." (94.) 

„A lányka átadta helyét egy rezsót cipelő vénséges vén anyókának, és azonnal hanyatt 

esett." (96.) 

IV.2.3. Diszkurzusok kereszteződése hagyományos műfaji keretben 
Tranzit mundi 

Fentebb felidéztük Károlyi Csaba azon észrevételét, miszerint a Garaczi-köteteket 

bíráló kritikusok azért foglalkoznának előszeretettel a műfaji meghatározás kérdésével, 

hogy ezzel elkerülhető legyen az értékelés mozzanata248. Úgy véljük azonban, hogy a 

Nincs alvás! kötetben az első két kötethez képest feltűnően sok és egyértelmű az 

247 Garaczi máskor is előszeretettel alkalmazza a James Joyce prózájából is jól ismert eljárásokat. Ilyenként 
tarthatjuk számon, amikor mozaikszavak összeolvasva értelmes, a mozaikszó eredeti jelentésével 
disszonáns jelentésű szót adnak ki. Példa Joyce Ulysseséből: „Ő Királyi Fensége és az ellentengernagy 
őméltósága, Sir Hercules Hannibal Habeas Corpus Anderson a Térdsz. R. L, Szt P. L , Templ. L , V, b. t. 
t., B. L. Nm, képv., békeb., Br. B. R. L„ K Érd K, S. O. D, Kir. Vad. M. [stb, kiemelés tőlem]" A sok 
rang- és címjelzés közül a S.O.D. összeolvasva a sod, azaz geci szót adja ki. James Joyce, Ulysses, Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1974, 363. 
248 Károlyi Csaba, „Beszéljünk Garacziról! Garaczi László: Nincs alvásT, Jelenkor 1993/4. 
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architextuális utalás. Ezen kívül a kötetben szereplő írások, hasonlóan egy-egy íráshoz, 

amely az első két kötetben már eszerint a poétika szerint íródott, úgy maradnak egy-egy 

megidézett műfaj keretein belül, hogy az adott műfaj működtetését az automatizmushoz 

közelítik, beteljesítve az adott műfaj kódjait, miközben a keretműfajban működő 

diszkurzusok össze nem illése, vagy az adott műfajban elbeszélt szemantikum és a műfaj 

disszonanciája groteszk hatást kelt, a műfajt azonban nem bomlasztja föl. 

A novellaszerű és a tárcanovella műfajába tartozó elbeszéléseken kívül több 

helyen is jól felismerhető a szövegek architextusa, néhányszor egészen egyértelmű az 

előszövege is. A Larion és Laura például a Rómaeó és Júliára, játszik rá, a Legyek a 

börtönöd? Kafka, Az átváltozás című elbeszéléseinek elemeit hordozza. Viszonylag ritka 

viszont az olyan allúzió és a parafrázis, amely nem kompozíciós vagy szemantikai 

szinten játszik rá egy-egy előszövegre, hanem konkrét vendégszöveg parafrázisát építi be 

a szövegbe, ahogyan az Azóta zuhan egy bekezdése Arany János Epilógusából vett 

részlettel dolgozik (106), máskor Kölcsey Ferenc Husztjél idézi meg (124.). 

A Tranzit mundi című elbeszélés a mese műfajába olvaszt be különféle 

diszkurzusokat. „Elmesélem nektek, hogy tudjátok, egy: hogyan lettek a kajova 

indiánokból neofita drúzok, kettő: a hírhedett Don Pirulóból sértődött pacifista, három: a 

rezervátum három koboldmakijából három bokor szagos müge"249 - indul tanmesére 

emlékeztető felütéssel az elbeszélés, és később több helyütt is megerősíti az elbeszélő azt, 

hogy a mese műfajában beszél. Például: „[...] a megkergüit növény- és állatfajok 

egymásba alakulnak, például koboldmakiból szagos müge lesz (na, akkor ezzel 

megvagyunk)"250. „[Don Piruló...] végképp elhanyagolta radikális ifjúkori eszméit, és a 

társtalanság és az önvád, melyek egymás kerítői, vénségére sértődött pacifistává aszalták 

(és mi éppen ezt akartuk elmesélni)."251 Noha az elbeszélés felütésében ígért 

információkat az elbeszélő csak mintegy véletlenül, az egyéb események elbeszélésének 

melléktermékeként juttatja az olvasó birtokába, tehát nem veszi komolyan, hogy a 

tanmese műfaja teleologikus volna, végül a véletlen folytán mégis célba ér az elbeszélés, 

így - kitérő után - megmarad tanmesének. Közben a narrátor, aki, ha nem is omnipotens, 

de a jólértesült tudósító szerepében mesél, a western-elemeket a mozgalmi- és politikai-

249 Garaczi László, Nincs alvás!, 63. 
250 Garaczi László, Nincs alvás!, 63. 
251 Garaczi László, Nincs alvás!, 65. 
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ideológiai nyelv közhelyeivel vegyíti. „[Don Piruló] egy népi kezdeményezést indított 

útjára, hogy a dollár helyett a kajovaskalpot vezessék be általános fizetőeszközként 

Amerika-szerte. Ám az ötletet az államügyész egy leiratában „narodnyik romantikának" 

és „balfaszságnak" nevezte, és felszólította Don Pirulót, viselkedne immár 

kultúremberhez méltóan"252. A Tartsd a szemed a kígyón! kötetben olvasható Szmrty, 

vagy amit akartok című elbeszéléshez hasonlóan, amely szintén a mese architextusához 

nyúlt vissza a halál súlyos témájához szokásosan nem illő módon, itt is abból fakad az 

elbeszélés groteszk hatása, hogy az elbeszélésben szereplő történelmi ideológiák és 

események kifigurázásai azon ideológiáknak, amelyekre a szlenggel kevert mozgalmi- és 

politikai-ideológiai nyelv utal. „Eközben Don Piruló levelet intézett Kari Mayhoz, 

melyben a „hiperaktuális konzervatizmus" jegyében testvérének nevezi, és felszólítja, 

hogy csatlakozzon a világméretű kajovamoszlim összeesküvés elleni többfrontos 

harchoz"253. Példánkból kiviláglik az is, hogy a kifigurázás céltáblája nem egyetlen 

ideológia, és nem egyetlen ideológia nyelve, hanem általánosan az ideológiák mint 

olyanok. (Valószínűleg ez is egyik oka annak, hogy Garaczi írásaival kapcsolatban 

nihilizmust is emlegetnek.) Ez az elbeszélői attitűd érzékelhető volt a Plasztik kötetben, 

Az út vége című elbeszélésben, azzal a különbséggel, hogy ott a törökkori vitézség és 

nacionalizmus fordulataival keveredő népmese-elemek mellett jelenkori nyelvünk és 

tárgyi világunk (pl. macskakő, kóla, pattogatott kukorica) használata olyannyira 

kihangsúlyozta e nyelvek és világok össze nem illését, hogy hatása a groteszken már 

túlmutató, ünnepélyes tragikum, amely a nemzethalál-vízió hagyományába illeszkedik -

nem engedve el ugyanakkor a nyelvi humor fonalát sem. ,,[A fiatalok] mozdulatlanul és 

fenyegetően kólát szürcsölnek és pattogatott kukoricát ropogtatnak - mert szemetes a 

búza, ecetes a bor - ; szemeikben túlvilági józanság, szép mosolyuk mint a penge: hideg 

és metsző"254 - írja Az út vége elbeszélője. 

2=2 Garaczi László, Nincs alvás!, 64, 
253 Garaczi László, Nincs alvás!,64. 

254 Garaczi László, Plasztik, 28. 
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IV.2.4. A képleírás műfajának hermeneutika! lehetőségei A 
menyország térképe (Csontváry) 

A menyország térképe című elbeszélés (Csontváry) című szakasza Csontváry 

Kosztka Tivadar Zrínyi kirohanása255 című képének leírása. A (Csontváry) elbeszélője 

kihasználja az ekphraszisz műfajának hermeneutikai lehetőségeit. A legújabb magyar 

irodalomban többnyire fiktív képleírásokkal találkozunk. Kemény István Az ellenség 

művészete című regénye egy közelebbről meg nem határozott rokokó idillt ábrázoló 

mandzsettagomb leírásával kezdődik.256 Bartis Attila A séta című regényében a 

szubjektum önértése több fiktív festmény leírására és narratívájuk megértésére épül.257 A 

(Csontváry) címet viselő képleírás azonban valós festményt tárgyal. Különlegessége 

abban rejlik, hogy a Csontváry-kép aktualizálási lehetőségei közül olyat hoz játékba, 

mely meglehetősen eltér a Csontváry-recepcióban bevett hangsúlyoktól. A spiritualitás és 

miszticizmus hangsúlyozása helyett úgy tűnik, Garaczi a Csontváry-képek szuverenitását 

hangsúlyozza ki, sőt, a képolvasás módjára is átírja. (A „szuverenitás" szintén bevett 

terminusa a Csontváry-recepciónak, és jelentése az Isteni kapcsolat által biztosított 

önállóságtól258 kezdve a látásmód és ábrázolásmód önállóságán át a kézzelfogható 

technikai részletek egyediségéig - szándékos anatómiai elrajzoltság, a levegőperspektíva 

eltúlzott alkalmazása, stb.~, meglehetősen tágan értelmezhető.) A (Csontváry) 

elbeszélője az ikonográfiái kérdéssel szemben a mit mond nekünk a kép típusú 

kérdésfeltevést részesíti előnyben. Úgy áll hozzá az ismert képhez, melynek ikonográfiái 

tartalma, az, hogy mit ábrázol, nem kérdéses, nem titokzatos és első pillantásra nem hív 

ki megfejtésre, hogy a kép témájából hasznosítja ugyan az újrafelismerhető elemeket, de 

a kép különlegességeit, a Csontváry-recepció terminusával élve autonóm elemeit is 

próbálja bevonni a kép atmoszférájának megértésébe. Gadamer Giorgione A vihar című 

képével példázza ezt a fajta kérdésfelvetést. „Számunkra homályos, hogy Giorgione 

255 Zrínyi kirohanása, 1903, Olaj, vászon, 82 x 131 cm, Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
256 Kemény István, Az ellenség művészete, Holnap Kiadó, Budapest, 1989,7. 
257 Bartis Attila,^ séta, József Attila Kör, Balassi Kiadó, 1995 
258 Úgy tudjuk, Csontváry 27 éves korában kapott kinyilatkoztatás hatására kezdett festeni. (Önéletrajza 
szerint a kinyilatkoztatás így hangzott: „Te leszel a világ legnagyobb plein air festője, nagyobb 
Raffaelnél.") Az Isteni megnyilvánulás ábrázolására való törekvés mind önértelmezését, mind a recepció 
egy részének irányultságát meghatározta. Ld. Horváth Róbert, „Az isteni megnyilvánulás és a szuverenitás 
festője: Csontváry", in: Tradíció évkönyv, Kvintesszencia, Debrecen, 2002. 
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festménye tulajdonképpen mit ábrázol. Ehhez szemmel láthatóan hozzátartozik a 

következő dolog: Ha valaki meggyőzne minket arról, hogy a kép itt ezt és ezt fejezi ki, 

akkor valami olyat értenénk meg, amit eddig nem értettünk. Ez hermeneutikai nyereség 

lenne. Mindenesetre bátran mondhatom, hogy ez igen szerény hermeneutikai nyereség 

lenne. Vajon a feladat az-e, hogy ezt a festményt, a festészet egy mesterművét megértsük, 

s ez valóban abban merül-e ki, hogy ikonográfíailag értelmezzük? Vagy esetleg mégis 

inkább az atmoszféra - amelyet egy rejtélyes tájkép megszólaltat, és amelynek révén a 

művészettörténészek számára igazi jelentősége van e képnek a nyugat-európai festészet 

történetében - az, amit mindnyájan „megértünk", amikor a festmény látványa szinte 

áramütésként ér bennünket?" —uja Gadamer259 

A (Csontváry) elbeszélője azoknak a képelemeknek is narratív funkciót talál, 

amelyek első pillantásra inkább atmoszférikus hatásukkal vonzzák a tekintetet. Az 

elbeszélésbeli képleírásból az derül ki, hogy azok az elemek, amelyek a Zrínyi 

kirohanásán a valószerűség hatását kellene, hogy keltsék, valószínűtlenségükkel hívják 

fel magukra a figyelmet, és ezért tudnak a kép történetének fő elemeivé válni. ,,[a török 

harcos] Végső pillantásával döbbenten és vágyakozva búcsúzik egy hordóba állított 

pálmafacsemetétől, ami ezen az éghajlaton és ebben a vérzivataros században valóban 

meglepő és vigasztaló látvány egy ostromlott végvár kapujában" (69.) - írja a 

(Csontváry) elbeszélője, majd a kép fő figurájának szerepét ezen gondolatmenetet 

folytatva értelmezi: „Maga Zrínyi Miklós is egy ilyes növényre mutat, mintha azt 

mondaná, aki a citromfához nyúl, halál fia." (69.) Az elbeszélő ezután saját pozícióját, 

mely az atmoszféra értelmezése nyomán immár a kép ikonográfiái tartalmára való 

rákérdezés pozíciójává is vált, a török katonák pozíciójának értelmezésére írja vissza: „A 

török hadsereg maradéka egy hortobágyi gémeskút körül téblábol, és a hősies pózokat 

próbáló várkapitányt fürkészi kérdőn." (69.) 

A képleírás azonban, amely tehát a kép atmoszférájának értelmezése és a „mit 

„mond" nekünk a kép"260 hermeneutikai kérdés felvetése nyomán a képnek szokásosan 

tulajdonított ikonográfiái értelmet is átírta, végkövetkeztetésként megmarad a Csontváry-

259 Hans-Georg Gadamer, „Épületek és képek olvasása", in: H-G. Gadamer, A szép aktualitása, T-Twins 
Kiadó, Budapest, 1994,157-168.160. 
260 Hans-Georg Gadamer, „Épületek és képek olvasása", in: H-G. Gadamer, A szép aktualitása, T-Twins 
Kiadó, Budapest, 1994,157-168.160. 
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kép royalista meggyőződésének szokásos konklúziójánál. Úgy véljük azonban, hogy 

noha a (Csontváry) című elbeszélés első olvasásra talán a képnek csupán groteszk 

vonásait kiemelő értelmezésnek tűnhet, mégis beteljesíti a képleírás Gottfried Boehm 

által a következőképpen megfogalmazott maximáját. „A képleírások a mi 

értelmezésünkben is fórumot reprezentálnak, amely nem más, mint a megismerés. Akkor 

optimálisak, ha lehetővé teszik, hogy többet lássunk. Nem csupán az újra-felismerhetőt 

kell ábrázolniuk, olyasmit, amit már eddig is tudtunk. Azt, ami csak megerősíti korábbi 

tapasztalataink körét, nem nevezzük megismerésnek. Hiszen megismerni azt jelenti: 

többet megismerni, mást és másként megismerni. Ez mindig nyitott marad, miközben 

pillantásunk elől nem vész el a kép - magát megmutató - vizuális mássága.261" 

IV.2.5. Az elbeszélői cél: stiláris szélsőségek egyensúlya és 
kontrasztja 

A Nincs alvás! kötetben az ünnepélyes hangvétel, a megemelt nyelv és a nyelvi 

humor, a szleng használata egymás stiláris ellensúlyaként működnek. A kötetcím, 

amelyet a recepció olvasói utasításként értett, az elbeszélő éberségre intéseként is 

értelmezhető: sem az egyik szélsőség, az ünnepélyes, megemelt, tragikus nyelv felé, sem 

a másik szélsőség, a köznapi, vulgáris, komikus hatás felé nem tolódhatnak a szövegek. 

Jól példázza ezt a Pentakron című írás, amelyből a kötet címe is való262. A Pentakron I. 

és II. részében az elbeszélő lélekállapotának kivetüléseként felfogható melankolikus 

hangulatú, emelkedett és szürreális nyelvű tájleírást szakítja meg egy-egy zavaró 

esemény, mozzanat, amelynek leírása nyelvének hétköznapiságával is megzavarja az 

emelkedett hangulatot. „Aztán már a pacsirtát sem tudtam eldugni a fülemmel; házőrző 

ebem a lila papucs pántját egy idvezült csattintással átharapta." (25.) AII. részben: „[...] 

láthatatlan esőcseppek billegtetik a gesztenyefa leveleit - a villám mégse e roppant, élő 

szoborba csap, hanem a polgárháborús emlékműbe. A szocreál világképe a Flinstone 

család életérzésével párzik vakmerően" (25.) A Pentakron III. és IV. részében a 

261 Gottfried Boehm, „A képleírás A kép és a nyelv határairól", in: Narratívák 1. Képelemzés, Kijárat 
Kiadó, Budapest, 1998. 19-37. 36. 
262 A Nincs alvás! felszólítás címzettje a Szomorú tények titkára (86.) című elbeszélésben is az elbeszélő, 
nem az olvasó. 



124 

tragikumot a komikum ellensúlyozza. „Ki, ha nem én?, kiáltottam, hogy a föld 

beleremegett. A Föld, mely rácáfolva egykori kitüntetett szerepére, lyukas lavórként 

távolodott a világűrben" (26.) A TV. részben: „A víz, ami tenger, vagyis a lenti dombok 

levegője. Csak az, hogy valami pittyeg óránként odalenn." (26.) A Pentakron V. részében 

a hátborzongató szertartás ezoterikus leírását a narrátor egy megjegyzéssel egészíti ki, 

mely a természetfilmek és az ismeretterjesztő könyvek narrációjának hangnemére vált. 

„Két szirmot nyitott szemére helyez, hajnalban a templom közepén így szól: nincs alvás! 

és a szirmokat letépi. Mikor az utolsó kolomp elnémul, előmászik a kőbogár - nyála 

olyan természetes pillanatragasztó, mellyel utódait egy-egy színes kavicshoz ragasztja." 

(27.) Az elbeszélő önmaga felé felállított maximájaként érthető kötetcím ad tehát 

magyarázatot arra is, mi a funkciója a blaszfémiáknak és az elvek és elméletek válogatás 

nélküli kifigurázásának. A Vérfarkas című írás egyik részlete apokaliptikus látomás, mely 

néhol banális megfogalmazásai ellenére is folytalja és nem kifigurázza az apokaliptikus 

hangnem hagyományát. Az apokaliptikus látomás két hosszabb bekezdése között 

azonban ott a blaszfémiaként is érzékelhető szójáték: „Nyelvet ölt az ige." (132.) 

Jellegzetes mozzanat a fenséges vagy tragikus témák ellensúlyozására a kis mítoszok 

teremtése. Például A menyország térképe c. írásban: „Vagy őrült vagyok, aki lángésszé 

növi ki magát, mint Beethoven, aki együgyű kántor volt, és csak akkor lett nagy 

zeneszerző, mikor a sörházban verekedés közben egy részeg ember orron vágta, majd 

még ugyanaznap egy súlyos gerenda esett a fejére." (66.) Az Azóta zuhan című írásban 

pedig nem is hat egyértelműen blődliként a tiroli arzénevők mítosza (92.), az átlagos 

olvasónak nincs kompetenciája eldönteni a valószínűségét. Kis mítoszok felvillantása 

előfordulhat más hatásfunkcióval is, amikor nem ellensúlyozásképpen, hanem az 

atmoszféra elmélyítése érdekében szerepelteti őket az elbeszélő. Szintén az Azóta zuhan 

című írásban a születés mozzanata és a sors determinációja misztifikálódik még tovább 

azáltal, hogy a nővérke ujját díszítő kígyó szimbólum ezoterikus-misztikus értelmezését 

kapjuk. 

A Tarts a szemed a kígyón! kötetben még tulajdoníthattunk némi jelentőséget 

annak, hogy például A történet vége című írásban irodalomelméletek és kritikusi 

hozzáállások paródiáit olvashattuk. A Nincs alvás! kötetben többnyire a nyelvi és 

hangulatbeli, hatásbeli ellensúlyozás kedvéért történik ugyanez. Alkalom szüli a 
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szójátékot, azaz, ha egy elmélet úgy van megfogalmazva, hogy nyelve akár 

figurativitásából, akár szemantikumából következően túlírható, akkor azt a Garaczi-féle 

elbeszélő meg is teszi. Például az Azóta zuhan című elbeszélés egyik bekezdéséből már 

idézett „mozdulatlan óvodások és napszítta nyugdíjasok" (93.) magatartásának 

magyarázatának lehetősége távolról ugyan talán fiigg attól, hogy Freud péniszirigységre 

vonatkozó elméletét hogyan értelmezzük, de az adott szöveg keretein belül nyilvánvalóan 

nem az az elsődleges funkciója a következő kiszólásnak, hogy eldöntse, tévedett-e vagy 

sem a pszichoanalízis mítoszát megteremtő Freud. „A kisfiúk attól szorongtak, hogy 

levágják a futyijüket, a kislányok attól, hogy már levágták." (93.) Miközben a fönti 

esztétikai minőségek, hangvételek és nyelvi-stiláris regiszterek egyensúlyban tartják a 

szöveg hatását, kontrasztként nem semlegesítik, hanem kiemelik egymást. A Nincs alvás! 

írásaiban az ellentétek és szélsőségek nem egymás ellenében, hanem egymás erősítéséért 

dolgoznak. 

IV.2.6. Ritmikus szövegfolyam 

A novellaszerűen megszerkesztett írások mellett olyanokat is olvashatunk a 

kötetben, amelyek szövegfolyamszerűek, és olvasásuk bárhol abbahagyható volna. A 

Plasztik című kötet töredékes darabjaitól eltérően azonban ezen írások szövegfolyama 

tovább bontható kisebb, kerek egységekre, amelyek felfűzése, úgy tűnik, végtelenül 

folytatható, vagy bárhol abbahagyható volna, a szövegegységek megszerkesztettsége 

azonban hasonló, így ritmikus ismétlődést adnak a prózának. Jól példázza ezt a 

gondolatmenetet az Egy londiner (60.) című írás, ahol a szövegblokkokban az elbeszélt 

cselekményelemek egymás variációi, mégis előreviszik a cselekményt, amely ugyanígy, a 

sikertelen öngyilkosságok és a halni vágyás részletezésével, a végtelenségig folytatható 

volna. Hasonlóan ritmikus próza az Azóta zuhan és a Vérfarkas. Az Azóta zuhan című 

írásban a leírás visszatérő tárgyai (például minicsokoládék, pacalkonzerv, Elektromos 

temetés) biztosítják a folytonosságot a kis epizódok között, amelyek egy-egy 

cselekményelem elbeszélései, de stilárisan nagyjából homogének. A Vérfarkas című 

írásban a legjobban kidolgozott a ritmikus-mozaikos szerkesztés. Az elbeszélés olyan 

egymás után soijázó mozaikokból áll, melyek tematikájukban és nyelvükben is ritmikus 
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váltakozást mutatnak, így nem csak a szemantikai sík jelzi az egyes mozaikok határát. Az 

egyik típusú mozaikban Grúber őrnagy álmait és egy bűnténnyel kapcsolatos 

asszociációit olvashatjuk, hol egy külső nézőpontú mindentudó elbeszélő ő-elbeszélésén 

keresztül tálalva, hol ugyanennek az elbeszélőnek Grúber őrnagy nézőpontjával 

összecsúsztatott nézőpontú te-elbeszélésén keresztül. A viktimológiai közléseket hírek 

szakítják meg, amelyek a szórakoztató újságírás nyelvén szólalnak meg. Az un. quirkies 

vagy weird tales műfajába tartózó hír az infotainmentnek nevezett jelenség tipikus 

műfaja: olyan eseményről számol be, mely különleges, szórakoztató, de a 

befogadóközösségre nézve következményében jelentéktelen. A Vérfarkasban olvasható 

„furcsaságokból" arról értesülhetünk, hogy „hallal ütközött össze egy repülőgép kedden 

Alaszkában" (130.), „húszévesen meghalt Új-Delhi közelében Ramu, az egykori híres 

farkaskölyök" (134.), „Réti sas csapott le egy motorkerékpáros fiatalemberre" (137.), „A 

világ legfiatalabb anyja lehet a brazíliai Maria Eliane Mascarennas." (138.) A kétféle 

mozaik nyelve csak két esetben érintkezik, amikor a viktimológiai közlésekben is 

hírszerű elemek bukkannak föl. A budapesti helyzetképet taglaló hír az agitatív 

kommunista zsargon esszenciája: „Graham-kenyét ellenes szervezkedést leplez le a 

rendőrség. Kormánypárti képviselők az ellenséges felforgató központok diverzáns 

aknamunkáját okolják és azokat a rémhírterjesztőket, akik szállásadójává lettek az uszító 

propaganda rothasztó zsizsikjének." (131.) Másik alkalommal a Negyedik közlésben 

olvashatjuk azt a bűnügyi hírt, amely valószínűleg az elbeszélésben szereplő bűntényről 

szól. „Rendkívül rossz állapotban lévő női „torzót" vetett partra a víz a Rába-parti 

városban." (135.) A mozaikok azonban ezzel együtt is határozottan elkülönülnek, 

azonban az Egy londínertől eltérően nem szemantikai redundanciaként hatnak, hiszen az 

architextus, amelyre az elbeszélés, mint láttuk, több helyen is utal, a hír, amelynek 

lényeges eleme legalább egy mozzanatnyi szemantikai újdonság. Roland Barthes 

elbeszéléselmélete felől nézve Garaczi Nincs alvás! című kötetbeli elbeszélései erősen 

történetelvűnek hatnak. A Vérfarkas című írásban, láttuk, nem egykönnyen 

rekonstruálhatjuk a cselekményt (a fikció szerint a bűntényt), ám az elbeszélés különböző 

műfajú mozaikjai felvillantják a történet egy-egy alaposan kidolgozott részletét. A 

Vérfarkas detektívtörténetre való architextuális utalása a mozaikszerű történetvezetéssel 

együtt az olvasási módra való utalásként is hat: a különböző mozaikok 
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cselekményelemeket hordoznak, melyekből megkonstruálható egy bizonyos fajta 

történet. Ez a történet azonban nem előzetes logika szerint épül fel. Ahogy az 

elbeszélésbeli nyomozónak, úgy az olvasónak is az a feladata, hogy a történet 

összefüggéstelennek tűnő részei között logikai kapcsolatot létesítsen. A történet egy 

pontján az elbeszélés bármely, addig jelentéktelennek tűnő eleméből válhat fontos 

cselekményelem, akár a furcsa hírekből is. Roland Barthes írja: „a történetet hordozhatja 

az artikulált, szóbeli, vagy írott nyelv, a rögzített vagy mozgó kép, a gesztus, s végül 

ezeknek a szubsztahciáknak rendezett együttese; az elbeszélés ott van a mítoszban, a 

legendában, a fabulában, a mesében, a novellában, az eposzban, a történetben, a 

tragédiában, a drámában, a komédiában, a pantomimban, a táblaképen (gondoljunk csak 

Carpaccio Szent Orsolya sorozatára), az üvegablakon, a filmben, a képregényben, az 

apróhirdetésben, a mindennapi kommunikációban."263 

263 Roland Barthes, „Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe", in: Kanyó-Síklai szerk, Tanulmányok 
az irodalomtudomány köréből, 1988., 378-
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V. Mintha élnél Egy lemúr vallomásai I. 

V.1. Recepció 

V.1.1. Az önéletrajz műfaji kerete eltörii-e Garaczi írásainak 
szövegszerűségét? 

Wirth Imre a Minta élnél kapcsán beteljesedni látja Abody Rita jóslatát, miszerint 

„a szövegek, a valóság „kettősségének" megszűntével klasszicizálódnak, és 

mindenképpen egyszerűsödni is fognak; eddigi „rejtett" realizmusuk minden bizonnyal 

nyíltabbá és teljesebbé válik az idővel."264 Wirth a Mintha élnél című kötetet Garaczi 

írásmódjában bekövetkező fordulat utáninak tartja. Gondolatmenete265 szerint ez a 

fordulat abban áll, amely már a Bálnák tánca című színpadi műveket tartalmazó kötetben 

is érzékelhető volt: „az elbeszélői reflexivitás és a messze kalandozó nyelvjátékok a 

pergő dialógusokban „áldozatává váltak" a szerkesztettségnek, műfaji szabályoknak, s a 

befejezett történet képében léptek nézők és olvasók elé"266. Ha Abody Rita a Garaczi-

rövidtörténeteket a „kerülőutak poétikája"267 megvalósulásainak látta, mely poétika 
r „268 

szerint „épp a reális világ reális leképezésének nyomós okokból való elkerülése a cél" , 

akkor Wirth kérdése az, hogy célja-e a Garaczi-regénynek továbbra is ezen „kerülőutak 

poétikájának" megvalósítása, illetve hogy „a Garaczi-szövegekkel folytatott beszélgetés 

során eltekinthetünk-e a morális jelentéstulajdonítástól"269. Wirth válasza a saját maga 

által felvetett kérdésre az, hogy Garaczi nem számolja fel az alternatív világokat, ezért 

264 Abody Rita, „A légy szeme" 164. in: Csipesszel a lángot idézi Wirth Imre 92. 
265 Wirth Imre, „A szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai /.), Nappali 
Ház 1996/1., 92-97. 

266 Wirth Imre, „A szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai /.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 92. 
267 Wirth Imre, „A szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai /.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 92. 
268 Abody Rita, „A légy szeme" 150.. in: Csipesszel a lángot idézi Wirth Imre 92. 
269 Wirth Imre, „A szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai /.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 92. 
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Wirth előfeltételezi, hogy Garaczinak a reális világban kellene realitásként újrateremtenie 

alternatív világait. 

Károlyi Csaba kétkedve fogadja Garaczi önéletrajzi regényét, felvetvén a retorikai 

kérdést: „A rövidprózák mestere, amint egy emlékezésfolyam viszontagságos munkáiba 

fog, amint a Szent Ágoston-i műfajjal kacérkodik?"270 Felidézve a szerző egy interjúban 

közölt nyilatkozatát (Németh Gábor készítette az interjút, Vastag Margó, Kossuth Rádió, 

1996 január 6.), Károlyi megemlíti, hogy Garaczi öt részesre tervezi az emlékeire 

alapozódó „nagyobb szerkezetű" sorozatot, amelyet Márai Sándor és Kassák Lajos művei 

inspiráltak. Károlyi azonban, ahogy 1993-ban, két évvel a Mintha élnél című regény 

megjelenése előtt még nem tudta elképzelni, hogy a Nincs alvás! írásmódja hosszabb 

munkában is működhet, ugyanúgy megint két évvel a Pompásan buszozunk, a második 

lemúr-regény megjelenése előtt sem tudja elképzelni „hogy lesz ennek a könyvnek még 

négy további része, miben fognak azok ettől különbözni"271. A kérdés csak részben 

azonos, hiszen a kritika elváráshorizontja, látjuk, annyiban változott, hogy előbbi esetben 

a megelőző kötettel azonos írásmód sikeres működtetését várta hosszabb kompozícióban, 

a Mintha élnél megjelenése után viszont azt sugallja, hogy a kötet műfaji és tematikus 

értelemben vett folytatásának sikere csak eltérő poétika esetén valószínű. 

Fenti elemzők tehát épp ellentétes szempontból kételkedtek a Mintha élnél 

sikerében, Wirth a szerkesztettségnek és műfaji szabályoknak áldozatul esett 

nyelvjátékokkal operáló rövidpróza miatt, Károlyi pedig amiatt, hogy ezen 

rövidtörténetszerű szerkesztésmód nem eléggé rendelődik alá az önéletrajz hagyományos 

műfajának. Mindketten Garaczi-köteteinek eddigi írásmódja és az önéletrajz műfaji 

követelményei között látnak összeférhetetlenséget. Milbacher Róbert elemzése272 szerint 

azonban a Minta élnél a saját műfaján belüli ellentmondásosságot dolgozza ki, így 

nemhogy eltörölné a Garaczi-írások eddig megszokott szövegszerűségét, de tovább 

fokozza azt. 

270 Károlyi Csaba, „Mintha Egy lemúr vallomásairól", Nappali Ház, 1996/1.98-102. 

271 Károlyi Csaba, „Mintha Egy lemúr vallomásairól", Nappali Ház, 1996/1. 98-102., 102. 

272 Milbacher Róbert, „Mintha garafilafi avagy hogyan próbáljuk meg lelopni a kolbászkaiikákat Jacques 
Derrida szendvicséről", Tiszatáj 1996 október 50. évf 10. szám 88-94. 
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Milbacher Róbert a vallomás és önéletírás műfajának alapvető ellentmondását 

foglalja össze, amely az elbeszélői pozíció és az elbeszélés folyamata között feszül. A 

visszaemlékezés a múltat mint elmondandó történetet az elbeszélő kitüntetett pozíciója 

felé, mint elérendő cél felé irányozza. A létrehozandó történet az elbeszélő pozíciójának 

megerősítésére szolgál. Ez a megerősítés azonban az elbeszélői hang létrehozása is 

egyben. „Az emlékezésre alapozó műfajok ellentmondásossága tehát abban áll, hogy 

egyrészt tételeznek egy erős elbeszélőt, aki önmaga felé beszéli el a történetet, másrészt 

pedig az elmondott történét maga konstruálja meg ezt a narrátort, akinek „erőssége", azaz 

végső soron hitelessége, kérdőjeleződik meg, bizonytalanodik el az emlékezés 

folyamán."273 Az emlékezések elbeszélőjének így kívülről kell biztosítania a hitelesség 

látszatát, például a szerzői név használatával. Az emlék a múlt egy jól körülhatárolt 

darabja, faktum, mindig terhelt a biztos referenciával, amelyet többnyire az író személyes 

(testi) létezése (a történetmondó hang megkérdőjelezhetetlen önazonossága) jelent. 

A Mintha élnél önéletrajzi jellegű, vagy legalábbis az emlékezés műfaji jegyeit 

mutatja. Narrátora az alcím szerint egy lemúr, azaz visszajáró lélek, vagy gyűrűsfarkú 

maki. A könyv 30. oldalán található névvel való játék is megerősíti, hogy a szöveg lemúr-

narrátora azonosul a Garaczi László nevű szerzővel. A Mintha élnél szövegvilágának 

időszerkezete kettős. A narráció jelen idejét az emlékek idejének múltja váltja fel. A két 

idősík közötti átmenet az esetlegesség látszatát kelti, úja Milbacher Róbert. Az 

emlékezés feladata a narrátor hangjának egységességét, megszólalásának legitimségét 

alátámasztani. Garaczi szövegének lehetséges egy olyan olvasata, amelyben a hangsúly 

az identitáskérdésen van. Ám Garaczi szövegében a narrátor identitása bizonytalan. A 

narráció hangja nem egységes, mindig az aktuálisan elmondott történet életkori 

sajátságainak megfelelő nyelvet imitál, fejtegeti Milbacher. A Garaczi névvel való játék a 

név jelentéseit keresi, egyik jelentést sem tüntetve ki. A narrátor a szerzői név 

többjelentésűségét fogadja el alapállapotként. „Garaczi tisztában van az én decentrált 

jellegével és elérhetetlenségével, éppen azért [...] tartja értelmes [...] cselekedetnek az 

273 Milbacher Róbert. „Mintha garafilafi avagy hogyan próbáljuk meg lelopni a kolbászkarikákat Jacques 
Derrida szendvicséről", Tiszatáj 1996 október 50. évf 10. szám 88-94., 88. 
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emlékezést, mert ennek a soha meg nem érinthető énnek (itt a narrátor névtelen hangja 

„helyettesíti") a konstruálódásáról adhat számot."274 

A hagyományos emlékezés érdeklődésének homlokterében valójában az 

értelmezés jelene áll, hiszen a múltat faktum jellegűként, problémátlanul adottként 

tételezi. Az effajta emlékezés alapkategóriája a linearitás, mely a történetmondásban 

nyilvánul meg. Az emlékiratírás szelektív jellegű értelmezési kísérlet, amennyiben a múlt 

azon eseményeit részesíti előnyben, amelyek inkább hozzájárultak a jelen állapot 

létrehozásához, mint mások. „Garaczi „vallomásaiban" ezt a linearitást és a vele járó 

hierarchiát, a labirintus és polivalencia váltja föl."275 „A Mintha élnél narrátora a múltat 

nem a jelentől elzárt időbeli entitásként értelmezi, hanem a jelenben elhangzó, és 

egymáshoz több-kevesebb szervességgel kapcsolódó mondatok rendszertelenségeként 

képzeli el."276 Ezt a rendszertelen emlékezést azonban mégis szervezi valami: az 

elbeszélő által használt nyelv elsajátításának folyamatára történő reflexió. 

Kulcsár-Szabó Zoltán nem tartja termékenynek azt a kérdést, vajon a Mintha élnél 

mennyire valóban regény. Valódibb kérdésnek tűnik az, hogy vajon a Nincs alvás! rövid 

szövegeiben működő technika mennyiben szerencsés egy hosszabb, egybefüggő 

szövegben. „Minthogy a regény erőteljesebben épül néhány „utalásrendszerre", nemcsak 

állandóan a szövegen (művön) kívüli utalásokra, a szöveg motivikája aktivitásban tudja 

„tartani" olvasóját."277 Mivel önéletrajzi jellegű regényről van szó, elvileg elvárható 

lehetett, hogy a Mintha élnél sokkal inkább „világszérű" fikciót teremt, mint az előző 

kötet rövidtörténetei. Az elvárást a regény részben beteljesíti, másrészt azonban ez a 

szöveg is fenntartja az olyan olvasói magatartásra irányuló igényt, amely lemond a 

valóság és fikció közötti különbségtételről. E két szövegvilág összekapcsolódásával el is 

különbözik eredeti referenciáitól. Mivel e világok folyton felmutatják önmaguk 

nyelviségét, nem csupán világként gondolódnak el. A fikció nyelvi feltételezettségét jelzi 

274 Milbacher Róbert, „Mintha garafilafi avagy hogyan próbáljuk meg lelopni a kolbászkarikákat Jacques 
Derrida szendvicséről", Tiszatáj 1996 október 50. évf 10. szám 88-94., 91. 
275 Milbacher Róbert, „Mintha garafilafi avagy hogyan próbáljuk meg lelopni a kolbászkarikákat Jacques 
Derrida szendvicséről", Tiszatáj 1996 október 50. évf 10. szám 88-94., 92. 
276 Milbacher Róbert, „Mintha garafilafi avagy hogyan próbáljuk meg lelopni a kolbászkarikákat Jacques 
Denida szendvicséről", Tiszatáj 1996 október 50. évf 10. szám 88-94., 92. 
2 7 7 Kulcsár-Szabó Zoltán, „Heidegger az oviban Garaczi László Mintha élnéF, Jelenkor 1996 február 
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például a különböző kifejezések kontextusmentes újraszituálása, vagy a gyereknyelvi 

logika. 

V.1.2. A személyiség nyelvi infantilitása és a „gyermeki szemiéiet" 
szerepe az olvashatóságban 

„Az önéletrajzi emlékezés esetében [...] mindig dilemma, hogy a szerző miként 

egyensúlyoz-ellenpontoz a személyes élettények és a „publikus" történelem között."278 -

teszi fel Wirth a műfajból következő kérdést. Az értékítéletek szintjén radikalizálódásról 

nem beszélhetünk, írja Wirth, hiszen a „valóság pillanatnyi nehézkedését"279 általában 

vagy a humor, vagy az emlékezés személyes, intim korlátait érzékeltető modalitás 

ellensúlyozza. Garaczi bőven él viszont az értékítélet nélküli felsorolás abszurd hatásával. 

Ilyenkor a felsorolást környező érzelmi-értelmezési oppozíció ellensúlyoz. 

„A gyerekkor szemlélete révén kibontakozó történet a múlt katalógusa is egyben" 

- úja Wirth.280 A hatvanas évek kellékeinek felsorolása megrajzolja az „ideális" 

befogadók körét. „Az emlékezés érzelmi megalapozása ugyanis a könyv 

kulcskérdése."281 Wirt példájában a szövegrészlet a kihagyásos szerkezet miatt nem 

engedi pontosan követni a történetet. Az olvasó azonban rájön, hogy a történet a sírás 

miatt nem volt elmondható. A jelentést nem a történet hordozza. „A sírás maga a történet 

jelentése."282 Ezt követően uralkodóvá válik az érzékelésmód és látásmód sokfélesége az 

emlékezésben. A sírás által szétrobbantott emlékezés foszlányai oldalakon keresztül 

tartanak, míg kiderül, egy temetés „megkerüléséről" van szó. „Az előbbiek szellemében a 

szabadon lebegő, látszólag szervetlenül következő szövegtöredékek érzelmi állapottá 

sűrűsödnek, s ez tölti be a megértés pillanatában a valóságos történet helyét." A 

szövegösszefüggés felfejtését a keret, az ismétlés szolgálja, az idézett példában a 

278 Wirth Imre, „A szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai /.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 95. 
279 Wirth Imre, „A szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai /.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 95. 
280 Wirth Imre,, A szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai I.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 96. 
281 Wirth Imre, szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai /.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 96. 
282 Wirth Imre, „A szabadulóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai I.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 96. 
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„láthatatlan csomag" átadásának említése a temetői autó képével együtt. Ez egyébként is 

gyakori eljárás a Mintha élnél narrációjában: Garaczi „a történet keretének (kereteinek) 

jelölésével meggyőzően teremti meg a történetmondás folyamatosságának, tehát a 

feltételezhető jelentés felé haladásnak az illúzióját."283 

Károlyi az Azóta zuhan című, Nincs alvás/ kötetben olvasható írást látja az első 

önéletrajzi regény poétikai előzményének. Károlyi szerint a Mintha élnél nem 

regényszerű kompozíció, csupán emlékezésfolyam, melynek prózatöredékeit a beszélő 

figurája tartja össze. A szöveg a fejlődésregény szemléletmódját fölidézi ugyan, de az 

elkezdett személyiségfejlődés megrajzolása nem koherens. 

A mondatok stílusa a Nincs alvás! kötetben megszokott stílus. Ha azonban a 

mondatokat körülvevő szövegegységekből kilépünk, és tágabb kontextusban, az egész 

szöveg kontextusában olvassuk őket, akkor a megszokott mondatok komolyabbakká 

válnak, hiszen mind ugyanarra problémára vonatkoznak, amelyet a könyv tematizál: egy 

ember életének megragadhatóságára. „Ráadásul Garaczi elbeszélője nemcsak hogy 

meghatározható most, de az író életrajzának ismeretében [...] könnyen azonosítható is a 

Garaczi László nevű létező emberrel" - írja Károlyi Csaba.284 Károlyi szerint ha 

szövegegész nem is, de „írói önarckép" összeáll a három-négy oldalas egységekből. A 

szövegegész feltételét Károlyi a felidézhető történetben látja, és úgy véli, hogy utólag 

nem lehet kapaszkodót találni, melynek segítségével az olvasó felidézhetné a száz oldal 

cselekményének menetét. 

Bazsányi Sándor szerint viszont a szöveg időnkénti önéletrajzi epizódjai 

szolgálhatnak kapaszkodóul az olvasó számára. Bazsányi Garaczi írásmódját úgy 

jellemzi, mint ami „káosz zárványokkal, azaz olyan öntörvényű szövegfolyam, amelynek 

olykori kristályosodási-sűrűsödési pontjai segíthetik az olvasó értelem-kereső, 

jelentéskutató küzdelmét - csakhogy a szöveg azonmód vissza is vonja eme jóságos 

gesztusát"285. Bazsányi ebben a szövegfelépítésben látja annak lehetőségét, hogy a két, 

283 Wirth Imre, „A szabaddóművész" (Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai I.), Nappali Ház 
1996/1., 92-97., 97. 
284 Károlyi Csaba, „Mintha Egy lemúr vallomásairól", Nappali Ház, 1996/1. 98-102., 100. 

285 Bazsányi Sándor, „Mi is az, hogy humor? Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr 
vallomásai", Alföld, 1996 május, 72-80, 75. 
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gyakran egymást kizárónak feltételezett olvasásmód, az irodalmáré és az irodalombaráté, 

együttműködjön. A Garaczi-szövegek humora teszi lehetővé, hogy az önszerveződő 

szöveg ezredvégi tapasztalata és „az elrongyolódott személyiséget megmenteni vágyó 

heroizmus"286 egyaránt a mű interpretációs terébe tartozzanak. Az egyik, az öncélú 

szövegfolyamot méltányoló, és a másik, az önéletrajzi epizódokba kapaszkodó 

olvasásmód a „szubjektum-tudat megroppanásának pillanata" és az ebből fakadó 

elbeszélési vágy mentén érhet egybe. Bazsányi olyan olvasási stratégiát keres, amelyben 

nem válna szét az értelemfejtő hozzáállás és a cél- és értelemkeresés nélküli olvasás 

örömteli magatartása. Olyan megoldást, „amely úgy áldoz egyidejű odafigyelést és élvet 

a kötet víziós részeinek, hogy közben megszületik a két szövegréteg (valamint a két 

olvasói stratégia) szerves egysége is."287 Bazsányi kiemeli, hogy a Mintha élnél 

kompozíciójának egységét a gyerekes nyelvi viselkedésforma biztosítja, amely nemcsak 

lehetővé teszi az átjárhatóságot a regény két idősíkja között, de markáns tulajdonságokkal 

ruházza fel a beszélő szertehulló személyiségét. „S innen - a (jó értelemben) infantilis és 

önfeledt nyelviségből - ered a Garaczi írások humorának szervessége: az úgynevezett 

nagy dolgok és azok ironikus inverzének [...] együtt-látása és -láttatása a legtisztább 

humor jegyében fogant létértelmező szöveghorizonttá tágul"288—összegez Bazsányi 

Sándor. 

A Mintha élnél néhány jellegzetes olvasási stratégiája közül Kulcsár-Szabó Zoltán 

kiemeli azokat, amelyeknek olvasói elvárásait a Mintha élnél figyelmen kívül hagyja. 

Ilyen elsősorban az olvashatóság kívánsága. Úgy tűnik, a Garaczi-szövegek olvasása 

kevéssé eredményes „az olyan stratégiák számára, amelyek folyamatosan referenciális 

kapcsolódásokat próbálnak rögzítem, amelyek a „megfejtésként" elgondolt hermeneutikai 

kód „feltörésére" irányulnak"289. 

Bazsányi Sándor, „Mi is az, hogy humor? Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai", Alföld, 
1996 május, 72-80., 75. 

287 
Bazsányi Sándor, „Mi is az, hogy humor? Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai", Alföld, 

1996 május, 72-80., 77. 

288 Bazsányi Sándor, „Mi is az, hogy humor? Garaczi László, Mintha élnél Egy lemúr vallomásai', Alföld, 
1996 május, 72-80., 80. 

289 Kulcsár-Szabó Zoltán, „Heidegger az oviban Garaczi László Mintha élnél", Jelenkor 1996 február 
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A Garaczi-féle rövidtörténet klipszerű, gyors vágásokkal működő szerkezete nem 

teszi lehetővé, hogy az olvasó önmagát mint a szöveg által valamilyenként tételezett 

olvasói identitást lássa. Az olvasás során az olvasó valószínűleg nem egységes 

szubjektumként tapasztalja meg magát. „Ha ugyanis az olvasás során történő 

horizontösszeolvadásban nem csak az olvasó érti - valamilyenként - a szöveget, hanem a 

szöveg is érti (értelmezi) - valamilyenként - az olvasóját, akkor a Garaczi-olvasó nem 

feltétlenül olyan szubjektumként tapasztalja meg önmaga „másságát", mint amilyet 

esetleg elvárna."290 

A recepciós akadályt az jelenti, hogy a fundamentális kód (Foucault) 

alakzataiként értelmezhető eljárások, mint a „szubjektum", vagy a „történet" 

felszámolódnak Garaczinál. Az események történetté rendezhetőségének korlátozottságát 

e felszabadító gesztus narratológiai jellemzőjeként értelmezi Kulcsár-Szabó Zoltán. A 

fundamentális kódok leépítése együttműködésre sarkallja, sőt kényszeríti az olvasót, 

akire „a fiktív látványok reflektáló megismerésének teljes szerepköre"291 is hárul. A 

recepció elkedvetlenedése azt jelzi, hogy az adott olvasási stratégiák nem tudnak élni 

ezzel a szabadsággal. A Garaczi-olvasó az allegória kényszerével szembesül, így egy 

irodalomszemléleti paradoxon tárul fel: az allegorézist gyakorló olvasási stratégiák, 

melyek a szöveg értelmét valamilyen külső tényezőben keresik, nem tudnak mit kezdeni 

akkor, ha egy szöveg szabad, jelentésképző allegorizálásra készteti őket, fejtegeti 

Kulcsár-Szabó Zoltán. 

Az olvashatóság akadályaként is tekinthető a Mintha élnél intertextualitásának az 

a különlegessége, melyet Bodor Béla a következőképpen ír le dolgozatában. 292 A 

gyorsan változó stílusimitációkból következően „normális olvasási sebesség mellett a 

narrátor személye gyorsabban változik, mint amennyi az olvasó reflexideje."293 Azzal, 

290 Kulcsár-Szabó Zoltán, „Heidegger az oviban Garaczi László Mintha élnér, Jelenkor 1996 február 

291 Kulcsár-Szabó Zoltán, „Heidegger az oviban Garaczi László Mintha élnér, Jelenkor 1996 február 

292 Bodor Béla, „Húzd ki magad", Holmi 1998/12. 
293 Bodor Béla, „Húzd ki magad", Holmi 1998/12., 1749. Bodor Béla a következő Garaczi-mondatot 
elemzi: „Az ünnepi díszbe öltözött tér, a zászlók immár súlyosan lógnak a déli verőn, mintha teleszívták 
volna magukat a szónok bombasztikus frázisaival: áll az elme, megadta magát a sorsnak." „Az első 
tagmondat - írja Bodor - és a következő elej e stílusával a '89-es zsurnaliszta pátoszt idézi. A „déli verő " 
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hogy Garaczi a mondatnál is rövidebb vágásokkal változtatja az illető szövegrész narratív 

pozícióját, megnöveli a szöveg nyelvi flexibilitását, ezzel emlékeztető funkcióját erősíti. 

A nyelvében megragadott emlék értelmezésének lehetősége azonban Bodor szerint függ 

attól, hogy az olvasó átélte-e az 1950-es, 60-as éveket Magyarországon294 

Bónus Tibor elemzése arra hívja föl a figyelmet, hogy noha Garaczi 

önéletrajzában fölidéző és fölidézett én viszonyát többnyire a gyermekkorára 

visszaemlékező felnőtt helyzete határozza meg, ez a retrospekció nem köthető rögzített 

mimetikus nézőponthoz, mivel „egyrészt a textualitás dezintegráló műveletei 

akadályozzák egy ilyen nézőpont megképződését, másrészt [...] a gyermeki s a fölnőtt 

perspektíva találkozását nem mindig a valószerűség konvenciói irányítják."295 

Látványosan megszegi a valószerűség konvencióját például az a passzus, amelyben a 

ugyan nem egészen idegen ettől, emlékezhetünk az MDF-es sajtó sűrű Ady-utalásaira, de itt és így már 
parodisztikus kissé. A következő tagmondat eleje folytatja a stílusimitációt, majd narrátori minősítéssel 
zárul. A kettőspont ulán a „megáll az ész" folyamatos alakja halvány József Attila-utalással ironizál, hogy a 
mondat homályos értelmű közhellyel záruljon" 
294 Bodor megjegyzi, hogy a két lemúr-regényben nem találjuk azt a fajta szerzői kompetenciát, 
illetékességet, ami az utóbbi évszázadok európai prózájának szerzőit jellemzi. Bodor egy-egy részlet, egy-
egy emléktípus eredetét találgatva igen különböző forrásokat mutat be a személyes és családi emlékezettől 
a korabeli újságokig, hozzátéve, hogy a Mintha élnél narrációja az emlékek eredetének sokféleségét nem is 
próbálja elfedni. Bodor a Garaczi-regényeket összefoglalva azokkal a jegyekkel tartja leírhatónak, 
amelyek a mítosz struktúráját is jellemzik: „Egyetlen megszólaltató, de több emlékező együttes 
tevékenysége; közeli és távoli, világos és ködös emlékek egymás mellé helyezése; valóságos történetek 
mellett elhomályosult események és a képzelet által előállított történetek - ha ehhez hozzátesszük azt a két 
sajátosságot, hogy „az események egymásra következése nincsen alávetve semmiféle logikai vagy 
folyamatossági szabálynak", ugyanakkor maguk az események, a gyerekkor történetei ezer helyről 
ismerősek, és lényegüket tekintve mindenhol a világban azonosak, akkor arra kell rájönnünk, hogy Garaczi 
szövegeit pontosan azokkal a jegyekkel írtuk le, melyeket Claude Lévi-Strauss a mítosz ismérveiként sorol 
fel."294 Axra a kérdésre, nevezhetünk-e mítosznak egy olyan alkotást, amelynek egyetlen szerzője van, 
Bodor igenlő választ ad, mondván, a szerző auktoritását megkérdőjelezi a szöveg „multmarrativitása"294 

(„cliptechnika"), és a közös forrásokból kiemelt töredékek felvétele a szövegbe. További hasonlóságként 
emeli ki, hogy a mítosz keletkezésének fontos mozzanata, hogy az összeíró-kanonizáló saját látását 
ajándékozza az elhomályosult értelmű részek narrátorának A lemúr-regényekben ehhez hasonló módon a 
narrátor mai tudatát kölcsönzi gyerek-önmagának, „hogy az akkor megélt, de megszövegezetten 
élményekre nyelvi köntöst adjon"294 Ennek a munkának a tétje, fejtegeti Bodor, nem az irodalmilag értékes 
kompozíció létrehozása, hanem az, hogy elfeledett emlékek visszahozására tett kísérlet eredményes-e. A 
nyelvi klisék, közhelyek nem csak ironikus megidézései egy nyelvi közegnek. Céljuk nem csak a 
távolságteremtés, de a szöveg valóságreferenciájába való belezuhanás, a benne való megmerítkezés is. 

295 Ld. a következő, a gyermeki nézőpont diszkurzív imitációját megvalósító szövegrészlet elemzését a 
monográfiában (Bónus Tibor, Garaczi László 115.). „Úszómellényben mehetek fagyizni, de éjjelre 
mindenképpen leveszik, mert jobban tudják, mi a kényelmetlen. Már nem is ordítok pedig a Kisgusztival 
kellene barátkozni, aki tobozzal dobál, de letagadja Amúgy Guszti bácsi elég mókás, de sikkasztani fog, 
vidékre helyezik. Fáj a hasam, ellenforradalmi bélhurut, hétrét görnyedek, gyere már, te puki. Apu 
kopaszodik kétoldalt, ha nagy leszek, én is ilyet akarok. A nadrág hibátlan éle, és a nénik, főleg a cicisek, 
miért néznek rá oly furcsán." Garacz László, Mintha élnél 44. 
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gyermeki nézőponthoz nyíltan nem illő kompetencia okoz humoros hatást. Az emlékező 

kompetencia hiperbolikus expanziójára Bónus a következő példát hozza. „Beláttam, 

helyesebb, ha alkalmazkodom a sztereotípiához, és problémátlanul azonosultam a 

készséggel gügyögő csemete figurájával. A szavak megfordításával olyan szorongást 

keltettem környezetemben, hogy beszédmódomat is egyszerűsítenem kellett. Áóuácska, 

mondtam a hálóruhámra, később, érettebb fővel megengedhettem magamnak a 

letisztultabb zsizsama lexémát. Az alvást nyelvfejlődésem e második, termékeny 

szakaszában ajuszkának hívtam, tarka műanyagkacsámat pedig váratlanul, de 

következetesen tortacsatának."296 

Garaczi regényében az elbeszélő figurája is reprezentáció tárgya, fejtegeti Bónus, 

nem csak felidézett énként, de a szöveg alakítójaként is megjelenik, „olyan regisztráló 

(ön)megfigyelővé válik, kihez elvileg a szerzőség is hozzárendelhető"297. A szöveg 

alakulása a narráció jelenéhez kapcsolódik, így a szerző és az elbeszélő illuzórikusán 

azonosul egymással, „s így az elbeszéltek kronotopikus roncsolását az elbeszélés 

aktusának mimetikus helyreállítása ellensúlyozza."298 

V.1.3. A „lemúr" mint az identifikáció és a metafikcló dinamikájának 
helye 

A Garaczi-regény legtöbb kritikusa igyekszik kihasználni a lemúr szó 

jelentéseit299 a narráció elemzésében. Wirth az önmítoszok gyártása eszközének tekinti, 

hogy a lemúr hazajáró lélek jelentésében is a narrátor metaforája. Kulcsár-Szabó 

296 Garacz László, Mintha élnél 94-95. Az idézett szöveg részletes elemzése a monográfia 116. oldalán. 
297 Bónus Tibor, Garaczi László 119. 
298 Bónus Tibor, Garaczi László 120. 
299„A lemúrokról azt érdemes megjegyeznünk, hogy Lemúriában éltek hajdanán. Lemúria Afrika az 
Antarktisz és India között húzódó, rég (kb. 120 millió éve) a tektonikus vándorlás következtében elsüllyedt 
kontinens lehetett, afféle földtörténeti Atlantisz. Madagaszkár egyedülálló ökoszisztémája ennek az egykori 
földrésznek a nyomait őrzi, Madagaszkáron sehol másutt föl nem lelhető fajok élnek, ráadásul semmiféle 
hasonlóságot sem mutatva a közeli Afrika, ill. a távoli India flórájával és faunájával. Madagaszkár 
szimbóluma a lemúr, azaz a gyűrűsfarkú, közönséges maki. Neve a latin lemures, -um, -m. szóból 
f^rmaTiV ami az elhatak szellemét jelentette; a lemuria pedig „a halottak ártó szellemeinek 
kiengesztelésére szolgáló ünnep". (Madagaszkár hiedelemvilágában a lemúrok valóban visszajáró 
szellemekkel azonosítódnak.)" Milbacher Róbert,,Mintha garafilafi avagy hogyan próbáljuk meg lelopni a 
kolbászkarikákat Jacques Derrida szendvicséről", Tiszatáj 1996 október 50. évf 10. szám 88-94., 90. 
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Zoltán300 az elbeszélő helyzetek elemzésében szán kulcsszerepet a lemúr-metaforának. 

Az odaértett, lemúr-identitású szerző ironikus távolságtartással viszonyul a regény 

legkülönfélébb elbeszélő helyzeteihez. Az elbeszélő nem rendelődik alá valamilyen 

egységteremtő elvnek vagy narratívának, hanem szétbomlik különböző életkorú 

szerepeire. Ezek a narrátorok tudnak egymásról, a vallomás szerző-narrátora pedig az 

aktuális elbeszélő pozícióval azonosul. Az azonosulás azonban nem teljes, az adott 

helyzetben mesélő, látszólag autodiegetikus helyzetű elbeszélő én nem azonos a 

szövegbeli énnel, hiszen nyelvi-logikai kompetenciája változó. Az elbeszélő szerepe nem 

rögzíthető az elbeszélői szituációkban. Ezekből az ellentmondásos narratív alakzatokból 

következik, hogy a narrátor aktuális pozíciója és a vallomás elbeszélő-szerző „kísértete" 

(lemúr) közötti határ elmosódik. Az implicit szerző metaforájaként is értelmezhető lemúr 

nem fejezi be a különböző szólamok elbeszéléseit. A megoldhatatlan helyzetekből 

„kimenekül", az éppen képződő identitásból átvált egy másikba, úja Kulcsár-Szabó 

Zoltán. A vallomástevő lemúr nem teljesíti az organikus személyiség kritériumait, sokkal 

inkább pluralizált személyiségkompozíciónak nevezhető. 

„A lemúr megjelölés kifigurázza az autobiográfia hagyományos illokúciós 

aktusát, úja Mekis János301, amely gyakorta valamely csoportképzetnek rendeli alá az 

egyéniséget: egy társadalmi osztálynak (rétegnek), és/vagy „az ember" kategóriájának. A 

[a lejeune-i értelemben vett önéletírói] paktum lehetőségének „negatív" pólusa tehát szó 

szerint (a) „kezdettől fogva" jelen van a narratívában - ez azonban elvileg nem zárná ki, 

hogy a későbbiekben az „igazságértéket" létesítő retorika kerüljön túlsúlyba." A lemúr 

szó „kísértet" jelentése, bár a szövegben tematikus vonatkozása nincsen, tágabb, 

intertextuális referencialitású értelemlehetőség felől hozható játékba, fejtegeti Mekis. Az 

élőnek a halottal való jelképi helyettesítése olyan konvencionális allegória, melynek 

számos lehetősége közül talán az Ady-féle a legjelenlevőbb a befogadói 

szövegemlékezetben. 

Bónus Tibor a lemúr alakzatának nem csak az elbeszélő-én identitásának 

megképzésében tulajdonít jelentőséget, de a lemúrt a vallomástevő és a felidézett én 

300 Kulcsár-Szabó Zoltán, JHeidegger az oviban Garaczi László Mintha élnél", Jelenkor 1996 február 

301 Mekis D. János, Az önéletrajz mintázatai, Fiatal írók Szövetsége, Budapest, 2002,160. 
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kiemelt önérteimező metaforájának is tekinti.302 A lemúr alakzatát értelmező kritikáktól 

eltérően Bónus nem szervezi egységes önérteimező sémába a lemúr metaforáját, és más, 

a metafikciónak helyt adó alakzatokat (mint amilyen a tallózás és a rajzolás) is 

számbavéve észleli „az önértelmezési alakzat dinamizálását a Garaczi-szövegek 

mozgásában"303. Ennek megfelelően a lemúr jelentésvonatkozásai is szórtak: a lemúr 

kapcsolatba kerül az erőszakosság, az imitáció és szerepjáték, a halál és a kísértetlét, az 

önirónia, az animalitás, az önéletrajz tükrös struktúrája képzetével, íija Bónus. Ezeket a 

lemúrban rejlő jelentéslehetőségeket az olvasó szemiotikai aktivitása hozhatja egymással 

kapcsolatba, mivel a szöveg az allegorizálás mozgásterét nem határolja be. Bónus kifejti 

például, hogy „a majom animalitása a gyermeki erőszakossággal kerül kapcsolatba, a 

gonosz hiperbolizált inteipretánsai révén, melyek nem függetleníthetők egyfajta 

mimetikus kerettől."304 A mimézis, a szerepjáték az „utánozó majom" állandósult 

szókapcsolat közbeiktatásával is vonatkoztatható a lemúrra mint majomra, elemez egy 

másik jelentéslehetőséget Bónus. Az imitáció a narrátori tevékenységre is vonatkozhat, 

ám míg a gyermeki perspektívában az identifikációhoz kapcsolódik, a narrátor 

diszkurzusában az ironikus távolságtartás modalitása, és a humoros dehierarchizáció 

eljárása határozza meg. 

V.2. Mintha élnélEgy lemúr vallomásai I. 

V.2.1. Egy lemúr vallomásai /.: Kapcsolódás az önélet elbeszélésének 
hagyományaihoz 

V.2.1.1. A Mintha élnél viszonya Márai, Egy polgár vallomásaihoz 
elbeszélői pozíció szempontjából 

302 Bónus Tibor, Garaczi László, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2002,167-
303 Bónus Tibor, Garaczi László, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2002,168. 
304 Bónus Tibor, Garaczi László, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2002,169. 
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A Mintha élnél Egy lemúr vallomásai I. egyik műfaji előképe (és bevallottan 

inspirációja is) Márai Sándor Egy polgár vallomásai című „regényes életrajza"305. Az 

inspiráló előképtől való számos eltérés közül legfeltűnőbb, hogy a Mintha élnél 

visszatekintő elbeszélője nem tematizálja múlthoz való viszonyát kifejtetten, mint Márai 

elbeszélője. Ehelyett a. Mintha élnél más prózapoétikai megoldásokat használ, másrészt 

továbbír egy-egy olyan megoldást, amely az Egy polgár vallomásaiban megvan ugyan, 

de ritka. Ezzel aktualizálja, illetve újraírja az önéletrajz műfaját, illetve az önéletrajzi 

olvasás egy változatára késztet. 

Márai regényében az elbeszélő rögzített pozícióból, a fejlődés végpontjáról, a 

felnőtt korból visszatekintve direkt reflexiókat fűz gyermekkori állapotához, 

viselkedéséhez, gondolkodásmódjához. Például a gyermeki pozíciót elfoglaló elbeszélő 

szegénységhez fűződő viszonyának taglalása után a felnőtt, immár mindentudóvá 

fejlődött elbeszélő elemzi a gyermekek szociális érzékenységének fonákságát, és ennek 

nevelésükben rejlő okát306. A Márai-regény reflexióiban igen ritka az irónia. Egy-egy 

alkalommal a visszatekintés, a leírás maga ironikus vagy gúnyos, ebben az esetben ez 

helyettesíti az ifjúkori fonákságokra való direkt reflexiót307. 

A Mintha élnél egyrészt a direkt reflexió hiányával építkezik, melyet többnyire a 

„kimenekülök" metaforikusán és szó szerint is értelmezhető cselekményelem jelez. A 

„kimenekülök", „kimenekültem" és további variánsai egy-egy rövidtörténetet kötnek 

össze, és többnyire a reflexió helyettesítésére vagy elhalasztására szolgálnak, mint ahogy 

kitűnően példázza ezt a következő szövegrész. ,,[A]z Apu kopaszodik, az Anyu 

kövéredik, és ellesett pillantásukban ott sötétlik a halandóság szomorú tébolya - mindezt 

tudtam, de nem volt tehetségem ezzel a tudással együttélni. Aktivizálódtak önvédelmi 

305 Márai jegyzete egyértelműen regényírói paktumként értelmezhető: „"Egy polgár vallomásaidnak e 
harmadik, átdolgozott kiadása a végleges szöveget rögzíti meg. E regényes életrajz szereplői költött alakok: 
csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük, a valóságban nem élnek, és nem is éltek soha. 
M.S." 
306 „A gyermekek „szociális" érzéke fonák és fejletten. Minden gyermek becsvágyó, s leplezetlen híve a 
korlátlan magántulajdonnak. Én sem tűnődtem sokat gyermekkoromban a szegények földi helyzetén. 
Homályosan olyasmit sejtettem, hogy a szegények nem ok nélkül azok, valószínűleg tehetnek is róla [...}. 
Fél füllel rosszat is hallottam néha a szegényekről; lusták, nem szeretnek dolgozni, s ha pénzhez jutnak, 
elisszák [...]" Egy polgár vallomásai Akadémiai Kiadó, Helikon Kiadó é.n, 144 
307 Ilyen például a nősülés esetén cipősszekrény vásárló „bölcs" i§ú ironikus leírása, vagy a kávéházban 
„oldalt hajtott fejjel könyöklő" költők tevékenységének gúnyos ismertetése: „Néha betámolygott a 
kávéházba Ringelnatz, tele rummal és dühvel, s elcipelt a közeli állatkertbe, ahol hosszú, lendületes, 
forradalmi beszédet intézett az állatokhoz, s egyesülésre szólította fel a világ elnyomott tigriseit és tarajos 
gőtéit..." Egy polgár vallomásai 287. 
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reflexeim, kimenekültem." (54) Egyes esetekben a gyermekkori én poziciójába 

helyezkedő elbeszélő nem jelzi az elbeszélt események közötti logikai viszonyt, így • 

késztetve arra az olvasót, hogy az adott bekezdésben közölt információt olyan logikus 

sorba rendezze, ahogy azt a gyereknek a környezete rendezhette, majd ezt a logikai sort 

kritikával illesse. Például: „Bözsi néni spárgával kijelöli a sort, beteszi a palántát, egész 

nap görnyed. Pénteken a hatalmas káposztafejeket kitolja talicskán a heti piacra. Pista bá 

ül a lócán egyenes derékkal, eregeti vastagon a füstöt, Kossuth-díjas." (34.) 

A Garaczi-regény másrészt a Márai-regényben ritkább ironikus vagy gúnyos 

reflexiót írja tovább. A különböző életkori szakaszok pozícióját elfoglaló elbeszélő 

narrációját sosem követi valamiféle autoriter, a fejlődés végpontjáról vagy akár csak 

„magasabb" pontjáról a korábbi tapasztalatok leírásához fűződő reflexió. Garaczinál a két 

idősík összeolvad: a reflexió a történettel szinkrón („kívülről figyelem magamat, fentről, 

tűnődve és közönyösen" 78.), az önelemzés a narráció ironikus vagy gúnyos 

modalitásában jelentkezik, mint például itt: „Hatalmas félgömbként domborodó 

homlokcsontom alatt pirinyó kis egérarc, egy konszolidációs E.T. a bérkaszárnya 

udvarán. Nem voltam magamtól elájulva, a többiek tisztes távolból méregettek." (20). Az 

elbeszélő azonban ekkor is megtartja felvett életkori pozícióját, és ha előtérbe lép a 

visszatekintő pozícióhoz kapcsolható mindentudás, rendszerint tárgyi tudásban, és nem 

szemléletben nyilatkozik meg, mint például a következő helyen: „Minden számot tudok 

tízig, kivéve a hetet meg a nyolcat." (90) 

V.2.1.2. Emlékezés, akaratlan emlékezet 

A Mintha élnél a Proust-regényfolyamból jól ismert akaratlan emlékezet308 

technikáját alkalmazza a múltba való visszatekintéshez, illetve a múlt megtalálásához. Az 

eltűnt idő nyomában című regényben az [elbeszélő szempontjából] akaratlan emlékezet 

véletlenszerű pillanatainak egyike érhető tetten a madeleine-sütemény nevezetes 

epizódjában. Úgy tűnik, ami Proust számára a madeleine-sütemény, az Garaczi számára a 

napsütés bizonyos módja és a mélybe zuhanó galamb. A Mintha élnél elbeszélője 

308 Paul Ricoeur. „Az eltűnt idő nyomában: az átjárt idő" in: Az irodalom elméletei IV., jelenkor Kiadó, 
Pécs, 1997,85-131. 
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számára a következő, asszociációra sarkalló látvány nyitja meg az emlékezés lehetőségét. 

„[...] gyalog megyünk tovább. Ugyanígy sütött a nap, és a galamb ugyanígy bukfencezett 

alá a mélybe. De ezen a helyen, ahol állok, senki se állt. Négy év, mennyi idő." (9.) A 

szövegben később újra és újra fölbukkan ennek az epizódnak egy-egy variánsa. 

„Ezerkilencszázhatvan július tizenhetedikén a kisszobában álltam a rökamé előtt -

úristen, már négy éve állok itt. Az ablakban egy galamb, ferdén süt be a fény, halotti 

csönd, nincsenek itthon, születésnap. A zöld, kihúzhatós rökamé. Négy év. Irdatlan idő. 

Ledarált, elveszett napok és percek. Egy matuzsálem émlékek és remény nélkül az örök 

jelen gúzsába kötve. Mint reggel az ágyban, mikor az éber tudat a dermedt test 

börtönében vergődik." (21.) A további variációk (48, 77, 96) kivétel nélkül tartalmazzák 

az emlékezetet mozgósító atmoszférát (fény, galamb), és használják az „örök jelen 

gúzsa" metaforát, mely már az emlékezés első pillanatában utal arra a belátásra, hogy a 

múlt csak a jelen nézőpontjából érhető el, idézhető föl. 

V.2.1.3. Tallózás: az önélet elbeszélésének innovatív allegóriája 
(Olvasás - tallózás - emlékezés) 

A Mintha élnél elbeszélője többször is visszatér a tallózás tematizálására (57, 60, 

65). A minden rendszer nélkül fölidézett hírtöredékek első pillantásra talán önmagukban 

értelmezhetetlennek vagy csupán gegszerűnek tűnnek, az elbeszélő azonban 

jelentéstelinek látja e törmelékzuhatagot. „A következő idők gyalázatos életformája: a 

tallózás. Sose tallóztam még, meglepett a tallózás egzisztenciális sűrítettsége. 

Megemészthetetlen mennyiségű információ zúdult rám, szembe kellett néznem a ténnyel, 

hogy ágyamban heverve nincsenek eszközeim e hírgörgeteg megfékezésére. Nem 

menekülhetsz. Egydimenziós befogadó alannyá csupaszodtam, akinek minden mindegy, 

aki legföljebb sovánka hír lehet e végtelen híraniverzumban, de ennek az extatikus 

tobzódásnak az ősforrásáig sose juthat el" (57) - mondja az elbeszélő. A tallózás tehát 

egyrészt a befogadás, olvasás egy módja, másrészt a múlt (megtörtént eseményekről 

beszámoló hírek) feldolgozásának egy lehetséges módszere. Emiatt a tallózást nemcsak a 

befogadás allegóriájaként, de az önélet elbeszélése allegóriájaként is értelmezhetjük. 

Ahogy a véletlenszerű újságlapozgatás felszínre hoz egy-egy hírtöredéket, amely a múlt 
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egy szegmensét beszéli el, úgy a véletlenszerű (mert akaratlan) emlékezet is egy-egy 

emléktöredéket lök felszínre, mely a jelen szemszögéből értelmezhető (olvasható). A 

narráció tallózó szemlélete nem csak két kimenekülés közötti rövidtörténetről 

rövidtörténetre váltásban, nem csak bekezdésről bekezdésre váltásban érezhető, de 

gyakran bekezdésen belül is érvényesül, ezzel nagyfokú éberségre késztetve az olvasót. 

Például az alább következő bekezdésben az általam kiemelt mondatról az olvasás 

folyamatában el sem dönthető biztosan, hogy még a forró vizes balesethez, vagy már a 

vadhúsos esethez fűzött kommentár. „Születésnapi átváltozásom után egy darabig még 

kísértett a múlt. Fejre estem a hintáról, és beleléptem egy dézsa forró vízbe. Levegő, föld, 

tűz, víz. Úgy néztem ki, mint Sid Vicious, a híres táncdalénekes, akinek az ajkát kampóval 

rángatta az ideg. Csücsöríts. Vadhús, mondta a szájsebész a Beloiannisz utcában, és nem 

néztem többé az emberek szemébe. Vadhús nőtt a gyerek szájába." (28) 

V.2.1.4. Önéletrajz és identitás, az augustinusi önéletírás-minta 

A recepció fenti elemzéséből láthatjuk: a Mintha élnél Egy lemúr vallomásai 

műfajisága a rousseau-i modellhez képest kérdőjeleződött meg, illetve úgy tűnik, műfaji 

jellegzetességei a rousseau-i modellhez képesti eltérésben váltak leírhatóvá. Philippe 

Lejeune munkái nyomán az önéletírás műfajának paradigmatikus esetének többnyire309 

Rousseau Vallomások című írását tekintjük. Lejeune, komolyan véve Rousseau 

kijelentését („Olyan vállalkozásba fogok, melynek nem volt soha elődje"), a 18. század 

végétől látja alkalmazhatónak az önéletírás műfaji kategóriáját, mely vizsgálatának 

központjába a „személyiségének történe" kitétel feldolgozását teszi, kiindulva abból az 

értelmező-szótárakból idézett közkeletű definícióból, miszerint az önéletírás „prózában 

írt retrospektív elbeszélés, melyet egy valós személy saját létezéséről ad, miközben a 

hangsúlyt egyéni életére, különösképp pedig személyiségének történetére helyezi". Mint 

ismeretes, Lejeune az önéletírás feltételének a szerző, az elbeszélő és a szereplő önéletírói 

309 Természetesen az önéletírás megjelenésének ideje, illetve előtörténete is vita tárgya. Lejeune az 1770 
előtti személyes jellegű irodalmat legfeljebb a műfaj előtörténeteként veszi számba, mivel az önéletírás 
lehetőségi feltételének tartja az individuális szemlélet kialakulását. George Misch és Georges Gusdorf 
azonban az ókorig vezeti vissza az önéletírás kialakulását Gusdorf az öntudat megszületését a görög-
keresztény gondolkodás kezdeteire eredezteti. Az önéletrajz története körüli polémia ismertetését ld. Z. 
Varga Zoltán, „Az önéletírás-kutatások néhány aktuális elméleti kérdése", Helikon 2003/3.247-257. 
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paktummal is jelzett azonosságát tartja. Meghatározásában a szerző (szövegen kívüli, 

valós modell) önéletrajzi térrel körülvett valódi személy, akivel szemben a referenciális 

paktum értelmében a hitelesség követelménye támasztható310, noha „az önéletíró nem az, 

aki elmondja az igazságot életéről, hanem aki azt állítja, hogy elmondja az igazságot az 

életéről"311 - figyelmeztet Lejeune. 

Az önéletrajz leírásakor azonban viszonyíthatunk egy másik paradigmatikus 

szöveghez, Augustinus Vallomásaihoz is, mely Lejeune elemzése alapján történetileg 

kirekesztődött ugyan a műfajból, a fikció és valóság szembeállításán alapuló elemzés 

alapján azonban meggyőzően önéletrajznak bizonyul. H. Porter Abbott, aki az önéletírást 

(szerzői és olvasói) aktusként elemzi312, a fiktív és az autobiografíkus olvasási módok 

közötti különbség kibontásához Paul Ricoeur azon belátásait hívja segítségül, melyekhez 

Augustinus Vallomásai és Arisztotelész Poétájának elemzése közben jutott313. 

Augustinus a Vallomások tizenegyedik könyvében az idő létezésének és nemlétezésének 

apóriájáról elmélkedik, majd arra a következtetésre jut, hogy a múlt, a jelen és a jövő 

csakis az elme folytonos jelenében létezhet. Ricoeur elemzései szerint ezek a lélek 

önkiteijesztő képességén (distentio animi) keresztül jönnek létre. Az önéletírás 

elbeszélése az alkotás jelenében kezdődik és végződik. Olyan elbeszélési mód, amely 

különös figyelmet szentel a jelennek, az elmúlás és a bukás állapotának, mely ellentéte az 

örökkévalóságnak és az egyidejűségnek. Augustinus a bukott, időbeli állapot 

kiemelésével gyengíti az élettörténet lezártságának illúzióját. „Amint Ricoeur megjegyzi 

„a nyolcadik könyv megtérési epizódja, de még a kilencedik könyv csúcspontját képező 

ostiai extázis sem képes arra, hogy egy pillanatra is megszüntesse a lélek időbeliségéf " ' -

idézi Abbott Paul Ricoeurt.314 

Arisztotelész fiktív elbeszélésről szóló értekezését, a Poétikát elemezve 

szembeállíthatjuk az önéletírót a költővel. Utóbbi „a sikeresen befejezett mesének 

310 Lejeune, Philippe, „Le pacte autobiographique", in: Le pacte autobiographique, SeuiL, 1975 
311 Lejeune, Philippe, „Az önéletírás meghatározása", Helikon 2002/3. 272-285., 272. 
312 H. Porter Abbott, „Önéletírás, autográfia, fikció: kísérlet a szövegtípusok osztályozására", Helikon, 
2003/3.286-304. 
313 Paul Ricoeur, Time cmdNarraüve, Chicago 1984, idézi Abbott 297. 
314 H. Porter Abbott, „Önéletírás, autográfia, fikció: kísérlet a szövegtípusok osztályozására", Helikon, 
2003/3. 286-304.297. 
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(müthosz) hódol, s ha a mese teljességre törekszik, szükségképpen „kitaláltnak", a jelen 

időtől függetlennek kell lennie."315 A fiktív olvasási mód amellett, hogy kitörli a szerzőt a 

szövegből, szövetkezik is vele: törekszik a bizonytalan jelentésű történetek befejezésére 

is. Ezzel szemben az autografikus olvasási mód316 a szerző szemmel tartására törekszik, 

így a szerzőtől való elkülönülésen alapul: „olvasási módként inkább analitikus, mint 

kreatív."317 Augustinus tisztában van vele, hogy amennyiben elbeszélése önmagáról szól, 

nem lehet végső formát adó lezárása. „A végső forma hiányában az önéletírás főhőséből 

mindig is hiányozni fog az a nagyon is kézzelfogható identitás, amely a jól-megformált 

cselekmények szereplőinek sajátossága. Az önéletírást ebben az értelemben saját kudarca 

különbözteti meg: az identitás, amit kifejezni próbál, mindig is elmaszatolt, mivel az 

elbeszélés csak az írás pillanatának folyamatos „elmúlásához" vezetheti a szerzőt. Ez az 

írás a müthosz aláásása."318 

V.2.1.5. Önéletírás mint beszédaktus 

H. Porter Abbott egyike azon tanulmányíróknak, akik beszédcselekvésként 

értelmezik az önéletírást. Abbott kiindulópontja az, hogy az önéletírás vége mindvégig 

jelen van az írás során. A befejezés tehát nem eseményszerű, inkább egy folyamatban 

lévő eseményként foghatjuk fel, azaz az önéletírásban a diszkurzus narratív cselekvés. 

„Ez a tény, és nem az ábrázolt események feltételezett tényszerűsége, teszi lehetővé, 

hogy eredményesen megkülönböztessük az önéletírást a rokon szövegtípusoktól, a 

történetírástól és a regénytől."319 Az önéletrajzi funkció és az önéletrajzi forma azonban 

nem szükségszerűen egymás velejárói, idézi fel Elizabeth W. Bruss tanulmányát Mekis 

315 H. Porter Abbott, „Önéletírás, autográfia, fikció: kísérlet a szövegtípusok osztályozására", Helikon, 
2003/3. 286-304.297. 

316 Abbott az „autográfia" kifejezés használata mellett érvel ld. 302. 
317 H. Porter Abbott, „Önéletírás, autográfia, fikció: kísérlet a szövegtípusok osztályozására", Helikon, 
2003/3.286-304.298. 
318 H. Porter Abbott, „Önéletírás, autográfia, fikció: kísérlet a szövegtípusok osztályozására", Helikon, 
2003/3.286-304.299. 

319 H. Porter Abbott, „Önéletírás, autográfia, fikció: kísérlet a szövegtípusok osztályozására", Helikon, 
2003/3.286-304.287. 
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D. János.320 Fikciós művek autobiografíkus alakot ölthetnek. Például napló- és 

episztoláris formájú fikciós művekben a hitelesítés hatékony stratégiái működhetnek, 

melyek aligha különböztethetők meg a tényleges naplók és levelezések textuális és 

paratextuális jegyeitől. Másrészt az önéletrajziság formai jegyeit fel nem mutató írások 

funkciójukat tekintve autográfiának tekinthetők. Az autográfiákban akár a szerző akarata 

ellenére is megmutatkozik az írásnak az énre irányultsága. „Egyrészt tehát felértékelődik 

az olvasói válasz szerepe („auto/bio/gráfiai/válasz"). Másrészt azzal, hogy ezen elmélet a 

reprezentáció folyamata helyett beszédaktusokat tételez a nyelvművészeti alkotások 

interpretációja során („valóság" helyett „igazság"; „ez van" helyett „(én) állítom, hogy ez 

van" stb.), az ígéret struktúráját alkalmazza a látszólag konstatív kijelentések illokúciós 

erejének megállapításakor is" - összegez Mekis.321 Bruss és Abbott nézőpontjának tehát 

lényeges hozadéka és szándéka, hogy a formai meghatározásról a hangsúly az önéletírás 

mint cselekvés felfogására tevődik át. 

V.2.1.6. A rousseaui önéletírás-minta Identltásmodelljének 
probiematizáiása 

Az önéletírás egyik paradigmatikus, rousseau-i modelljének, mint 

valószínűsíthetjük, előfeltétele volt a görög-keresztény kultúrkörben kialakult öntudat, a 

személyiség nyugati értelmezése. Ezen individuumszemlélet keretében kaphatott értelmet 

a „személyiségének története" kitétel. A Mintha élnél elbeszélője azonban, miközben a 

paktum szerint, melyre az alcím (jEgy lemúr vallomásai), és a szerzői névvel való 

szövegbeli játék utal, önéletrajzi szöveget ír, elbizonytalanítja a személyiség 

koherenciájára való igényt, de legalábbis megfontolás tárgyává teszi a személyiség 

egységességének kérdését. 

Az identitás probiematizáiása többnyire a tulajdonnév és egyén azonosságának 

kérdésein keresztül artikulálódik, majd anélkül, hogy az elbeszélő kimerítő, vagy 

legalább megnyugtató választ kapna e kérdésekre, különböző, alternatív 

320 Bruss, Elisabeth. W., Autobiographical Acts The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 
1976, Idézi Mekis D. János, „Referencialitás és végtelen szemiózis", Helikon 2002/3., 258-271. kötetben: 
Mekis D. János, Az önéletrajz mintázatai, Fiatal írók Szövetsége, Budapest, 2002. 
321 Mekis D. János, „Referencialitás és végtelen szemiózis", Helikon 2002/3., 258-271. 268. 
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identitáslehetőségeket sorakoztat fel, melyek kiegészítik a társadalmi konvenció nyújtotta 

lehetőséget (név), és egymás mellett léteznek, illetve változnak. A regény egyik kérdése 

éppen az, hogy ezek az identitások hogyan képesek együttműködni egy olyan 

személyiség burkában, melynek koherenciája a hétköznapi kontextusokban „normális" 

esetben nem kérdőjeleződhet meg (dacára természetesen a számos, tudományos, tehát 

nem hétköznapi szinten forgalomban lévő személyiségkoncepciónak). A koherens 

személyiségre való, kívülről érkező igénnyel már az óvodai jelezés normája szembesít: 

„Zászló mutatja párnán és takarón, hogy én vagyok." (87) A születés pillanatára 

visszatekinve az én harmadikként, idegenként értelmeződik. „Elszíneződött, lila 

selyemszalag, rajta egy név vegytintával. Hogy ez az ő az én." (18) Úgy tűnik, az 

identitástudat nem született meg a testtel együtt. A születés pillanatában az önazonosság 

jól érezhetően kétséges, és gyerekkorban is az marad. Sejthető, hogy a narrátor 

szemlélete szerint a gyerek egy már kialakított személyiségkoncepcióba születik bele, 

melyet szociális tényezők (társadalmi, családi, nemzedéki, nemzeti, stb hovatartozása) 

véletlenszerű metszéspontja jelöl ki számára. Éppen ezért érdekes, és tartja a narrátor 

említésre méltónak, hogy a történetben felbukkanó másik kisgyerek, Lation, „spanyol 

szavakat dünnyög, és mikor először lát kagylót egy könyvben, meg akarja enni" (30). Az 

önazonosságot tehát tanulni kellene (például egy Budapestre született kislánynak spanyol 

szavak dünnyögése helyett magyarul megtanulni), és a személyiség története 

szövegünkben éppen az a folyamat, ahogy az „én" próbál eltérni ettől a neki kialakított, 

készen kapott modelltől, illetve a maga képére próbálja formálni azt. Természetesen 

utóbbi kitétel (maga képére) is bizonytalan, megfoghatatlan. & Mintha élnél elbeszélője 

azonban ezt a bizonytalanságot, végtelentől való félelmet miszticizmussal próbálja 

áthidalni, többször fölemlegetvén a sorsot (30.), és védőszenthez hasonló szerepben íziszt 

(57). A név mint az adott szociális kontextusban előregyártott identitás jelölője felfogását 

erősíti meg a Dobsi kutya neve („Dobsi") és Dobsi kutya között fennálló eltérés. 

Garacziék kutyáinak sorra a „Dobsi" név által jelzett identitásnak („A Dobsi a házőrző eb 

öröklődő megszólítása." 36) kellett megfelelni, és a „Dobsi" szerep rövid idő alatt három 

Dobsi kutyát is elhasznált (36). Nyitott kérdés marad, hogy létezett-e az autentikus Dobsi, 

aki leginkább kiteljesítette „Dobsi" által jelzett házőrző eb személyiségét. Ugyanis az 

első, legalábbis az elbeszélő élettörténetében első házőrző még „csaholva röpül", és az 
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elbeszélőre „vetette magát boldogan", a következő Dobsi szemei már üres üveggolyók, és 

hamar végez vele a sintér, a „Dobsi" szerepet betöltő harmadik kutyának pedig már 

említésre méltó tulajdonsága, története sincsen322. Ennek az esetnek, amikor a különböző 

élőlények csak ugyanazon név, személyiségséma töltelékei, éppen az ellenkezője az a 

törekvés, melyet az elbeszélő képvisel: ugyanaz az élőlény több személyiséget futtat 

párhuzamosan, illetve cserélgeti az identitásokat („Ilyen gyorsan még nem cseréltem 

személyiséget." 59.). Hiszen ha lehetséges, hogy a „Garaczi Lacika" nevet a szülészeten a 

véletlenül a nem odaillő csecsemővel töltötték ki („Lacikát valószínűleg elcserélték a 

szülészeten" 77), akkor miért ne lenne lehetséges, hogy e név mögött több identitás is 

cserélődjön. 

Az előre kijelölt személyiségkoncepció kényszerítő ereje mellett az elbeszélő már 

gyerekként megtapasztalhatott alternatív identitásmintákat. Hyen a fönt már említett 

elcserélés, amikor csak azt valószínűsítik az elbeszélő számára, hogy ő nem az eddig hitt 

én, hanem egy másik. „Ezen megint csak el kellett töprengeni. Ha elcseréltek, akkor én 

valaki más vagyok, az igazi Garaczi Lacika egy ismeretlen családban él, én vagyok ő, ő 

pedig én" - töpreng az elbeszélő, megint csak fölvetve a már „Dobsi" kutya nevénél 

felmerült kérdést, hogy volna-e a névnek egy autentikus tölteléke. A determinált 

személyiségkoncepció elleni tiltakozás egyik eszköze az elbeszélő számára az állandó 

betegeskedés volt (20). A gyermekorvosnál a gyereket az határozza meg, milyen 

betegségeken esett már át. Az óvodában dühöngő influenzajárvány közepette az 

elbeszélőnek azzal sikerül rangot nyernie magának, hogy ő bizonyul bacilusgazdának 

(„rettentő büszkeség dagasztja keblemet, mert kiderül, hogy én vagyok a bacilusgazda. 

[...] A bacilusgazdaság lényege, hogy fertőz, de nem fertőződik, olyasmi, mint a 

mozdulatlan mozgató vagy a tájfun szeme." 97-98) Később ez az önazonosságképző 

minta tér vissza a lukácsi bibircsókban („mire hazaértem, csúnya veres bibircsók nőtt a 

képemen, ugyanott, a cimpa felett, mintegy hovatartozásom jeleként." 22). Az előre 

meghatározott személyiségkoncepcióval szemben, és a kívülről érkező alternatív 

identitásminták mellett tűnik fel az elbeszélő önálló identitástudata, mely azonban igen 

kevés olyan támpontod ad, amely a 20. századi közép-európában (az elbeszélő jelene és 

322 Lehet, hogy a Dobsi kutya és neve közötti anomália tárgyalása az egyik kolbászkarika, amit az elbeszélő 
lelopott Derrida szendvicseiről? G L e l o p t u k a kolbászkarikákat Jacques Derrida szendvicseiről." 63) Fido. 
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tere) szokásos személyiségmeghatározó jegyek vagy státuszszimbólumok felöl 

értelmezhető volna. „Előző életemben kékróka voltam (Foxi Lord), de hát egy kékróka 

mégse követhet el olyan bűnöket, hogy a sorskerék Magyarországra vesse az ötvenes 

években." (14.) Támpontot sokkal inkább a kékróka identitás artikulálásának módja ad. A 

hindu (és buddhista) lélekvándorlás-tant vulgarizáló elgondolás • szándékos 

vallásfilozófiái pontatlansága az, mely az elbeszélő identitástudatához adalékot szolgáltat. 

A pontos hierarchikus utat bejáró lélek legmagasabb újászületési fokozata volna az 

emberi test, melyben lehetséges a nirvana elérése (míg például állat formájában ez 

lehetetlen). Elbeszélőnk azonban büntetésként éli meg, hogy kékrókából emberré 

degradálódott az ötvenes évek Magyarországán. A lélekvándorlás és a túlvilági létforma 

gondolatával való játék vissza-visszatér az elbeszélésben, egészen addig, amíg 

elbeszélőnk le nem számol „valódi", de evilágra alkalmatlan énjével323. A leszületett 

lélek (Foxi Lord) nosztalgiával tekint vissza előző életére, és úgy tűnik, ahhoz képest az ő 

jelenében és terében minden és mindenki csak pótlék lehet. „Tőle [a dadustól] tanulom 

meg, mi egy kapcsolat időtlensége, a feltétlen szerelmi mámor, de csak soijában. (Édes, 

drága Marika néni.) (Mama.) (Rebeka, [a túlvilági rókatündére])" (15) - emlékezik az 

elbeszélő. Ezt a mindig nosztalgiával emlegetett, misztikus ént hagyja el az elbeszélő 

négyévesen, és innentől kezdve kérdéses, hogy micsoda az identitása annak a figurának, 

aki a visszaemlékezést írja. 

V.2.1.7. Vallomásmodellek összejátszása 

A rousseaui vallomás-modellben gondolkodva tehát a Mintha élnél elbeszélője 

„személyiségének története" ott „kezdődik", ahol a rousseaui-modell szerint „végződnie" 

kellene. Az elbeszélés nem nyújt közvetlen információkat arról, hogyan fejlődött ki az a 

személyiség, aki a visszaemlékezést írja. Mint fönt láttuk, a Mintha élnél elbeszélő-

hősének születése szükségszerűen egy koherens személyiség (Foxi Lord) elvesztésével 

m „Négyéves születésnapomon leszámoltam csalóka ábrándjaimmal, és az örök hűség pecsétjét, mely 
túlvilági rókatündér pajtásomhoz kapcsolt, jó mélyen eldugtam szívemben. Élni kell, nincs mese." 20 Majd 
a történet egy későbbi pontján, a forróvizes baleset után, mely véget vet a Gólkirályságnak: „Az ősök 
felszívódtak, nem jeleznek többé." 30. Egy időben korábbi szokásra visszaemlékezve az elbeszélés egy 
későbbi pontján: „De az utolsó falatot [...jhaladéktalanul kiköptem az asztalra. E szimbolikus ételáldozattal 
adóztam túlvilági rókatündérem emlékének," (94) 
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járt324. E személyiségvesztés története mellett a személyiség keresésének, alternatív 

személyiségkoncepciók sikertelen kipróbálásának epizódjai olvashatók. Az Egy lemúr 

vallomásai I. visszaemlékezése nem csak a múlt interpretálása segítségével a jelenbeli 

személyiség megkonstruálása, de a főszereplő én identitásvariációi kiépülésének a 

visszatekintésnél közvetlenebb elbeszélése, minthogy a narrátor nyelvileg és 

nézőpontjában is igyekszik az adott korú, időbeli énjének pozíciójába helyezkedni. Ezen 

identitásvariációk inkoherenciájának érzetét tovább növeli az elbeszélésnek az a módja, 

melyet föntebb á tallózás allegorikus értelmezésével áz önéletben való tallózásnak 

neveztünk. Annak ellenére azonban, hogy a regényben a tallózás-allegória többszöri 

ismétlése miatt a tallózó elbeszélés-és olvasásmód kap hangsúlyt, nem olvashatjuk úgy az 

elbeszélést, mintha az pusztán a véletlen által szervezett törmelékekből állna. Hiszen, 

mint föntebb láttuk, a regény másik hangsúlyozott alakzata az akaratlan emlékezet 

technikája. Hangsúlyozottnak tekinthetjük azért, mert a regény folyamán többször is 

ugyan az az emlékezést megindító érzéki benyomás (galamb, napsütés 9, 21, 48, 77, 96), 

mely mindig ugyan ahhoz a csomóponthoz kapcsolja az elbeszélőt: a negyedik 

születésnapjához, amely pedig, fönt láttuk, az „eredeti" identitásával való leszámolás 

napja, a „Garaczi Lacika" név kiürítése. Az akaratlan emlékezet tehát egy olyan 

csomóponthoz vezeti az elbeszélőt és az olvasót, amely abban az adott pillanatban válik, 

vált üres „hellyé". A visszaemlékező én által elmesélt rövidtörténetek azon kívül, hogy az 

„eredeti" (láttuk, ez is kétséges) identitás előre megkonstruált identitásmintával való 

ütközését és felszámolódását mondják el, ennek az „üres helynek", amelyet akár tabula 

rasának is nevezhetünk, tapasztalatokkal való telítődéséről szólnak. Föntebb láttuk, az 

eredeti identitás kérdésességét az elbeszélő miszticizmussal (Foxy Lord, túlvilági 

Rókatündér) oldja fel. A Mintha élnél a rousseaui vallomás-modellt átírja ugyan, de úgy, 

hogy játékba hozza, (és kérdésessé is teszi) Rousseau racionalista 

személyiségkoncepcióját325: az elbeszélő az erény és igazságosság velünk született 

törvényének fókuszából vizsgálja és íija le környezetét, és gyerekkori tapasztalatait. 

Maga az „eredeti" személyiség azonban háttérbe szorul, és a személyiség mint lezáratlan 

történetek résztvevője, okozója vagy elszenvedője alakul tovább. A negyedik születésnap, 

324 Lehetőségünk volna esetleg arra is, hogy a „Foxy Lordot" vagy a kékróka identitást jelképként olvassuk, 
és mint magánmitológiát bontsuk ki és írjuk vissza a történetbe. 
325 Rousseau, A savoyai káplán hitvallása, Ludassy Mária, Moralisták és terroristák 
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mely az emlékezés csomópontjaként szerepel, abból a szempontból is jelentőséget kap, 

hogy innentől fogva a visszatekintés sem egy koherens személyiség nézőpontjából 
i 

történik. Az időben később játszódó rövidtörténeteket a jelenben befejezetlen, sőt, 

megsokszorozott személyiséggel bíró elbeszélő mondja el, aktuális korú énje 

nyelvállapotába és nézőpontjába helyezkedve, mely nézőpontváltás azonban sosem teljes 

(például láttuk fönt az idősebbkori tudás felhasználását). 

A narráció és az elbeszélő identitásának vizsgálatából tehát azt látjuk, hogy a 

Mintha élnél a két, paradigmatikus önéletrajzhoz, a rousseaui és az augustinusi mintához 

is közelít. A rousseaui modellt egyrészt az átírása következményeként, másrészt a 

rousseaui személyiségkoncepció megtartása következményeként tartja játékban, 

miközben feltűnőbb módon az augustinusi mintához áll közel. E két modell széttartására 

nem reflektál, problémamentesen viszonyul mindkettőhöz. Eme reflexió hiánya azért 

nem zavarj a az olvasást (és az elbeszélést), mert a rövidtörténetekből álló szerkezet eleve 

nem hagyja felmerülni a problémát, noha az identitás hiteles elbeszélésének lehetősége a 

név állandósága és az identitás képlékenysége függvényében megkérdőjeleződik 

(„Vagyok és leszek, aki voltam?" - írja az elbeszélő 36.). Ha úgy tetszik, az elbeszélő 

„kimenekülése" erre is vonatkoztatható: a két modell által sugallt személyiségkoncepció 

egy életen belüli jelenlétét, váltakozását elfedik a narrátor gyors pozícióváltásai. 

V.2.2. Mintha élnél!: az önélet kreatív elbeszélése 

V.2.2.1. Nyelvi határok: Interszubjektív határok és korszakhatárok 

A Nincs alvás! című kötetet elemző fejezetben a különleges hangalakú szavaknak 

jelentőséget tulajdonítottunk. Szerepük egy-egy emlék felidézése volt. Ezt a szerepet a 

Mintha élnélben az akaratlan emlékezet technikája vette át: az emlékezés elindítója nem 

egy szó, nyelvi fordulat, vagy stílus, hanem egy metaforikus tartalmi asszociáció. 

Atmoszférateremtőek viszont azok a gyakran használt szavak, például márkanevek, 

melyek az ötvenes-hatvanas évek magyarországi hétköznapjait idézik meg. A jellegzetes 
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terméknevek katalógusszerű halmozása azonban nemcsak felidézi az adott korszakot, de 

a márkanevek halmozott kimondása ráirányítja figyelmünket azok idegenségére, 

értelemvesztettségére, inadekvátságára, így rögtön el is idegenít attól a korszaktól, amit 

felidéz. „Az autók lecsapódó táblával jelzik kanyarodási szándékukat. Tátraplán, 

Topolino, Opel Kapitán. [...] Pajtás fényképezőgép készenléti tokkal és Zorkij 

fényképezőgép örökvakuval. Foto Háber. Kantáros Gabi nadrág és Hukó gyermekágy. A 

neon és a nejlon. [...] Linóleum és ultrapaszta. Mos6." (50-51) A környezet idegenségét, 

az én-elbeszélővel való disszonanciáját, illetve az én-elbeszélő elhatárolódását ettől a 

környezettől a mások nyelvének eltérőként, furcsaként, másként való érzékelése, 

értelmezése jelzi. „Imi mamája olyan kifejezéseket használ, hogy bőg, mint tehén a 

zálogban, kályhaezüst, csőszer" (5.) - meséli az elbeszélő a szülők generációjánál tett 

látogatást. Az unokatestvérnél tett látogatásból kiderül, hogy a rokoni, vérségi kapcsolat, 

mely a konvenció szerint magától értetődően automatikus és szoros, valójában csak a 

kapcsolat és a közösség illúziója: „Takács Frici csupán egy játszótéri pajtás ahhoz a 

vidéki purdéhoz képest, akit drága rokonként ölelek keblemre, de nem értem, mit beszél, 

és növekvő kétségbeeséssel figyelem követhetetlen logikájú cselekedeteinek, primitív 

játékainak barbár misztériumát." (31.) Az apa politikai nézeteinek gúnyos bemutatása 

után (19.) a mások véleményétől való elhatárolódás is megtörténik: „Mások úgy 

mondják, a politikus az a túlcsorduló személyiségű közember, ki elveket okád, és taktikát 

fosik." (19.) 

A katalógusszerű felsorolás másik hatása a múlt mint elmúlt/letűnt korszak 

tudatosítása, és a tudományos-technikai vívmányok csodálata múlandóságának 

leleplezése. Az akkori tudományos-technikai csúcsteljesítmények (pl. „Tranzisztoros 

Tünde" 50.) ma már régiségek vagy múzeumi érdekességek, és helyükbe más 

csúcsteljesítmények emelkedtek. Az elbeszélő a „korszakokat" nem a nagy történelmi 

eseményekkel határolja be, hanem a hétköznapi életvitel változásával. A letűnt 

életmódhoz tartozó kifejezések, nyelvi szerkezetek (fönti példánkon a márkanevek, de 

ilyenek a televíziós műsorok címei is) éppúgy dokumentációi a múltnak, mint a 

történelmi források (melyek ugyancsak nyelvi konstrukciók). A recepcióban éppen e 

korszakot jellemző hétköznapi apróságok túltengése miatt merült fel a kérdés, hogy vajon 

mennyire számíthat a regény megértésre az elbeszélő, a szerző generációján túl is. Az 
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erre vonatkozó kritikusi aggodalmat azért nem osztjuk, mert az említett nyelvi emlékeket 

(„nyelvemlékeket") éppen a regényben megteremtett kontextus, a regényben nekik 

megtalált hely dokumentálja. Ebből mivoltuk, szerepük éppannyira „tárgyilagosan" 

rekonstruálható, mint amennyire „tárgyilagos" rekonstrukció lehetséges történelmi 

eseményekről maradt dokumentációk alapján. Ezen nyelvi relikviák nairációban betöltött 

szerepe még világosabbá válik, ha egy hasonló, de eltérő kortárs magyar regénybeli 

eljárással hasonlítjuk össze. Hazai Attila, Feri: Cukor kékség326cíxaxx regényében található 

illusztrációk, melyek a rendszerváltás előtti magyar édességipar jellegzetes termékeit 

ábrázolják (például Boci tejcsokoládé, Tibi félédes étcsokoládé, Dunakavics, Sport szelet, 

Tej Karamella) a termékek hosszú ideig változatlan, megszokott csomagolásában, 

emblematikusan működve idézik fel a korszakukhoz tartozó életmódot, atmoszférát, azok 

számára, akik ismerik az ezen édességekhez tapadt konnotációt. A Boci csokit nem 

ismerők körében viszont a Boci csomagolásán szereplő embléma csak illusztráció, 

ahogyan a mai hétköznapi ember nem járatos a reneszánsz emblematikában sem. A 

Garaczi-regényben szereplő terméknevek azonban a regény narrációjának és 

cselekményének is szerves részei, épp emiatt lesznek képesek dokumentálódni, és így 

akár tartósan emblémává is válni. 

V.2,2.2. Szójátékok 

A Tartsd a szemed a kígyón! című kötetről szóló fejezetben tárgyaltuk azokat a 

szóképeket és neologizmusokat, amelyek nem vagy nem csak a trópusok hagyományos 

logikai viszonyain alapultak. Létrejöttük valószínűleg véletlenszerű hangzásbeli 

asszociációnak köszönhető. A Mintha élnél elbeszélője nyelvében a korábbi kötethez 

képest szisztematikusabb a hangzásbeli asszociáción alapuló szóképek használata. Míg a 

négy éves születésnap csomópontjáról visszatekintő narrátor nézőpontjához elsősorban a 

gyereknyelvi fordulatok tartoznak, addig a visszaemlékezés jelenéből visszatekintő 

narrátor pozíciójához a nyelvi asszociációk szabadabb áramlása kapcsolódik (mint 

föntebb láttuk, ezek a pozíciók akár mondaton belül is váltakozhatnak). A Körúton 

326 Hazai Attila, Feri: Cukor kékség, Balassi Kiadó, Budapest, é.n. 
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kolduló rokkantak fölsorolásában az értelmi fogyatékos, hétköznapi metaforával féleszű 

így lesz a „féllábú, félkarú, félszemű" mintájára „félfejű" (15.). A (neo)nácizmus kortárs, 

magyarországi követői, akiknek összetartozását számos külsődleges, művi divatjegy, 

dress code is hirdeti, a „nejlonnácik" (25). A rémálom, amely fölidézte a nappal 

megtörtént balesetet a forróvizes dézsával, „dézsavű" (28.). A gázbojler folyton elalvó 

őrlángja „dezertőrláng" (59). A környezet tárgyainak és jelenségeinek megnevezésére 

kitalált neologizmusok nem csak az elbeszélő-főhős környezettől eltérő látásmódjának 

megnyilvánulásai. Mivel ezek a neologizmusok sokszor poliszémikusak, már az 

elbeszélő nyelve is utal a látásmód többszempontúságának elbeszélői igényére. 

A nyelvi asszociációk szabad áramlásának hatását keltik az olyan fordulatok is, 

amelyek gyakran használt hétköznapi fordulatok, szólások, halott metaforák elevenségét 

adják vissza azzal, hogy a szó szerinti értelmükön alapuló asszociáció során kerülnek be 

olyan beszédhelyzetbe, ahol szó szerinti és metaforikus értelmük is él. „Kerestünk egy 

lukat a fogorvos rendelési idejében." (26.) A forró vízbe lépés kapcsán: „Nagynéni 

például kitűnően emlékszik, mikor a forró vízbe léptem, még szólt is Anyámnak, hogy ne 

oda tegye a dézsát. Anyám felkapná a vizet, gyorsan másra terelem a szót" (30). 

Előfordul, hogy a halott metaforák megelevenítése ellentétes jelentéseket hoz játékba: 

„Mi van ma, időérzékem csütörtököt mond." (67) (Vagyis kérdéses, hogy az elbeszélő 

arra tippel-e, hogy csütörtök van, vagy találgatni sem mer, mert időérzéke teljesen 

tönkrement.) A banalitások, köznyelvi halott metaforák feltámasztása, jelentéssel való 

telítése a nyelvi elevenségre, ezzel együtt a gondolkodásbeli elevenségre való igény 

megnyilvánulása. A címbeli „Mintha élnél" felszólítás nem csak a lemúr-figura (kísértet-

figura) mint a múlt visszatérésének metaforája, és az olvasói aktivitásra való allegorikus 

felszólítás nyomvonalon értelmezhető, ahogyan a regény recepciója tette. A „Mintha 

élnél" a „lemúr vallomásai" nyelvére, ily módon látásmódjára vonatkozó elvárásként is 

érthető: az önélet kreatív, többszempontú, szabadon átértelmező elbeszélésére sarkall. 
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