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1. Bevezetés

Hajnóczy Péter (1942–1981) életében és halálát követően publikált életművének
áttekintésére és irodalomtudományos értékelésére vállalkozik ez a dolgozat. Előzményei
2008-ra datálhatóak, ekkor született meg az első Hajnóczy prózájáról szóló tanulmányom.
A jelen írás doktori kutatásaim során megírt tanulmányaimat fogja egybe, amelyek
egyaránt arra törekedtek, hogy ennek a viszonylag rövid életműnek minél többféle
megközelítését keresve képesek legyenek leírni annak poétikai tétjeit, mozgásirányait. A
dolgozat koncentrikus körökben halad a tágabb kontextusok komparatisztikai számbavétele
felől

az

egyedi

szövegértelmezések

konkrétumai

felé.

Mivel

a

dolgozat

irodalomtudományi, elsősorban a szépirodalmi szövegeire reflektál Hajnóczy Péternek, így
Az elkülönítő című szociográfia és más kisebb írások kevésbé képezik tárgyát, mint az
életmű szépírói termése.
A konkrét szövegértelmezések értelmezések és az azokat megelőző áttekintések eltérő
irodalomelméleti előfeltevések mentén közelítve, több irányból keresnek utat Hajnóczy
írásaihoz. A recepcióesztétikai, motivikus és intertextuális értelmezések a diszkurzív
poétikával, narratológiával vagy az ezektől radikálisan eltérő dekonstrukció olvasatával
teoretikusan inspirálták egy-egy fejezet kidolgozását. Azt, hogy mely fejezet inkább mely
elméleti elgondolás mentén olvassa a Hajnóczy-korpuszt, egyrészt a szóban forgó szöveg
egyedisége, másrészt a már rendelkezésre álló szakirodalom korábbi megközelítéseinek
figyelembevétele határozza meg. A dolgozatnak azért is kell ugyanakkor többféle olvasat
vállalásával élnie, hogy ez által az olvasás mint esemény minél komplexebben
kérdezhessen a szövegek esztétikai mibenlétére. Alapvető fontossággal bír a dolgozat
számára, hogy a biográfiai alkoholizmus helyett az alkoholt mint az életművet nyelvi
eseményként szervező figurativitásként értse és annak különböző olvasati lehetőségeit
például az őrület, vagy a blaszfémia ambivalens figurativitásával találkozásra tudja hívni.
Hajnóczy életművének az egyik meghatározója ugyanis éppen az ambivalenciából
származó feszültség.

2

Elsőként Hajnóczy recepciójának értékelésével kezdődik a dolgozat, és ezt két
nagyobb egységbe rendezve tárgyalom. Először a történetiség sorvezetőjével a
legfontosabb vonásait szeretném kirajzolni Hajnóczy recepciójának, majd ezeknek a
vonásoknak az önálló értékelésével közelítek a történeti adottságokban tapasztalt
jelenségekhez. Ez a kettős megközelítés vezet át az életmű poétikai értékeléséhez,
összefüggésben annak a meghatározásával, hogy Hajnóczy Péter munkássága napjainkban
a magyar irodalmi kánonban hol és hogyan helyezhető el. A történeti áttekintést három
részre osztva, elsőként a kezdetektől az első gyűjteményes kiadásig, tehát 1982-ig ívelő
szakaszt vizsgálom, másodikként az életmű egészének ismeretében megfogalmazott
kritikai visszhangot és az első átfogó vagy specifikus tanulmányok megszületését kísérem
figyelemmel a 2000-es évek elejéig. Végül a 2000-es évektől napjainkig, leginkább a
szegedi Hajnóczy-műhely elindulásával fémjelezhető recepciós szakaszra térek ki.
A recepciós fejezet egyúttal a poétikai jellemzők áttekintésére és a kortárs magyar
nyelvű szépirodalmon belüli, lehetséges helyi értékük kereséséhez vezeti a dolgozat
olvasóját. A kontextuális olvasatoktól fokozatosan a konkrét szövegértelmezésekig jutó
disszertációs munka elsők között az alkohol már említett újraértelmezését végzi el, amit
egy nyelv- és kultúrtörténeti vázlat készít elő, majd elsősorban Jacques Derrida droginterpretációján és más addikcióelméleti belátásokon keresztül érkezik meg a Hajnóczy
életmű 1979-ig ívelő szépirodalmi vonulatához. A retorikai és motivikus szempontok
együttes vizsgálatát egészíti ki A halál kilovagolt Perzsiából (1979) regénye felé mutató
Alkohol című munkaterv és a Jézus című protonovella filológiai hátterének feltárása és
értelmezése. Ahogy az ellentét alakzatai vagy a szenvtelen beszédmód és a szürreális
képalkotás ötvözése retorikailag teremtenek feszültséget Hajnóczy Péter szövegeiben, úgy
az alkohol, a téboly és a blaszfémia figurativitása tematikusan és tropológiailag hozza létre
a maradandó poétikai értéket a szerző műveiben. Ennek a kimutatása végső soron azt a
tétet hordozza, hogy sikerül-e újabb, határozott lépést tenni a biografikus, kultuszorientált
megközelítések felől az életmű szépirodalmi megalkotottságának szövegközpontú
vizsgálata felé. A disszertáció egyik tézise ebből fakadóan így fogalmazható meg:
elfordítani a befogadói figyelmet Hajnóczy Péter alkoholizmusa felől az alkohol (téboly,
blaszfémia) mint ambivalens poétikai szervezőelv felé. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy
Hajnóczy életműve az ambivalencia hasonló poétikai elvek mentén elrendezett magyar és
világirodalmi alkotásaihoz mérhető. Malcolm Lowry, Szádeq Hedájat, Ambrose Bierce,
Jack London, Knut Hamsun, Mihail Bulgakov, Vörösmarty Mihály, a Cholnoky-fivérek –
és a sort folytathatnánk – egyként válhatnak egy ilyen értelmezés következtében
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viszonyítási ponttá, vagy, ha tetszik, poétikai értékmérővé. Ennek az összehasonlító
munkának a lehetővé tétele is feladata a disszertációnak.
A dolgozat céljai között szerepel a Jézus menyasszonya kötet írásainak a gyűjteményes
köteteknél szorosabb egymáshoz kapcsolódásának kimutatása is. Tézisem szerint Hajnóczy
Péter utolsó kötetében szereplő prózai alkotások egymás olvasatát kiegészítő, laza
kompozícióba szerveződnek. Ez a kompozíció elsősorban a kötet címadó kisregénye felé
mutat, ugyanakkor olyan paratextuális sajátosságokra is kiterjed, mint a kötet lapszámainak
egy-egy novella (pl. A latin betűk) értelemkonstrukcióival való összefésülése. A kötet
szerkezeti és motivikus egységének vizsgálatát szervezi az a visszatérő kérdés is, hogy a
Jézus menyasszonya cím milyen kapcsolatban áll a kötetben szereplő írásokkal, és ezeken
keresztül hogyan válik megközelíthetővé az azonos című regény szövege.
A disszertáció egésze, de különösen az 1981-es kötet szövegeit értelmező fejezetek,
célul tűzik ki továbbá a zsidó-keresztény hagyomány biblikus és vallási örökségének
blaszfém újraírási kísérleteinek a vizsgálatát az életművön belül. A recepcióban időről
időre visszatérő kérdést az életmű címválasztásai, egyes motívumai és nem utolsósorban a
vallásos nyelvi klisék szerepeltetése tette indokolttá. Az értekezés ennek a tradíciónak az
ironikus és tárgyilagos leíró gesztusoktól a blaszfém hangvételig terjedő kezelésére
elsőként úgy akar rámutatni, hogy időről időre játékba hozza a zsidó-keresztény
tradíciónak azokat a biblikus és vallási elemeit, amelyekre Hajnóczy szövegei reflektálni
látszanak. Második lépésben pedig a puszta felmutatáson túl arra vállalkozik, hogy ennek a
narkotikumok irodalmához hasonlóan fontos intertextuális hálónak ugyanolyan poétikai
funkcióit ki tudja mutatni, mint az alkohol esetében azt korábban megtette. A
határhelyzetek eléréséből és a szélsőséges ellentételezésből származó feszültséget számos
esetben éppen a szakralitás megtartva-felszámoló eljárásaival hozza létre Hajnóczy Péter
írásművészete.
Hajnóczy Péter poétikájának problémáihoz végül azáltal is közelít a dolgozat, hogy
önálló, a recepció eddigi olvasataihoz képest újat mondani képes értelmezéseket kínál fel.
Így külön értelmező fejezetben foglalkozik például a Temetés, A latin betűk, az Ösztönző
elem, A kecske vagy A pad című elbeszélések világával. Ezeknek az írásoknak a Hajnóczyszakirodalomban korábban csekély visszhangja volt, annak ellenére, hogy a Jézus
menyasszonya kötet egyik legjobb írásának éppen A pad című szöveget ítélte a kortárs
kritikusok egyike. Az értelmező fejezetek bizonyos értelemben alárendeltjei a disszertáció
korábban megfogalmazott vizsgálódásainak, ezért kiindulási problémájuk sokszor hasonlít

4

egymásra. Ezt az értelmezések olyan módon lépik túl, ahogy az adott szöveg egyedisége
ezt kihívja.
Mivel az értekezéshez fűződő kutatóidő alatt lehetőségem nyílt Hajnóczy Péter írói
hagyatékával is dolgozni, értekezésem több területen filológiai hozzájárulást is kíván tenni
az eddigi Hajnóczy-szakirodalomhoz. Egyrészt minden olyan esetben, amikor a
hagyatékban fellelhető kézirat vagy gépirat, annak szövegvariánsait és datálását bevonva
az értelmezésbe, a megismert filológiai adatokat publikálja. Ezenkívül megkísérli a
Hajnóczy Péter hagyatékában fennmaradt forrásoknak (könyvek, újságok, képkivágások
stb.) az értelmezések számára releváns adalékait felszínre hozni. Az Alkohol című, eddig
még publikálatlan hagyatéki munkaterv átiratának közreadását is tartalmazza a dolgozat
függeléke. Az Alkohol publikálása mellett a Jézus című protonovella másodközlését is
tartalmazza a disszertáció függeléke, mivel e két munka együttesen képes megvilágítani az
életművön belüli szerepüket, amely végső soron a dolgozat egyik középponti kérdéséhez,
az alkohol trópusához, illetve A halál kilovagolt Perzsiából című kisregény értelmezéséhez
is hozzájárul. A korábbi szakirodalmi munkák áttekintésével egy részletes, az utoljára
1999-ben létrehozott Hajnóczy-bibliográfia után elsőként közlök egy naprakésszé tett,
háromszáz tételt meghaladó bibliográfiát szintén a dolgozat függelékében.
A Hajnóczy szövegekre, kritikai kiadás híján, mindig aszerint hivatkozom, hogy
melyik szövegvariánst lehet egyrészt a leghitelesebbnek elfogadnunk, ha pedig nincs
eltérés a szövegkiadások között és értelmezésbeli előrelépést sem jelent valamely korábbi
kiadás használata, akkor következetesen a legújabb, 2007-es gyűjteményes kötethez
utalom az olvasót. Doktori dolgozatom 2015 őszén tartott munkahelyi vitáján több
fejezethez is értékes hozzászólásokat kaptam, amelyeket a megadott helyeken beépítve
tudtam hasznosítani, mindegyikért köszönettel tartozom.
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2. Hajnóczy Péter életművének recepciója és helye a kánonban
Hajnóczy recepciójának értékelését két nagyobb egységbe rendezve tárgyalom.
Először a történetiség sorvezetőjével szeretném Hajnóczy recepciójának legfontosabb
vonásait megrajzolni, majd ezeknek a vonásoknak az önálló értékelésével közelítek a
történeti adottságokban tapasztalt jelenségekig. Ez a kettős megközelítés vezet át az életmű
poétikai értékeléséhez, összefüggésben annak a meghatározásával, hogy Hajnóczy Péter
munkássága napjainkban a magyar irodalmi kánonban hol és hogyan helyezhető el. A
történeti áttekintést három részre osztva, elsőként a kezdetektől az első gyűjteményes
kiadásig, tehát 1982-ig ívelő szakaszt vizsgálom, másodikként az életmű egészének
ismeretében megfogalmazott kritikai visszhangot és az első átfogó vagy specifikus
tanulmányok megszületését kísérem figyelemmel a 2000-es évek elejéig. Végül a 2000-es
évektől napjainkig, leginkább a szegedi Hajnóczy-műhely elindulásával fémjelezhető
recepciós szakaszra térek ki.

2.1 Kritikai visszhang 1981-ig
Hajnóczy Péter első publikációja 1970. április 4-én jelent meg az Élet és
Irodalomban A pipacs címen. A Mozgó Világ 1971 januárjában újabb két szöveget közölt a
szerzőtől: a Szenesek és a Tréfa újabb nyitánynak tekinthető tehát a közlések sorában.
Érthető, hogy az egy-egy novellával eleinte csak sporadikusan jelentkező prózaíró nemigen
kapott kritikai visszhangot 1975-ig, hiszen az irodalmi életnek az a szárnya, amelyik
később fogékonyságot mutatott a szerző életműve iránt, például olyan könyveseményekkel
foglalkozott az évtized első felében, mint Tandori Dezső 1973-ban publikált Egy talált
tárgy megtisztítása című kötete. Ezért csak első, önálló, a Szépirodalmi Könyvkiadónál A
fűtő címmel megjelent, illetve országos visszhangot kiváltó szociográfiájával Az
elkülönítővel vette kezdetét Hajnóczy Péter dokumentálható recepciója. Nehéz eldönteni,
hogy a leleplező erejű szociográfia és az első szépirodalmi kötet milyen arányban keltette
fel az olvasói érdeklődést kölcsönösen a másik irányába, illetve kezdetben mennyire
kötötték egyáltalán össze a két munka szerzőjének a személyét. Biztosan kijelenthető
ugyanakkor, hogy Az elkülönítő hirtelen és nagy nyilvánosságot kapott, amely érdeklődés
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fokozatosan elült a következő években, jóllehet a kortárs olvasói emlékezet nem
feledkezett meg róla. Többek között ezért fogják bírálatok érni az 1982-ben, az író halálát
követő évben kiadott gyűjteményes kötet válogatását, hiszen az nem tartalmazta Az
elkülönítő szövegét, ahogy más írások közlési rendje is kérdéseket vetett fel.1
Az elkülönítő recepciójával fordítottan arányos annak a kritikai figyelemnek a
növekedése, ami Hajnóczy Péter szépirodalmi munkásságát kísérte.2 A napilapok sorában
az egyik első reakció Berkes Erzsébettől érkezett, aki a Magyar Nemzet olvasóit nem
sokkal A fűtő megjelenése után arról próbálta meggyőzni, hogy a nemzedéktársai közül
alig-alig tűnik ki Hajnóczy írásművészete. Egyedül a korai, 1962-es datálású Ki a macska
című elbeszélést ítélte kiemelkedőnek az egyébként középszerű kötetből, amelynek a
leggyengébb darabjaként Az erdővel világító embert jelölte meg.3 Ugyanő lesz az, aki
1981-ben Hajnóczy halálát követően az Élet és Irodalomban vitába keveredik Sükösd
Mihállyal annak kapcsán, hogy a fiatalon elhunyt szerző biográfiai motívumait milyen
mértékben lehet életműve értelmezői kulcsaként felhasználni. Az indulatoktól fűtött, 1981
augusztus 29. és szeptember 12. között lezajlott pengeváltás címei kifejezőek: Polémia
egyenlőtlen esélyekkel (Berkes kritikája a Jézus menyasszonya kötet kapcsán Hajnóczyról),
Mi tartozik az olvasóra? (Sükösd Mihály válasza Berkes Hajnóczy-kritikájára) és A látnok
ápolónő esete avagy az ítész dilemmája (Berkes viszontválasza Sükösdnek).4 Berkes
Erzsébet eredetileg éppen hogy nem polémiának szánt kritikája 1981-ben már jóval több
elismerést tartalmaz, mint az 1975-ös rövid recenziója. A vitát kiváltó tényező nem is az a
vallomásszerű mondata volt, amely szerint „Hajnóczy Péter írásai mindenkor vegyes
érzéseket keltettek bennem”, Sükösd Mihály reakcióját egyértelműen az az addigra már
szárba szökkent kritikai tendencia zavarta meg, amely az író alakját és műveit képtelen volt
nem egymásra vonatkoztatni. Mivel ez a tendencia az egyik jellemzője a Hajnóczy-életmű
befogadástörténetének, ennek a jelenségnek a tematikus áttekintés keretében még
1

Vö. például: SZÖRÉNYI László, Hajnóczy Péter összegyűjtött írások, Mozgó világ, 1983/2, 32.
Ezért nem véletlenül okozott meglepetést a hagyatéki kutatások egyik legfontosabb posztumusz közléseként
a Nagy Tamás által sajtó alá rendezett Az elkülönítő utóéletét dokumentáló anyagok tömege. Ez ugyanis
egyértelműen azt bizonyítja, hogy a korábbi kritikai vélekedéssel szemben Hajnóczy Péter aktív alkotói
időszaka során mindvégig foglalkozott Az elkülönítő témájával, recepciójával és az írásmű folytatási
lehetőségével. Ehhez l. NAGY Tamás, Mintha Dániát ki lehetne szellőztetni. Előszó = HAJNÓCZY Péter,
Jelentések a süllyesztőből. Az elkülönítő és más írások, kiad. Nagy Tamás, Budapest, 2013, 7–29.
3
BERKES Erzsébet, A fűtő. Hajnóczy Péter novellái, Magyar Nemzet, 1975. november 16., 13.
4
A vitát újra közölte A véradó című In memoriam sorozatban megjelent Hajnóczy-emlékkötet is. A véradó.
Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 158–166. Arról,
hogy éppen ennek a vitának – az egyéb kritikák, interjúk és emlékező dokumentumok vegyes közegében –
szerkesztői kommentár nélkül állít emléket az In memoriam sorozat, Margócsy István közölt vitathatatlanul
jogos kritikát. MARGÓCSY István, In memoriam?, Élet és Irodalom, 2003. november 28. (XLVII. évf. 48.
szám).
2
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figyelmet kell szentelnünk. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Berkes írásában
kritizált értelmezői álláspontot részben maga Sükösd is képviselte, amikor A halál
kilovagolt Perzsiából első publikációját követően az addigi életmű áttekintő értelmezésére
vállalkozott.5
Berkes Erzsébet két, mintegy keretet alkotó kritikája mellett 1975 és a Mátis-féle
1982-es gyűjteményes kötet közé tehető az a kortárs kritikai időszak, amely a kanonizáció
kezdeti lépéseinek a kirajzolása mellett hosszú távú értelmezői utakat is megnyitott. Ez
utóbbira példa az, ahogy a Mozgó Világ egyik Hajnóczyról szóló blokkja tulajdonképpen
napjainkig a legtöbbet hivatkozott szakirodalommá nőtte ki magát. Ha valaki áttekinti az
életmű másodlagos szakirodalmát, Németh Marcell 1999-es monográfiája és Reményi
József Tamás A véradó című kötetben is közölt „Szétszórom, majd felépítem magam”
című záró tanulmánya mellett, a mai napig a Mozgó Világban 1980 decemberi blokkjában
szereplő Szegedy-Maszák és Szörényi tanulmányokat találja a legtöbbet hivatkozott
tanulmányokként.6 Nem vitatva ez utóbbi két cikk érdemeit, sokatmondó, hogy bár az
addig ismert életmű egészére utalnak a szerzők és intertextuális értelmezésük jelentős
hozzájárulás volt elsősorban az 1977-től publikált Hajnóczy-művek befogadástörténetében
(Malcolm Lowry és Szádeq Hedájat életművének a jelentőségét elsők között mutatva ki a
szakirodalomban), mégis viszonylag rövid, ebből fakadóan pedig a szöveg közeli
olvasatokra nem vállalkozó írásokról beszélünk, amelyeknél sokkal elmélyültebb
tanulmányok is elkerülték a későbbi recepció figyelmét. Az első évekből Szörényi László
és Szegedy-Maszák Mihály cikkeinek szakmai nívójával vetekszik Thomka Beáta és Nagy
László egy-egy M-ről írt tanulmánya, ezek mégsem nyertek olyan gazdag idézettséget,
jóllehet Hajnóczy poétikájáról általánosságban is érdemben értekeztek.7 Nagy András az
első kötetből A fűtő című elbeszélést, a második kötetből pedig A véradó szövegét ítélte a
legjobb poétikai teljesítménynek, és e kettő összehasonlító értelmezésével részletes
értékelését adta a két kötet közötti különbségeknek, miközben a motivikus és retorikai
adottságokkal is számot vetett. Nagy cikkének kritikája a Hány óra?, A fuvaros és a

5

SÜKÖSD Mihály, A halál kilovagolt Perzsiából. Kilenc megjegyzés Hajnóczy Péterről, Élet és Irodalom,
1978. október 21. (XXII. évf. 42. szám), 10–11.
6
REMÉNYI József Tamás, „Szétszórom, majd felépítem magam”. Hajnóczy Péter portréjához, Életünk,
1993/3-4, 217–222. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás,
Budapest, 2003 (In memoriam), 214–241. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A továbblépés nehézségei, Mozgó
Világ, 1980/12 (VII. évf.), 100–103. SZÖRÉNYI László, Előképek és víziók, Mozgó Világ, 1980/12 (VII. évf.),
103–105.
7
THOMKA Beáta, Leleplező sztereotípiák. Hajnóczy Péter: M, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977.,
Híd, 1978. február XLII. évf. 2. szám, 243–246. NAGY András, Hajnóczy Péter: M, Kritika, 1978/október,
(10. szám), 27–28.
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Mandragóra szövegeire mutatott, azok gyengeségét elsősorban abban érve tetten az M
kötetben, hogy képtelenek voltak a szimbólumok kínálta lehetőséget egy következetes
társadalomkritika felé elmélyíteni. Nagy Andrásnál sokkal érzékenyebben a nyelvi
esemény valóságára látott rá Thomka Beáta szóban forgó cikke. Ennek az értelmezésnek
az eredményeit előrebocsátva, Hajnóczy írásait a korabeli magyar prózairodalom
legmarkánsabb képviselőjének nevezte a szerző.8 Hajnóczy művei mesterei a „redukált
eszközökkel való atmoszféramegidézésnek, tömény állapotleírásoknak, a mellébeszélést és
felesleges szó-, tény-, körülmény-halmozást mellőző vonalvezetésnek. A nyelvi sűrítéssel
függ össze a szerkezeti tömörítés is, s a novelláknak e két párhuzamos tendenciája jelentős
hatásenergiát szabadít fel. A nyitottan hagyott struktúrák azonban csak részben
magyarázhatók ezekkel a mozzanatokkal.”9 A cikk szerzőjének értelmezői pozíciója
lehetővé tette azt is, hogy elsőként mutasson rá a szakirodalomban arra, hogy az első két
kötetben a mellékszereplők (például A fűtő ügyvéde, főmérnöke vagy A véradó orvosai)
beszédmódja olyannyira a nyelvi klisék és társadalmi sztereotípiák világából építkezik,
hogy Hajnóczy írásaiban ezek a karakterek tulajdonképpen a szóban forgó klisék pusztán
megszemélyesített alakjai: „A beszéd megmerevedése, a szavak kiürülése, az állandó
szóösszetételek érzékenyen regisztrálják a társadalmi gyakorlat mechanikussá válásának
fokozatait.”10 Mindez együttesen szüli meg a groteszk hatást Hajnóczy szövegeiben.
Thomka Beáta poétikai megfigyelései ugyan nem egyedülállóak a korabeli kritikában,
azonban csekély a hasonló értelmezői gesztusok száma, megkockáztatjuk, hogy akár a
2000-es évek elejéig bezárólag.
A korábban felvetett kérdésre, miszerint a most példaként kiemelt Thomka- és
Nagy-cikkek miért nem hagytak olyan mély nyomot a későbbi recepcióban, mint SzegedyMaszák vagy Szörényi cikkei, kétféle választ kísérelhetünk meg adni. Egyrészt Thomka és
Nagy cikkei önállóan jelentek meg, szemben a Mozgó Világ szerzőinek munkájával,
amelyek egy Hajnóczy-blokk részét képezték. Ez azonban nem magyarázat arra, hogy
ugyanebben a blokkban a Hajnóczy életművel nem először foglalkozó Erdődy Edit cikke
miért kerülte el a későbbi idézők figyelmét például? Alighanem az is a külsődleges
magyarázatok egyik lehet, hogy az idézett kritikák két olyan szerző tollából származnak,
akik akár a korabeli Tankönyvháború szereplőiként, akár későbbi irodalomtudományos
pályájuk során ismertté válva még akkor is nagyobb tekintéllyel bírtak a Hajnóczyt kutató
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irodalmárok szemében, ha szakterületük deklaráltan nem az 1970-es évek magyar
prózairodalma, tehát ők maguk nem tekinthetők Hajnóczy-szakértőknek. A külsődleges
indokok mellett a recepció szempontjából immanens érvnek számíthat az a tény, hogy
Thomka Beáta és Nagy András cikkei az M című kötetre reagáltak. És bár tanulmányaik
túlmutattak az M szövegein, Hajnóczy Péter másodlagos irodalmának a bibliográfiájából is
kitűnik, hogy a legkevesebb kritikai reflexiót ez az 1977-es kötet kapta. Ez a 2000-es
években sem változott meg, sőt, az M kötet legtöbb értelmezésben érintett szövege
napjainkig a Szertartás, amely tehát egyedül volt képes az elmúlt évtizedekben tartósan
fenntartani az értelmezők figyelmét. Mindez azért is figyelemre méltó tény, mert a
kisregényeken kívül viszonylagos egyetértés uralkodik Hajnóczy kortárs bírálóiban és az
azt követő recepciós fázisokban is arról, hogy A fűtő és A véradó tekinthető az életmű
legmaradandóbb prózai alkotásainak.11 Ennek ellenére A fűtővel napjainkig sokkal több
tanulmány foglalkozik, mint az M legjobbnak ítélt elbeszélésével.
Ez a tematikus adottság sem magyarázat mindenre, hiszen a későbbiekben még
látni fogjuk, hogy olyan átfogó szakirodalmi tételek is könnyen feledésbe merültek, mint
Székely András Hajnóczy-bibliográfiája 1999-ből vagy az első Hajnóczyval foglalkozó
doktori értekezés, amit 1988-ban nyújtott be Szerdahelyi Zoltán.12 Ez utóbbi két alkotás
esetében ismét külsődleges hátráltatói voltak annak, hogy a munkák eredménye beépüljön
Hajnóczy későbbi recepciójába: kiadásuk és/vagy nyilvános terjesztésük hiánya.
Összességében megállapítható, hogy a 70-es, 80-as és 90-es évekből is fel tudunk mutatni
olyan szakirodalmi példákat, amelyek viszonylag esetleges szempontok alapján tűntek el
Hajnóczy befogadástörténeti horizontjának a középponti helyéről, ha egyáltalán oda
tartoztak valaha is. Ez az elmozdulás avagy hiány még akkor sem szűnt meg teljesen,
amikor Szegeden egy kutatóműhely szerveződött a harmadik évezred elején Hajnóczy
munkássága köré.13 Mindez óvatosságra inthet a tekintetben, hogy mennyiben esetleges a

11

Pl.: FÖLDES Anna, Szavak rajzfilmje, Élet és Irodalom, 1977. október 1., 10. (XXI. évf. 40. szám).
VESZELÁK Ferenc, M. Hajnóczy Péter novelláiról, Népszava, 1977. december 31., 8. NYIRÁN Ferenc,
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, Alföld, 1980/1 (XXXI évf.), 72–73. SÜKÖSD Mihály,
Hajnóczy Péter második élete, Mozgó Világ, 1995/9, 112–116. Nyirán Ferenc 1979-ben még A halál
kilovagolt Perzsiából írói teljesítményét is A véradónál gyengébbnek értékelte.
12
Hajnóczy Péter válogatott bibliográfia, készítette Székely András, magánkiadás, 1999. SZERDAHELYI
Zoltán, Hajnóczy Péter. Műértelmezés és fejlődésrajz, Szeged, 1988 (Doktori értekezés).
13
Pozitív ellenpéldaként álljon itt Cserjés Katalin és Urbanik Tímea műhelytagok egy-egy munkája, ami
idézi a hivatkozott műveket: CSERJÉS Katalin, „A lebegő orgonagyökér”. Egy Hajnóczy-prózakalauz első
fejezetei, Tótkomlós, 2009. URBANIK Tímea, A „Semmi ornamentikái” (Hajnóczy Péter A parancs című
kisregényének és Mészöly Miklós Sutting ezredes tündöklése című elbeszélésének párhuzamos olvasata),
Tiszatáj, 2009/9, 48–54. Átdolgozva megjelent: URBANIK Tímea, A „semmi ornamentikái”. Hajnóczy Péter
A parancs című kisregényének és Mészöly Miklós Sutting ezredes tündöklése című elbeszélésének
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szerző recepciótörténetének alakulása és mennyiben tekinthető szakmai szempontból reális
szelekciónak egy-egy kritikai észrevétel kirostálódása. Bizonyosan minden más szerzői
életmű kapcsán is tehető hasonló megállapítás, Hajnóczy esetében a recepció ezen
jellegzetessége azért nevezhető bizonyos értelemben specifikusnak, mert a szakirodalmi
utalások rendszere valamelyest tükörképe a szépirodalmi munkásság kritikai értékelésének
is. Az alapvetően rövid prózai formákban alkotó szerzők egyikeként, Hajnóczy
elbeszéléseinek egy része is elkerülte az érdemi kritikai visszhangot, ami érthető abban az
esetben, ha jelentéktelen szövegről van szó (pl. Nyikoláj a handzsárral). Fentebb azonban
éppen A véradó kapcsán láthattunk arra is példát, hogy az elismerő kritikai észrevételek
határozottságához képest aránytalanul kevés értelmezői aktus választotta tárgyául A véradó
szövegét.
Hajdu Ráfis Gábor is az M legjobban sikerült alkotásának A véradót tekintette.14 A
Népszabadságban közölt kritikája óvatosan tartózkodó hangnemben íródott, az irodalmár
szakma kivárására invitálta olvasóit is Hajnóczy életművének megítélésekor. Hajdu Ráfis
szerint az első két kötet novellái az avantgárd és neoavantgárd csapdáit kerülgetik, de a
kritikája címében is jelzett válaszút elé kívánta állítani az életmű folytatását: a modernség
vagy a realizmus útján halad-e tovább? A kritikus leplezetlen tanácsa a realizmus felé
hívná Hajnóczy későbbi műveit. Alkalmasint nem csak ez utóbbi állásfoglalás és a kritika
egészének hangneme késztette évtizedekkel később Rácz Pétert arra, hogy az ügyeletes
mószeroló és ledorongoló címkéit aggassa Hajdu Ráfisra.15 Azzal együtt, hogy valóban
több fenntartást fogalmazott meg Hajnóczy szövegeivel kapcsolatban, másokhoz képest
nem volt túlzó a kritikája. Nem mondható el ugyanez arról a szakmailag kevésbé, hitbeli
szempontból annál inkább elkötelezett kritikáról, amelyet a Jézus menyasszonya kötet
megjelenése utána az Új Ember katolikus hetilap közölt.16
Dobai

Péter

1977-ben

közölt

kritikája

fordulatot

jelentett

Hajnóczy

Péter

recepciótörténetében.17 A Valóságban megjelent írás az addigi két kötet teljes portréját
adta, novellánként nyújtva értelmező ismertetést Hajnóczy szövegeiről. Az írótárs méltató
párhuzamos olvasata, Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk.
Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy-tanulmányok 3), 71–80.
14
HAJDU Ráfis Gábor, Az utak elválnak. Hajnóczy Péter: M, Népszabadság, 1977. december 30, 7. (XXXV.
évf. 306. szám).
15
RÁCZ Péter, Képek a sötétből. A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete. Oktatási segédkönyv. Szerk. Reményi
József Tamás. Nap Kiadó. 2003, Élet és Irodalom, 2003. június 13. (XLVII. Évf. 24. szám).
16
BALÁSSY László, „Jézus menyasszonya?” Katolikus szemmel, Új Ember, 1981/36. sz. Ezt a kritikát
Hajnóczy Péter hagyatékában is meg lehet találni, pedig viszonylag kevés kritika maradt ránk az írói
hagyatékban.
17
DOBAI Péter, Honvágy a bátorságra, az odaadásra és az igazságra. Hajnóczy Péter novellái, Valóság,
1977/11, 85-90.
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szavai egyszerre foglalták össze és méltatták a jövő ígéretes pályájaként Hajnóczy addigi
életművét. Poétikai szempontból érdekes, hogy a szakirodalomban elsőként mutatott rá a
Hány óra? értelmezésében azokra a tételszerű, gyakran idézőjeles magmondatokra,
amelyek Hajnóczy más írásaiban a folklór és szépirodalom találkozását idézték meg.18
Dobai írásával egy időben az irodalmi körök egyre nagyon mértékben kezdtek Hajnóczy
személyével és írásaival is számot vetni. A halál kilovagolt Perzsiából első, 1978.
augusztus-szeptemberi megjelenését követően, majd még inkább a következő évben önálló
könyvként is kiadott formájában, már a kritikai figyelem középpontjába került. Sükösd
Mihály már az 1978-as Új Írásbeli első megjelenés után részletes kritikát közölt az Élet és
Irodalomban.19 Az önálló könyvre, többek között, Bata Imre, Fábri Péter, Pomogáts Béla
(1979. június), Biernaczky Szilárd (1979. július), Varga Zoltán (1979. július-augusztus)
Banos János (1979. október), Erdődy Edit (1979. november) és Szkárosi Endre (1979.
december) még a megjelenés évében reagált egy-egy folyóiratban. Ördögh Csilla
emlékezetes rádióinterjút készített Hajnóczyval, 1980-ban pedig Füst Milán-díjat és a
Mozgó Világ szerkesztőségétől Aszú-díjat is kapott, mindeközben a Perzsiáról további
kritikák jelentek meg.20 Az év elején A parancs, majd 1980 végére a Jézus menyasszonya
kötet számos alkotását is publikálta a Mozgó Világ. Ezzel együtt az életmű egészét
értékelő tanulmányok is elkezdtek megjelenni, miközben a hivatalos kultúrpolitika
továbbra is legfeljebb a tűrt kategóriában tartotta Hajnóczy Péter írásait. Az Objektív
Stúdiónál Balázs József felvetette, hogy A fűtő című elbeszélést vigyék filmre, amihez a
szerzői jogokat meg is vásárolta a stúdiót vezető Marx József.21 A megélénkült kritikai
figyelem határozottan hozzájárult Hajnóczy Péter későbbi kanonizációjához, miközben A
halál kilovagolt Perzsiából méltatásai és üdvözlései elkezdtek analogikus kapcsolatot
teremteni a biográfiai szerző és a regény hősei. Ez az 1979-ben megindult írói kultusz,
amely az aggodalomtól a szánakozó hangnemig sokféle árnyalattal jelentkezett, a szerző
1981-es halálát követően, tulajdonképpen egy időben a negyedik, Jézus menyasszonya
című kötet megjelenésével, újabb hullámot vetett.22 Ekkortól tulajdonképpen napjainkig
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DOBAI Péter, I. m., 89.
SÜKÖSD Mihály, A halál kilovagolt Perzsiából. Kilenc megjegyzés Hajnóczy Péterről, Élet és Irodalom,
1978. október 21. (XXII. évf. 42. szám), 10–11.
20
ÖRDÖGH Csilla, rádióbeszélgetés Hajnóczy Péterrel, 1979, Új Symposion, 1991/8–9. Újraközölve itt: A
véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 124–126.
21
SZERDAHELYI Zoltán, Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel, Forrás, 2011/2, 88.
22
Nyirán Ferenc alkotáslélektanra építő cikkében így fejezte ki „értelmező érzéseit” az Alföld 1980 januári
számában: „Mindazonáltal aggódom Hajnóczy Péterért. Az a fajta irodalom, amelyet művel, lehetőségeit
tekintve korlátozott. Ha kimerülnek, elfogynak az élmények, amelyek eddig írásait alkották, az önpusztítás
mely fokán lesz még esélye és lehetősége a teremtő életre?” NYIRÁN Ferenc, I. m., 73.
19
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tart a „Hajnóczy-legenda”, „ködlovag” és egyéb fogalmak szakkritikákban és
tanulmányokban is visszatérő, sajátosan kegyeletteljes kultuszának továbbélése mint az
életmű értelmezésének akár végső instanciája.23
A Perzsia értelmezései egészen széles spektrumban tárultak fel. Bata Imre már
említett kritikája az „útkereső fiatalság találja meg életprogramját ebben a regényben,
noha a regény útkeresője mindenáron el akarja titkolni, hogy tudja, mi van a holt városon
– a pillanatnyi lélekállapoton túl.”24 A kortárs írókkal való párhuzamok keresése
Biernaczkyt arra indította, hogy Bereményi, Vámos, Csaplár, Czakó, Fábián és Esterházy
írásművészetével rokonítsa a magas szintű írói stílusvilágot, amelynek egyetlen
gyengéjeként a tematikai választást jelölte meg.25 Elsők között találjuk meg ebben a
kritikában a regény címében és a látomásokban jelentkező enigmatikus helyek jelképi
értelmezését, aminek gazdag folytatását a következő évtizedekben is meg fogja adni a
Hajnóczy-recepció. Erdődy Edit rövid, de annál értékesebb értelmezése a Perzsia
narrációjának időkezelését vizsgálva még csak két síkról beszélt, ezt Szegedy-Maszák
Mihály egy évvel később már az elbeszélés öt szintjének strukturalista szétválasztásával
egészítette ki.26 Erdődy szerint a fiú és a férfi narrációs síkjainak metszete az írás
megszületése által maga az íróvá válás. Amíg a fiú szuverén identitásáért küzd, a
megszokott intézményrendszeren belül kíván értelmiségivé válni, addig az elbeszélés
jelenében a férfi egy megszerzett integritás szétesését vállalja az írás megszületéséért. Más
kritikákhoz képest egyedinek számít Erdődy következő megállapítása az alkohol
szerepéről a kisregényben: „a bomlási folyamatnak közvetlen előidézője az alkohol, ennek
jelentőségét és szerepét nem szabad eltúlozni; adalék csupán ez is, a többi között.”27
Hajnóczy poétikáját Császár Istvánéval tartja rokonnak, a szövegépítés erényeként emeli ki
a pontosságot és fegyelmezettséget a legdinamikusabb delíriumok leírásakor is: „A képek
kiváltotta sokkhatást csak fokozza az író szenvtelen, lefojtott hangú, ridegen tárgyilagos
előadásmódja; a pontosság és fegyelmezettség, mely Hajnóczy minden sorát tisztán

23

Egy példa a 2010-es évek tárcáiból: DEMÉNY Péter, Selyembivaly a zsúfolt szobában. Feuilleton, Élet és
Irodalom, 2011. június 3. (LV. évf. 22. szám). És egy 2016-ban megjelent egyébként filológiai szempontból
figyelemre méltó tanulmány kevésbé szélsőséges példája, amely záró akkordjaként tükröztette Hajnóczy
biográfiai énjét A parancs századosának alakjával. NÉMETH Gábor, „NINCS KARIB-TENGER!”, avagy a
gyávaságról = Hajnóczy a könyvtárban. Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi
Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 60.
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BATA Imre, Hajnóczy Péter, Népszabadság, 1979. június 5., 7. (XXXVII. Évf. 129. szám).
25
BIERNACZKY Szilárd, Érzelmi elszegényedés. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, Népszabadság, 1979. július 27, 7. (XXXVII. Évf. 174. szám).
26
ERDŐDY Edit, Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, Jelenkor, 1979/11, 950–951. SZEGEDYMASZÁK Mihály, I. m., 101.
27
ERDŐDY Edit, I. m., 951.
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áttekinthetővé, plasztikussá rendezi.”28 Száraz okadatolását nem nóvumként nevezi meg
Erdődy, inkább stíluserényként tekint rá. Hajnóczy írásművészetében a kortárs fotográfia
és filmművészet hatására emlékeztet ő is, a címben és a regény szövegében feltűnő perzsa
város kérdésére térve pedig amellett tör lándzsát, hogy a város idilljét a tudat alatti
rétegéből előtörő jelenségként érdemes olvasni.
A regény kiadástörténete azt bizonyítja, hogy a kritikai visszhang zömével
egyetértve Hajnóczy Péter legmaradandóbb munkájának ezt a könyvét találták. A
Szépirodalmi Könyvkiadó zsebkönyvtár sorozatában még 1980-ban kiadta másodjára is A
halál kilovagolt Perzsiábólt, a következő évtizedekben több nyelvre lefordították, így mára
a regénynek két francia, egy spanyol és egy szerb fordítása ismeretes. Az egyetlen írás, ami
Hajnóczy Pétertől bekerülhetett a The Oxford History of Hungarian Literature. From the
Earliest Time to the Present című összefoglaló munkába a Perzsia szövege volt, ahogy a
Gintli Tibor főszerkesztésével publikált Akadémiai Magyar irodalom is egyedül ennek a
Hajnóczy-műnek szánt részletes értelmezést.29 A közoktatásba beszüremkedő Hajnóczy
művek közül is a magyar irodalomból érettségizőknek készült emeltszintű segédanyagok
egyike a szerzőnek egyedül ezt a munkáját említette meg a 90-es évek közepén.30 A
Hajnóczy-műhely első országosan meghirdetett konferenciáján 2008-ban is a legtöbb
értelmezés a Perzsia szövegéhez kötődött és a sort folytathatnánk, a recepció tanúsága
viszont majdhogynem egyértelmű a tekintetben, hogy Hajnóczy Pétertől ezt a művet
helyezi legszívesebben a magyar irodalomtörténeti kánonba.
1980-ban a Mozgó Világ közölte a Jézus menyaszonya kötet legtöbb írását, amely
írások kevesebb mint egy éven belül könyvalakban is megjelenve már Erdődy Edit,
Szörényi László, Hekerle László és Szegedy-Maszák Mihály értelmezéseinek a fényében is
olvastattak, hiszen a Mozgó Világ 1980 decemberi számában egy értekező blokk már
megágyazott az érkező kötet írásainak. Mivel a rövid életmű 1981-ben le is zárult, szinte
lehetetlen az összegzés és áttekintés kritikai gesztusait elválasztani ennek a kötetnek a
recepciójától.31 Az életmű világirodalmi kötődései a magyar irodalmiaknál jellemzőbb
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értelmezési útnak mutatkoztak, ami egészen napjainkig jellemzője maradt a másodlagos
irodalomnak. Mintha a magyar irodalmi kánonba nehezebben illeszkedne Hajnóczy
életműve, mint egyes világirodalmi művekhez. Kivételt képez ez alól a tendencia alól Pósa
Zoltán 1981 szeptemberében megjelent írása, amely az úgynevezett „intellektuális próza”
alakulásfolyamatait vetette össze Nádas Péter, Esterházy Péter és Hajnóczy Péter
prózájában, hosszas kitekintéssel a Jókaitól Ottlikon át a 70-es évek irodalmáig jutva.32
Mind a három vizsgált szerző esetében rámutatott az elbeszélések időkezelésének a
bonyolódására, illetve domináns jegynek ítélte az asszociatív szerkesztési elvet, valamint
ezzel összefüggésben az intertextualitás fontosságát is. Tanulmányának címbe emelt
kifejezése az „intellektuális” jelzővel illetett próza, elsősorban tematikai alapon szerveződő
fogalom, mivel az értelmiségi létet problematizáló írásokat gyűjtötte csokorba a XX.
század magyar irodalomtörténetében. Kétségtelenül akár a Perzsia, akár a korai Márainovellák foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Mégsem meglepő, hogy ugyanebben az évtizedben
íródott egyetlen monografikus Hajnóczy-szakirodalom éppen az életmű antiintellektualista
vonásait hangsúlyozta A fűtő és Az elkülönítő alapján.33 Szerdahelyi Zoltán alapvetően
etika-orientált értelmezésénél egyszerűbb megközelítést adott 2008-ban Alexa Károly
előadása, amely ugyanezt a vonulatot a „Hajnóczy munkásíró volt” tételből vélte
levezethetőnek.34 A két álláspont valójában nem feltétlenül kell, hogy egymás ellen
kijátszásra kerüljön, sőt, Hajnóczy poétikájának éppen ennek a két attitűdnek a
határhelyzeti találkozásaiban tud érdemben működni.
Amíg A fűtő lázadásában elsősorban a hatalommal való gyürkőzést, a Perzsiában az
önsorsrontás és a narráció időkezelését emelte ki a kritika, ehhez képest csekélyebb
konszenzust, sőt, inkább kettős viszonyt regisztrálhatunk A parancs esetében. Vagy a
magyar próza megújítását üdvözölte (pl. Szkárosi Endre), vagy az értelmetlenségig
roncsolt, avagy túlhajtott montázstechnikájú szöveget (Szerdahelyi István) vélt felfedezni
benne a szakirodalom. Erdődy Edit bizonyos leegyszerűsítések árán, de lineárisnak
mondható narrációt olvasott ki A parancs szövegéből. A regény helyszíneként egy fekete
városként megvalósult poklot nevezett meg, amely egyszerre bír allegorikus jelentéssel és
működtet egy irodalmi toposzt. A parancsra várás helyzetében felidézettnek érzékelte az
32
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egzisztencialista filozófia várakozáshoz és léttapasztaláshoz köthető kérdéseit, valamint az
abszurd életérzés reményvesztettségét.35 Szörényi László sokat idézett értelmezésében a
perzsa gnoszticizmus rossz-fogalmának irodalmi feldolgozásaként tekintett ugyanerre a
pokolra, kiszélesítve a keresztény pokol-fogalmat más közel-keleti pokol fogalmakra is.
Amíg Erdődy Edit a pokol magyarországi lokalizálhatóságát nem zárta ki, addig a kortárs
kritikusok közül Kroó András például a botanikai leírásokat fontosabb referenciális
jelekként olvasta, mint a magyar vonatkozású térbeli deixiseket, ezért A parancs
helyszínéül Dél-Amerikát jelölte meg.36 Balogh Ernő az életmű csúcsának a Perzsiát
tekintette, ezért az 1981-es kötet írásait viszonylagos visszalépésként értékelte. A
parancsot ugyan izgalmas kísérletnek tartotta a kritikus, ám a mű túlzott nyitottsága miatt
végül sikerületlen lett, ehhez képest a Jézus menyasszonyának zártabb szerkezete inkább
képes volt folytatni a Perzsia poétikai sikerét.37 Pomogáts Béla két poétikai eljárás
ötvözeteként tekintett végig a legutolsó kötet prizmáján keresztül az egész életművön:
egyfelől a már mások által is kiemelt szenvtelen, hűvös tárgyiassággal jellemezhető
beszédmód, másfelől a „képzelet vakmerő szökkenései” jellemzik Hajnóczy írásait.38 A
Hajnóczy szövegekre jellemző ötvözetet másként a naturalizmus és a szürrealizmus
egyesítéseként is leírhatónak találta Pomogáts, ezért alkotta meg a „szürnaturalizmus”
kifejezést mint Hajnóczy poétikája adekvátnak gondolt jelzőjét. Kritikusként az elsők
között méltatta a Jézus menyasszonya kötetnyitó írását, nem fukarkodva az elismeréssel:
„A lírai módon kegyetlen önvizsgálat és a még kegyetlenebb tárgyszerűség kettős
szenvedélyében írta meg az utóbbi évek egyik legjobb magyar elbeszélését: a Temetést.”39

2.2 Kultusz és kanonizáció párhuzamos léptei – a recepció második szakasza
(1982–2004)
Hajnóczy Péter recepciója második szakaszának időbeli határait a szerző halálát
követően az első gyűjteményes kötet megjelentetése, illetve az Árgus 2004. novemberi
számában jelentkező Hajnóczy-műhely publikációi közötti időszakra teszem. Ennek a
recepciós szakasznak az alcímben is jelzett két párhuzamosan futó vonulata a Hajnóczy35
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kultusz építése és leépítése között billeg a még zajló kritikai vitákban, másrészt kezdetét
vette az intézményes, irodalomtudományos kanonizáció is. 1982 és 1984 között a még
megkésett nekrológok, memoárok és kritikák publikálása zajlott, amit nagyban elősegített a
Mátis-féle gyűjteményes kiadás publikációja. Az 1979-ben megkezdődött kultuszképződés
termékeny talajra talált ezekben a hónapokban, az összegző tanulmányok és áttekintő
kritikák részben felkarolták ezt a tendenciát, részben megpróbáltak kiszabadulni a
biográfiai szerző és elbeszélt hőseinek azonosítása alól. A nyolcvanas évek második felétől
valamelyest csökkent a Hajnóczy-recepció intenzitása, azonban Szerdahelyi Zoltán 1988as doktori értekezése, majd 1995-ös interjúkötete újabb fontos pontot jelentett a
befogadástörténetben. Szerdahelyi Zoltán két munkája között még egy életműkiadás látott
napvilágot 1992-ben és 1993-ban egy-egy kötettel, Mátis Lívia és Reményi József Tamás
szöveggondozásában. 1991-ben egy Rigában kiadott antológiában megjelent a Jézus
menyasszonya lett nyelvű fordítása. A második szakmonográfia 1999-ben jelent meg
Németh Marcell tollából a Szegedy-Maszák Mihály szerkesztette, kortárs írókról szóló
Tegnap és ma sorozat 15. köteteként. Ugyanebben az évben fejezte be és adta ki a
Hajnóczy-bibliográfiát Székely András. Végül ehhez a szakaszhoz sorolható A véradó.
Hajnóczy Péter emlékezete című kötete az In memoriam sorozatnak, amelyet szintén
Reményi József Tamás szerkesztett. Ebből a rövid áttekintésből is kitűnhet, hogy bár
visszafogottabb Hajnóczy Péter napi szintű jelenléte a folyóiratokban, mint a 70-80-as
évek fordulóján, mégis a recepció fontos, a mai napig fontos mérföldkövei jelentek meg
ebben a két évtizedben.
Három tanulmányt mindenképpen szükséges a monografikus feldolgozások mellett
kiemelnünk: Diószegi Olga, Bán Zoltán András és Reményi József Tamás összefoglaló
írásait. Diószegi Olga az Életünk folyóirat 1993. március-áprilisi számában szereplő
Hajnóczy-blokkban A fűtő elbeszélését tette meg Hajnóczy második (sic!) írói korszakának
legjobb alkotásává.40 A tanulmány szerzője szerint a Da capo al fine továbbfejlesztett
változatára ismerhetünk a Kleist-parafrázisban, amelyben a körkörösség és az őrület
motívuma ismét megjelenik, de az első változathoz képest többdimenziósan. Pontos műfaji
besorolásként a „dramatizált monológról írt elbeszélés” kifejezést javasolta.41 SzegedyMaszák Mihályhoz és másokhoz csatlakozva kiemelte a filmes vágások fontosságát
Hajnóczy prózapoétikájában és a kurzivált kiemelések, illetve idézőjelek szerepéről is
tanulságosan értekezett: „az idézőjelet is többféle, nem egységesített célból használja, az
40
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íráskultúrának egy korábbi hagyományához nyúl vissza, szövege a középkori kézirat
benyomását kelti, ahol a dialógus nem válik el a szöveg többi részétől következetes
központozással jelölve, hanem a szöveg tagolására különféle, sokszor hibrid megoldások
jönnek létre. Az idézőjelek ezen stilizáló, a szöveget problematikussá tevő jelenlétével
előtérbe kerül az íráskép, a tipográfia mint a stílus része (…) az alkotás nem megy át
formalizmusba, bár felismerhetők bizonyos »képpróza«-jegyek.”42 Ha a középkori
hasonlatot túlzónak találjuk is, mindenképpen leszögezhető, hogy a tipográfia és ez által a
szövegek mediális megalkotottsága is, a kezdetektől fontos poétikai védjegye Hajnóczy
prózájának, amit az M kötettől kezdve, különösen a Jézus menyasszonya kötet több
szövegéig teljesített ki a szerző. Egyetérthetünk Diószegi Olga értelmezésével a függő
beszédek jelentőségének értékelésekor is, ahogy azzal a megállapításával is, hogy az
idézőjelekkel kiemelő függőbeszéd-technikát Krasznahorkai László örökíti majd tovább
saját írásművészetébe. Az átfogóbb egységek vizsgálatakor állapította meg Diószegi Olga,
hogy a különféle pózokat felvevő szereplő bábuszerű mozgása, amit a nyelvi klisék
kísérnek, amint egy valódi, drámai feszültségponthoz jutnának Hajnóczy írásaiban, nem a
katarzis, hanem egy banális cselekvés (orrfújás vagy szellentés) töri meg a patetikus
hangnemet.43 Kivételként talán A halál kilovagolt Perzsiából zárását hozhatnánk Diószegi
egyébként ezen a téren is találó megfigyelésével szemben vagy az utolsó kötet egyes
szövegeinek brutalitását, amit semmilyen banalitás nem old fel. Diószegi Olga ebben a
tanulmányában egy fontos összehasonlítást is elvégez Malcolm Lowry A vulkán alatt és
Hajnóczy Péter A fűtő című szövegei között és elsősorban motivikus egyezéseket (pl.
Geoffrey Firmin konzulnak a családneve fűtőt jelent44) mutat ki a szövegek időkezelési
sajátosságainak egyezése mellett.
Diószegi Olgától eltérően, a recepció Hajnóczy Péter írásaival alapvetően kritikus
szárnyához tartozik Bán Zoltán András Babérból töviskoszorú című tanulmánya.45 A
tanulmány szerzője elsőként a Hajnóczy-kultusz kritikájával kezdi szövegét, amely kritikai
alap mindvégig jellemző marad. Nádas Péter Hajnóczyról közölt interjúját látta a
megfelelő kivezető útnak a Hajnóczy-legendából Bán Zoltán András. Miközben a legenda
rombolására törekszik, egyre inkább az a benyomás keletkezhet az olvasóban, hogy
pontosan addig végzi el ezt a munkát Bán, amíg az a Hajnóczyval szemben megfogalmazni
42
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kívánt bírálatait szolgálja. Eközben azonban újból és újból ő is megerősítette a biografikus
szerző kilétének értelmezői alapját, így járt el akkor is, amikor Hajnóczy utolsó két évében
kapott díjait a kortárs irodalmi élet lelkiismeret-furdalásának csillapítójaként bélyegezte
meg.46 Bán legfontosabb kritikai észrevétele az életművel szemben az, hogy a zárt
formákat nem tudta létrehozni alkotójuk: „Utolsó kisnovelláinak, kisregényeinek alig-alig
ellenőrzött, teljesen reflektálatlan túláradása, a narratív Én bármiféle megformáltságának
fölszámolása, sebei felsorolásának már-már ízléstelen agresszivitása (…) inkább
megrendítő és elkeserítő magándokumentumok vagy klinikai leletek, mint artikulált
formaegészek.”47 Kiemelések nélkül is szembetűnő, ahogyan a korábban a legendaképzés
ellenében érvelő Bán, kritikai alapjait a biografikus egyezések vélt valóságából merítette.
Ezzel együtt megfontolandó, hogy A parancs szövege vagy az 1981-es kötet más szövegei
kapcsán nincs-e létjogosultsága mondandójának. Még akkor is érdemes ezt tenni, ha Bán
saját cikkében, egy oldallal később – a fentiekben megfogalmazott kritikájával szembe
menve – a rövid prózai termés utolsó kötetbe rendezett darabjairól azt állapította meg,
hogy „ezek a kisprózák meglehetőségen fegyelmezettek.”48 Az életmű legjobban sikerült
alkotásainak ő is A fűtő és A véradó elbeszéléseket tartotta, ezek értelmezéséhez azonban
érdemben nem szólt hozzá.
A második recepciós szakasz sokat idézett tanulmányai között találjuk Reményi
József Tamás többször átdolgozott és közölt tanulmányát, amely végleges alakját A véradó
című emlékkötet utolsó előtti írásaként nyerte el.49 Ez a szöveg többek között azért volt
megkerülhetetlenül fontos a Hajnóczyt kutatóknak, mert a hagyatéki anyag gazdájaként
olyan szövegekből idézett szerzőjük és olyan életműbeli összefüggéseket tudott feltárni,
amelyek alapvető iránymutatásként vezették a Hajnóczy-filológiát. Ennek a doktori
értekezésnek a függelékében olvasható Jézus című protonovella egy bekezdésének
tanulmánybeli citálása és az idézett rész összefüggéseinek kimutatása A szakács szövegén
keresztül egészen a főműnek tekintett Perzsia szövegéig, ékes példák lehetnek arra, hogy
miért vonta magára Reményinek ez a kutatók figyelmét. Az életmű egészére kitérő, annak
poétikai sajátosságait arányosan és jó érzékkel megrajzoló tanulmány egészséges
egyensúlyt teremtett a biográfia és a művek bemutatásának arányában is. A hagyaték 2010
óta nyilvánosan kutatható státusa óta néhány állítása árnyalást kívánhat ugyan, de ezek
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talán azért is késlekedtek sokáig, mert a Hajnóczy-kutatók közül még azok is Reményi
szemüvegén át láthattak sok mindent a hagyaték elrendezettségében, akik már hozzáfértek
a kéziratokhoz is.
Hajnóczy Péter 1999-ig összegyűjtött szakbibliográfiája mellett négy, korábban
már említett könyv terjedelmű szöveg(gyűjtemény) foglalkozott ebben a húsz évben a
szerzővel és életművével. Ezek közül elsősorban Szerdahelyi Zoltán interjúkötete,
amelynek hangfelvételei megtalálhatóak a Petőfi Irodalmi Múzeumban, valamint a
Reményi József Tamás imént tárgyalt tanulmányát is tartalmazó In memoriam-kötet egy
jelentős része is annak a kultuszképzésnek/bontásnak a szolgálatában állt, amely átvezetett
a recepció első szakaszából a másodikba és ez utóbbit is visszatérően kísértette. A
személyes visszaemlékezések fontos életrajzi adalékokkal szolgáltak, bár nem egyszer
egymásnak ellentmondó adatok is terhelték a biográfiai ismeretek után áhítozók figyelmét.
A Hajnóczy-szövegek szempontjából a legnagyobb haszonnal a szerző műveltségére utaló
megjegyzések és a szövegek kiadástörténete vehetőek számba. Egyébiránt nem
elhanyagolható azon interjúk és emlékezések száma sem, amelyeket Szerdahelyi Zoltán a
beszélgetéseket tartalmazó kötet publikálása után adott közre. A biografikus elemeket
kizáró, elsősorban poétikai jellemzőkre figyelő írások között szerepelt ebben az időszakban
Kulcsár Szabó Ernő 1945 utáni magyar irodalomtörténete, amely féloldalas Hajnóczybekezdésével emelte be saját, 1970-es évekhez tartozó kánonjába az életművet.50 Ez a
munka vezethet át a másik két, kizárólag Hajnóczyval foglalkozó monográfia
értékeléséhez.
Különös egyezés köti össze Szerdahelyi 1988-as doktori értekezését és a bő
évtizeddel később megjelent Németh Marcell által jegyzett Hajnóczy-monográfiát.
Mindkét irodalomtudományos szakmunka a Hajnóczy életművet szövegcentrikus vizsgálat
tárgyává kívánta tenni és ennek a kívánalomnak eleget is tettek. Mindkét munka
szisztematikusan reflektált is az addig ismert valamennyi írásra. Joggal merülhet fel ezek
után a kérdés, hogy tulajdonképpen miért feledkezett meg a szakirodalom Szerdahelyi
Zoltán dolgozatáról teljes egészében, illetve miért nyúlnak a Hajnóczy-kutatók erős
fenntartásokkal Németh Marcell monográfiájához? Bár eltérő mértékben, mégis mindkét
munkában túlteng az elbeszélő szövegek tartalmi összefoglalása. Szerdahelyi Zoltán
sokszor a jegyzetapparátusban végezte el az értelmezői munkát, amely igen kiváló
megfigyeléseket is tartalmaz, és nem utolsósorban megbízható filológiai adatokkal

50

KULCSÁR SZABÓ Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991, Budapest, 1994, 152.

20

szolgált. Németh Marcell monográfiája, amely egyébként nem sorolja fel saját
bibliográfiájában Szerdahelyi doktori dolgozatát, már kevésbé pontos filológiai
szempontból, a könyv főszövegének interpretatív ereje viszont méltányolhatóbb. Ahol
világosan látszik, hogy egy-egy jelző vagy egyéb irodalmi munkára mutató utaláson túl
nem maradt ereje a monográfiának érdemben kommentálni a szóban forgó Hajnóczyszövegeket, ott hol jobban, hol kevésbé argumentált elvek alapján csoportosításokat
végzett a tartalmi ismertetőkön túl. Tipikus példa lehet erre a Jézus menyasszonya kötet
több írása is, amelyek azon túl, hogy kifejtetlenségükben megalapozatlan csoportosítások
által kerülnek egymás mellé, nem egy közülük kizárólag egy bekezdésnyi tartalmi
összefoglalót nyerhetett.51

2.3 Interpretáció és filológia – a recepció harmadik szakasza (2004–2016)
A befogadástörténet harmadik szakaszának két meghatározó eleme van: a szövegkiadások
és a Hajnóczy-műhely színrelépése. A Műhely 2004 végén, az Árgus folyóirat egy
tematikusan Hajnóczynak szentelt számával vette kezdetét a publikációk szintjén is. Az
azóta Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhellyé avanzsált tudományos közösség
legújabb kiadványa 2016 végén jelent meg, a kötet budapesti bemutatója pedig a jelen
kézirat lezárását követő napokban lesz. Miközben a Hajnóczy-műhely egyre szélesebb
körben ismertté váló tevékenysége zajlott, 2007-ben Reményi József Tamásnak
köszönhetően A szakács című hagyatéki szöveggel együtt kiadták az Osiris klasszikusok
sorozat tagjaként Hajnóczy Péter összegyűjtött munkáit, illetve az Osiris diákkönyvtár is
megjelentetett egy újabb válogatást a szerző munkásságából. A nem sokkal később a
Szegedi Hajnóczy-műhelyre bízott szerzői hagyaték feldolgozása új lendületet adott a
Hajnóczy-kutatásoknak, számos posztumusz kiadott szöveg, köztük 2013-ban a könyvnyi
terjedelemben közölt Az elkülönítő anyagait tartalmazó kéziratos doboz is olvashatóvá vált
az érdeklődő olvasóknak. A recepció harmadik szakaszára tehető a Perzsia megfilmesítése
is, ahogy újabb fordítások is napvilágot láttak a regény szövegéből. 2009-ben pedig –
Cserjés Katalin doktori értekezését közreadva – megjelent a harmadik Hajnóczyval
foglalkozó monográfia is. Ebben a szakaszban is jelent meg új fordítás a Perzsiából, és a
Balassi Intézet szervezésében a 2012-es Frankfurti Könyvvásáron a Jézus menyasszonya
című regény szemelvényei is megjelentek. A recepció harmadik szakaszának legfontosabb
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mozzanatait a Műhely által publikált tanulmánykötetekben és az új szövegközlések
hatástörténetében lehet tetten érni.
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Magyar
Irodalmi Tanszékén Cserjés Katalin vezetésével a 2000 évek elején életre kelt Hajnóczyról
szóló egyetemi szemináriumok, majd az azokból önálló kutatóműhellyé vált Hajnóczyműhely történetét és legkülönfélébb leágazásait részletesen megírta a Műhely vezetője a
2016-ban publikált ötödik tanulmánykötet záró írásában.52 Mind az öt szóban forgó kötet
címe egy Hajnóczy idézetből származik. Az első, Hoválettem kötetben tizenegy tanulmány
foglalkozott Hajnóczy írásművészetével. Visszatérő érdeklődést mutat több szöveg is
Hajnóczy prózapoétikája és a filmművészeti eljárások közötti kapcsolatok felé. Az életmű
különböző szakaszaihoz csatlakozó értelmezések, akár a későbbi kötetek esetében, itt is
pluralitást tükröznek mind módszertani, mind tematikai szempontból. Szekeres Szabolcs,
aki talán az egyik legfelkészültebb Hajnóczy-értelmezőként ebben a kötetben is publikált
egy tanulmányt, egyrészt Hajnóczy magyar irodalmi kánonban betöltött helyéről
értekezett, másrészt kifinomult nyelvi összevetést végzett Heinrich von Kleist
mondatfűzése és A fűtő mondatai között. A narráció hivatali szövegeinek forrásvidékeinél
utal a jogra, amit a későbbi hagyatéki munkák során megtalált Btk. használata is
visszaigazolt, nem beszélve Nagy Tamás későbbi ez irányú kutatásairól. Kleist művének
úgynevezett „hosszú mondataihoz” képest Szekeres szerint A fűtő belső tudatállapotai a
tényeknél gyakrabban ábrázoltatnak.53 Hideg János egy szimbólumértelmező, motivikus
vizsgálatot szentelt a Jézus menyasszonya rémképeiben feltűnő Mária-alakoknak,
közvetlenül Fazakas Judit egy az Embólia kisasszonyhoz csatlakozó értelmezése után, ezt
követően pedig A kút című repetitív szöveg régi magyar irodalmi tradíciókhoz is
viszonyított értelmezését nyújtja a kötet, a Vadai István által jegyzett írás talán az egyetlen,
önállóan ennek a novellának szentelt cikként értékes hozzájárulás az ismétlődés alakzatait
vizsgáló Hajnóczy írások recepciójához. A kötetet, stílusosan, a Dinamit értelmezésére
vállalkozó tanulmány zárta le. Ezek közül Fazakas Judit tanulmányának a végét érdemes
kiemelni, amelyben egy leegyszerűsítő, mégis tipikus olvasati elágazást nevez meg a cikk
szerzője: allegorikus és realisztikus olvasatok egymást csak részben kiegészítő volta
mellett érvel az Embólia kisasszony kapcsán, amely megközelítés az életmű és a hozzá
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fűződő recepció egészére nézvést is érvényes felosztás lehet.54 A Perzsiával itt is több
tanulmány foglalkozik, ezek közül Urbanik Tímea az intertextuális olvasatok 1980
decemberében megkezdett vonulatát folytatta, Szegedy-Maszák Mihály és Szörényi László
tanulmányainál jóval szerteágazóbb szövegközi kapcsolódás kimutatását kísérelve meg. Az
invenciózus anyaggyűjtés két nehézséggel bír: egymást sokszor kioltó olvasati lehetőségek
eldöntetlenségét érezni a szövegen, illetve kifejtetlenségük nyomán kétségesnek tűnhet,
hogy melyik milyen mértékben határozza meg a regény szövegvilágát. Számunkra, ezzel
együtt, azért fontos ez a tanulmány, mert a szakirodalomban először vetette fel a Perzsia
címének és a bibliai Jelenések könyvének az intertextuális kapcsolati lehetőségét.55
2007-ben Reményi József Tamás szerkesztésében megjelent az Osiris klasszikusok
sorozatban Hajnóczy Péter eddigi legteljesebb gyűjteményes kötete, amely a hagyatékból
újabb szöveget közölt, A szakács címmel, fontos szerkesztői kiegészítésekkel a könyv
függelékében. Érthető módon a 2008-ban megrendezett országos Hajnóczy-konferencia
számos előadása reflektált erre a kiadásra. Ez után a konferencia után két évvel döntött úgy
Reményi József Tamás, hogy a Hajnóczy-műhely számára átadja a kilenc hagyatéki
dobozt. Ez a döntés alapjaiban formálta át a szegedi kutatások irányát, hiszen a
szöveggondozás és az eddig csak Reményi által belátott hagyatéki források új, korábban
nem várt lehetőségeket nyitottak meg a kutatók előtt. Ettől kezdve a Hajnóczyról rendezett
szegedi konferenciák és a nyomukban publikált kötetek is hangsúlyosan a hagyatéki anyag
köré rendeződtek. Elmondható ezért, hogy a 2008-as konferencia több szempontból is
határköve volt a Hajnóczyról szóló kutatásoknak. Egyrészt ezen a konferencián több olyan
kutató is megjelent, akik a befogadástörténet kortárs fázisában is hozzászóltak az életmű
értékeléséhez (pl. Faragó Kornélia, Alexa Károly, Reményi József Tamás, Szkárosi
Endre), de ugyanígy aktív értelmezőként jelen voltak a Hajnóczy-műhely akkori tagjai és
megjelentek a jelenleg aktív szerzők közül is az elsők. Még az Osiris-féle kiadás hatása
alatt szerveződött az eszmecsere, de A szakács posztumusz kiadása miatt már a hagyatéki
anyag felé orientálódott.
A 2008-as konferenciát megelőzve jelent meg a második olyan kötet, amely Da capo al
fine címmel a műhelytagok tanulmányait gyűjtötte egybe, ezúttal nyolc, hosszabb szöveget
formálva könyvvé. Gaborják Ádám A véradó szövegéről közölt alapos tanulmányában
megkezdte a testreprezentációk életműbeli vizsgálatát, amit a későbbiekben a Jézus
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menyasszonya szövegeire is meggyőzően terjesztett ki. Kiemelve a vér szimbólumának a
mészáros eredeti foglalkozása és elbeszélésbeli megváltói attitűdje közötti ambivalenciáját,
többek között az abjekt kristevai fogalmát vonta be sikerrel értelmezésébe, amely az
életmű szubjektum- és identitáskérdésein keresztül posztmodern valóságára is reflektált.56
Vadai István A fűtő kötet, azon belül pedig a Mesék értelmezésével a Műhely történetében
másodikként tett érdemi lépést ezeknek a szövegeknek a kritikai értékelése felé,
kifejezetten a Mesék ciklusként való értelmezésével.57 Ezt a sort Tóth F. Péter korábbi
(2004) és legeredetibb módon Horváth Györgyi későbbi (2009) tanulmánya egészítette ki.
Fontos tanulmányt írt a kötetbe Turi Tímea, aki a realizmus és dokumentarizmus
szerepéről írt Hajnóczy életműve kapcsán, olyan árnyalt poétikai megfigyelésekkel
összegezve

és

egyúttal

tovább

léptetve
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szakirodalmat,

amelyek

például

a

kommunikációelmélet és a kultuszképzés kapcsán foglalkoztak a szövegek nyelvi
megalkotottságával.58
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kanonizációs problémáiról gondolkodott, kitérve Hajnóczy recepciójának néhány
tendenciájára is.59 Bár filológiai hibáktól nem mentes a tanulmány, Kolozsi
művészetelméleti felkészültsége a posztmodern és avantgárd két kanonizáló kategóriája
között a pad alá eső Hajnóczy-életmű poétikai sajátosságait tömör és találó mondatokkal
jellemezte. Meglátása szerint a kiszorulás okai között éppen a szövegépítési tendenciák
sajátosságai állnak, ezzel tehát Szkárosi Endre hasonló gondolatmenetéhez csatlakozott a
tanulmány szerzője, igaz, argumentációja bizonyos pontokon bővebb az általa is
hivatkozott Szkárosi tanulmánynál.60 Elméleti és irodalomtörténeti érvei A parancs,
meglátásunk szerint, a mai napig legkoherensebb értelmezésével váltak teljessé. A kortárs
allegorézisek jogosultságán túl a regény századosának szerepét az implicit olvasói
pozícióval, a sötét országét pedig a szöveg pozíciójával azonosító megközelítés Roland
Barthes tipológiájában a scriptible kategóriájába sorolható. Szilasi ötlete nyomán azt az
értelmezési lehetőséget is felveti a szerző, hogy az antik hüpomnémata műfajának
újraéledéseként olvashatjuk A parancsot. Szekeres Szabolcs ugyanerről a regényről írt
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tanulmányában sokkal inkább értelemközvetítő tendenciákat keresett A parancsban.61
Kolozsi Orsolya olvasatának Turi Tímea egy három évvel később megjelent tanulmánya
lesz az örököse.62
A 2008-as tanulmánykötet záró tanulmányát Cserjés Katalin Hajnóczy mottóiról
szóló tanulmánya zárta, amit 2009-ben kiadott doktori dolgozatában is olvasható.63 Ez a
harmadik Hajnóczy-monográfia Szerdahelyi Zoltán (1988) és Németh Marcell (1999)
könyvei után, akaratlanul is, de illeszkedik a Hajnóczy-recepció évtizedenként megjelenő
monografikus feldolgozási sorába.64 Bár Szerdahelyihez hasonlóan Cserjés is jelentős
jegyzetapparátussal dolgozik, főszövegében mindkét elődjénél gazdagabb értelmezői
munka folyik. A könyv első harmadában poétikai kérdéseket érintve hangsúlyosan
foglalkozott Hajnóczy harmadik monográfusa a különböző szépirodalmi alkotások műfaji
besorolhatóságával, valamint elméleti alapjainak tisztázásával előkészítette intertextuális
értelmezéseit. A könyv a továbbiakban elsősorban Hajnóczy címválasztásainak, mottóinak
és más szövegközi utalások révén működtetett intertextuális beágyazottságára hívja fel a
figyelmet. Teszi ezt jelentős szépirodalmi és szakirodalmi anyagot mozgatva. A
képzőművészeti, filmes és zenei határok életműbeli feszegetését is kiemelve, Hajnóczy
poétikájának „radikális eklektikájának” és kísérletező jellegének a leírására törekszik „a
lebegő orgonagyökér” című monográfia. A számos kapcsolódási lehetőség meggyőző
erejét az értelmezések gyakori megtorpanása csökkenti ugyan, mintegy asszociatív,
enumeratív jelleget kölcsönözve az áttekintésnek, máskor viszont, például Hajnóczy és
Akutagava némely szövegeinek intertextuális kötődéseit kellő kifejtettségben tárja fel.
2009-ben jelent meg az egy évvel korábbi konferencia anyagait közre adó
tanulmánykötet is, amely a Tudom. De: tudom-e? címet kapta. Annak ellenére, hogy nem
jelent meg valamennyi előadás szerkesztett szövege, így is tizennyolc tanulmányával az
egyik legterjedelmesebb tanulmánykötet született meg Hajnóczy munkásságáról. A szakács
szövegének Turi Tímea és Cserjés Katalin szenteltek tanulmányt, amely annak a
Perzsiának vált akkorra olvasható előképévé, amely regény még ebben a kötetben is a
legtöbb értelmezés tárgya lett.65 Tóth F. Péter Az unokaöcs, a korábban említett Horváth
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Györgyi-féle tanulmány pedig az állatmesék politikai kontextusa felőli újraolvasására
vállalkozott, igen meggyőzően újítva meg a Mesék addigi értelmezési vonulatát, amint arra
még visszatérünk. Gaborják Ádám cikke a testreprezentációk vizsgálatát kiterjesztette a
Jézus menyasszonya regény szövegére,66 Szekeres Szabolcs pedig ismét Hajnóczy
kanonizációs és/vagy irodalomtörténeti helyét vizsgálta, ezúttal A fűtő hatástörténetének a
vizsgálatával.67

Két

poétikai

tárgyú

írás

nyitotta

meg

a

kötetet,

Hajnóczy

kérdezéstechnikájával Faragó Kornélia foglalkozott, Szkárosi Endre pedig azt az 1980-as
évek elején lényegében már megfogalmazott hipotézisét artikulálta, amely a kései
Hajnóczy próza lírai vonásaira hívta fel a figyelmet. 68 Szkárosi áttekintése a Jézus
menyasszonya kötet egészére kiterjedt, kiindulásként pedig azt hangsúlyozta, hogy a 70-es
évek „fiatal írói” jellemzően kisepikai formákban alkottak, ahonnan a nagyepika felé
léptek (például Nádas és Esterházy), szemben Hajnóczyval, akit ugyan a Perzsia sikere
emelt a kritikusok szerint nemzedéke élvonalába, Szkárosi szerint mégis inkább a lírai
szövegszervezés felé lépett utolsó kötetében. Fontos szövege még ennek a kötetnek Milián
Orsolya Szertartásról szóló írása, amely a medialitás jegyében értelmezte ezt a korábban
már sok közelítést megért repetitív szöveget.69
Horváth Györgyi említett tanulmányának a hipotézisét röviden így összegezhetjük a
tanulmány egyik mondatát idézve: „Hajnóczy állatmeséi ugyanis műfaj-átírások, avagy
műfaji reflexiók. Hajnóczy a propagandisztikus funkciójú, a világ konszenzusos
párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczytanulmányok 3), 177–180. CSERJÉS Katalin, A szakács, aki soha nem főzött (Hajnóczy Péter szövegeinek
„referencia nélküli” címeiről), Tiszatáj, 2009/9, 66–77. Utánközölve itt: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd
kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy-tanulmányok 3),
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értelmezéséből kiinduló állatmeséket írja át irodalmi (azaz az egyszerű valóságértelmezést
elbizonytalanító) állatmesékké. Ennyiben az állatmeséi épp fordított előjellel működnek,
mint ahogy azt a korabeli kritika azonosította: nem kivezetnek az irodalomból, hanem egy
nem irodalmi műfajt próbálnak bevezetni.”70 Horváth Györgyi ezen a ponton félreértette a
recepciót és ezzel együtt A tücsök és a hangya értelmezése is megbicsaklik tanulmányában.
Horváth többször is megemlíti, hogy a korabeli kritika értetlenül fogadta az állatmeséket,
ugyanakkor A tücsök és a hangya pesti viccként való elterjedésével mintegy
olvasásszociológiai ellenpéldát szolgáltatnak arra, hogy a társadalmi megítélése hogyan
írja felül a szakkritika álláspontját. Csakhogy a kortárs kritika mást állított. Mátyás István
így rögzítette annak idején a problémát: „Külön kell szólnom a kötetben olvasható
mesékről, mert nem egészen értem, hogy mit keresnek ott. A hangya és a tücsök például
egy évek óta az országban keringő, régen elcsépelt vicc gyenge feldolgozása.”71 Tehát
nem Hajnóczy állatmeséje terjedt el pesti viccként, hanem Hajnóczy emelt be a kötetébe
egy pesti viccet. Ez pedig azért rendíti meg Horváth Györgyinek a többi állatmese kapcsán
egyébként nagyon is helytálló eszmefuttatását, mert valójában nem egy társadalmi
tapasztalatnak a propagandisztikus műfajt kifigurázó új, metafiktív műfaj irodalomba
emelésével kell ezen a ponton számot vetni, hanem a pesti folklór mintegy vendégszövegszerű inzertálásával. Ha a tanulmányíró gondolatmenetének a sodrában akarunk maradni,
ez tehát nem vagy pontosabban nem csak a politikai kontextus kettősbeszédének szubtilis
iróniával átitatott esete, mint a többi állatmese kapcsán ezt joggal állította, hanem sokkal
inkább a pesti vicc és a magas irodalom találkoztatása. A kortárs kritikának A tücsök és a
hangya esetében ezzel volt problémája, ami nem zárja ki a többi állatmese interpretációs
elhallgattatásának Horváth Györgyi által felvázolt mechanizmusát.
A negyedik Hajnóczy-tanulmányokat tartalmazó kötet már a hagyatéki munka
hatása alatt született 2012-ben. Ennek köszönhetően a kötet két blokkja is tartalmaz olyan
gyümölcsöket, amelyek a hagyatékot feldolgozó munkához köthetőek. Először vált
ismertté Hajnóczy nyelvtudásának és a Horváth Györgyi által jó érzékkel diskurzusba
léptetett Állatfarm angol szövegének Hajnóczy féle fordítási kísérlete és annak
értékelése.72 Hajnóczy naplóinak irodalomtörténeti tanulságai és a hagyatékban megtalált
képek feldolgozása is fontos lépés volt, hiszen például a Perzsia delíriumos látomásairól
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kiderült, hogy több közülük Hajnóczy által kivágott képek egyszerű ekphraszisza. A
képkivágások közül többet ki is állított a 2011-es konferencia helyszínén a Műhely,
ezekből egy válogatást pedig a 2016-os tanulmánykötet tartalmaz. Nagy Tamás itt mutatta
be elsőként az egy év múlva kiadott Az elkülönítőt tartalmazó doboz tanulságait.73 Több
tanulmány foglalkozott a Jézus menyasszonya rövid szövegeivel, így egy allegorikus
olvasat egészítette ki Milián Orsolya különféle allegoréziseket egymással szembeállító,
dekonstruktív olvasatát A latin betűkről, illetve Szkárosi Endre A kopt nők hiánypótló
értelmezésével ismét a kisepikai formák és a lírai beszédmód közötti átjárhatóság mellett
érvel Hajnóczy kései szövegeiben.74
A Műhely ötödik kiadványának kiadása előtt számos hagyatéki publikációval és a
posztumusz megjelentetett Hajnóczy-szövegek értelmezésével jelentkezett a 2010-es
években. Ezek közül, amint már említettük, pusztán terjedelmi okoknál fogva is kiemelkedett Nagy Tamás szerkesztői munkájának köszönhetően a Jelentések a süllyesztőből
című, Az elkülönítő-doboz tartalmát közreadó könyv. Jelentős sajtóvisszhangot és emiatt a
Hajnóczy-recepció szélesebb körű újraindulása is köszönhető ennek a könyvnek és az ezt
övező szépirodalmi alkotások posztumusz közléseinek. A legutóbbi, ötödik Hajnóczytanulmányokat tartalmazó kötet 2016-ban egy Hajnóczy olvasmányaival foglalkozó
konferencia előadásai mellett, hangsúlyosan a hagyatéki anyaggal foglalkozott.
Egybegyűjtötte nemcsak a képi anyag egy válogatását, hanem a különböző folyóiratokban
2010 után megjelentetett szépirodalmi szövegeket is, valamint Tóth F. Péternek egy
Hajnóczy életrajzáról írott tanulmányát.75 A tanulmányok sorából kiemelkedik Nagy
Tamás A latin betűk egy intertextusáról szóló írása, amely a korábban erről a műről
értekezők figyelmét elkerülő Konsztantinosz Kavafisz fordításkötet fontos szövegközi
utalásait emelte a szakirodalomba.76 A történeti áttekintés végére érve a dolgozat a
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következőkben a szakirodalom néhány jellemzőjének kiemelésével jut el Hajnóczy
életművének a magyar nyelvű szépirodalmi kánonban való elhelyezhetőségéhez.

2.4 Kultúrpolitika, filológia és értelmezéstörténet összefüggései A kopt nők
esetében
A kopt nők szövegét elsőként a Mozgó Világ 1980/11. számában közölte Hajnóczy
Péter több más írása mellett. A kultúrpolitika hírhedt beavatkozása az Ösztönző elem
kihagyására kényszerítette a szerkesztőséget. A többi írás közlését viszont engedélyezték,
köztük A kopt nőkét is. Kevesebb, mint egy évvel később a Szépirodalmi Könyvkiadó
megjelentette Hajnóczy negyedik, gyűjteményes kötetét, amelyben azonban A kopt nők
szövegének egy sora eltért az első közlésben olvasható mondattól. Az 1980 novemberében
publikált bekezdés a mondat bővebb verzióját így közölte:
Magyarázkodnom kell. Annyi az egész, hogy a kopt nőkről álmodtam, és felriadtam,
verejtékben úszva. Aztán sürgősen megittam három pohár vörösbort, amelyhez a koptok
vére is hasonlít. Rágyújtottam egy cigarettára, amely csak ebben a kiherélt, ősi területeitől
megfosztott országban neveztetik cigarettának.”77
Az 1981 nyarán kiadott Jézus menyasszonya kötetben ennek a bekezdésnek a
mondata már így rövidült meg: „Rágyújtottam egy cigarettára, amely csak ebben az
országban neveztetik cigarettának.”78 A Hajnóczy halála után egy évvel kiadott, első
életműkiadás ez utóbbi szövegvariánst vette át.79 A Mozgó Világ korábbi szerkesztőségi
tagja, Reményi József Tamás által készített 2007-es gyűjteményes kötet ismét az eredeti,
hosszabb mondatváltozatot közölte.80 Mindez három egymással összefüggő kérdést vet fel:
az első filológiai természetű, a második A kopt nők befogadástörténetén keresztül a
Hajnóczy-recepció sajátosságaira mutat rá, a harmadik pedig az 1970-es és 80-as évek
kultúrpolitikáját érinti.
tanulmányok 5), 61–67. A hivatkozott mű pedig: Konsztantinosz KAVAFISZ, A barbárokra várva, ford.
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Filológiai szempontból ebben az esetben is feltehető az ultima manus kérdése.
Ismeretes, hogy Hajnóczy a nyomdába adás pillanatáig követte kéziratai sorsát és
akkurátusan ügyelt azok kiadására.81 Gondolhatjuk ennek alapján, hogy a szerző halála
előtt nem sokkal megjelent Jézus menyasszonya kötet, amely az első az eltérést közlők
sorában, bírja az ultima manus címét. Ezzel együtt az sem kizárt, hogy többféle változatot
tartott véglegesnek Hajnóczy, ami egyébként nem volt jellemző a publikációs gyakorlatára.
Ugyanakkor érdemes arra is emlékeztetnünk, hogy az első Országos Hajnóczykonferencián (2008. november) elhangzott előadásában Vadai István az akkor nemrég
megjelent Osiris-féle Hajnóczy szövegkiadás szövegkritikai sajátosságairól beszélve,
rendkívüli alapossága ellenére, ezt a szövegkülönbséget nem vette észre. Előadása írásos
változatában

a

Hajnóczy

szövegkiadások

leszármazásrajzát

így

írta

le:

„A

szöveghagyomány lineáris. Az eredetileg folyóiratban vagy szerzői kötetben megjelent
írásokat az 1982-es kiadás újraközli, ám az 1992/93-as nem nyúlik vissza az első
közléshez,

hanem

az

1982-es

gyűjteményes

közlésre

támaszkodik.

A

2007-es

hasonlóképpen jár el. Ahelyett, hogy az első változathoz nyúlna, a legutolsó szövegközlést
veszi alapul. Azt gondolom, hogy ez nagyon helytelen így, mert törvényszerű
szövegromláshoz és a másolási hibák automatikus felhalmozódásához vezet.”82 A
fentiekből kiderült, hogy Vadai István sok szempontból megalapozott kritikája, ebben A
kopt nők közléstörténetét illetően nem állta meg a helyét.
Mindez azért sem mellékes kérdés, mert éppen ennek a szöveggondozói döntésnek
volt kritikai visszhangja. Elsőként Szigeti Csaba tette szóvá egy tanulmányában a
Szépirodalmi Könyvkiadó szöveggondozói hibáját, azt egyenesen az interpretáció
ellehetetlenítőjeként aposztrofálva: „… a Szépirodalmi Könyvkiadó közlésében – több apró
eltérés mellett – egy olyan kihagyás is szerepel, amely a szöveget értelmezhetetlenné
teszi…”83 Erről Szerdahelyi Zoltán 1988-ban megvédett doktori értekezése is
megemlékezett, igaz, Szigeti Csabánál kisebb jelentőséget tulajdonítva az így keletkezett
értelmezési különbségkényszernek.84 Hajnóczy második monográfusa, Németh Marcell is
számon tartja az első közlésbeli, teljesebb változat létét, könyvében ugyanis ezt idézi, ő is
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hivatkozik Szigeti Csaba említett cikkére, azonban értelmezésében nem tér ki a
szövegváltozatok különbségének interpretatív jelentőségére.85
Bár A kopt nők recepciója viszonylag szegényes az életmű olyan kiemelt
darabjaihoz képest, mint például A parancs vagy A véradó, mégis az értelmezők javarészt
hagyták vezetni magukat a második közlést követő szövegkiadások által. Amikor Szkárosi
Endre, a novella legújabb értelmezőjeként már a Reményi által szerkesztett 2007-es
szövegkiadást vette alapul. A bővülő-szűkülő tendenciáról azonban a tanulmány szövege
nem emlékezett meg, jóllehet a bővebb verzió adta jelentésháló eleme Szkárosi
tanulmányának.86 Nem csekély annak a különbségnek a tétje, hogy mennyiben kínál fel A
kopt nők szövege egy olyan magyar politikatörténeti olvasatot, ami narrátori szólamként
még annál az irredenta megnyilatkozásnál is direktebb, mint amit a Jézus menyasszonya
regény vendégszövegeiben olvashatunk.87 Az eddigiekből kitűnik, hogy a Szigeti Csaba
által még súlyos akadálynak értékelt szövegkritikai eljárás és Szkárosi Endre
szövegkülönbség felett átsikló értelmezése közötti skála elég széles ahhoz, hogy pusztán a
filológiai tények értelmezése kapcsán megállapíthassuk A kopt nők és ezen keresztül
bizonyos mértékig a Hajnóczy-életmű befogadástörténetének is az esetlegességét.88 Ez a
megállapítás, persze, elhamarkodott pálcatörés a recepció felett, ha a történetiségi
szempontjáról

megfeledkezünk.89

A

szövegkritikai

különbségek

értelmezésbeli

hangsúlyának fokozatos csökkenése fordítottan arányos a közlések dátumától időben
növekvő távolsággal. A világosan leírható folyamat egységes iránya mégis megtörni
látszik a 2007-es szövegközléssel. Egyrészt Reményi szerkesztésében visszatér a korábban
megcsonkult mellékmondat, ez azonban mégsem eredményezte Vadai István részéről a
szövegkritikai vagy Szkárosi Endre részéről az értelmezői figyelemnek a recepció korábbi
szakaszához hasonló rámutató gesztusát. A hatástörténet látszólagos törésének egyik
lehetséges értelmezését a történeti szempont figyelembevétele kínálja: bár mind Vadai,
mind Szkárosi saját tapasztalattal bírt a Kádár-rendszer kultúrpolitikájáról, a rendszerváltás
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után két évtizeddel az 1980-as évekétől radikálisan eltérő politikatörténeti és identitásbeli
beágyazottság jellemzi azt az irodalomtudományos közeget, amelyben kutatásaik folynak.
Másként fogalmazva, a XXI. századi befogadói attitűd A kopt nők esetében, érthető módon,
kevésbé fogékony arra a kérdésre, hogy Aczél György kultúrpolitikája mit tűrt meg és mit
tiltott egy publikált szöveg esetében. Holott A kopt nők első két publikációjának az idején
érdemi kérdésként fogalmazódhatott meg, hogy a kultúrpolitika az Ösztönző elem tiltott
kategóriába léptetése miatt tűrte meg,90 egyfajta húzd meg, ereszd meg taktika jegyében A
kopt nők irredentizmusként is olvasható mellékmondatának a feltüntetését vagy sem.
Ugyanígy releváns felvetésnek tűnhetett az 1981-es közléskor, hogy ha a Szépirodalmi
Könyvkiadó a Jézus menyasszonya kötetben feltüntethette az Ösztönző elem szövegét,
cserébe nem húzatták-e ki az inkriminált mellékmondatot A kopt nők szövegéből. Ezeknek
a kérdéseknek, illetve felvetéseknek a konkrét megválaszolásánál sokkal izgalmasabb
azonban az, amit ennek a novellának a recepcióján keresztül Hajnóczy életművének az
esztétikai megítéléséről mondhatunk: mennyiben módosítja napjainkban Hajnóczy Péter
életművének befogadókra gyakorolt hatását az a tény, hogy a rendszerváltással
fokozatosan eliminálódik a kommunizmus diktatórikus életvilágának zsigeri tapasztalata?
Úgy tűnik, hogy Hajnóczy szövegeinek az olvasásakor azok eredeti történeti
beágyazottsága egyértelműen kisebb érdeklődésre tarthat számot a kétezres években, mint
a rendszerváltás évtizedében és ez a tendencia könnyen lehet, hogy töretlenül megmarad a
jövőben is.

2.5 Új megközelítések beemelése a szakirodalomba
Feltéve, hogy a siker kritériumának meg lehet tenni azt a mennyiségi és történeti
szempontot, hogy több értelmező, a recepció legalább két szakaszában tart egy szempontot
mérvadó kiindulásnak értelmezése során, a következőkben e szerint két sikeres és egy
sikertelen gondolatkísérlet megjelenésére fogunk utalni. Először az apokaliptikus
hagyomány jelenlétét, másodjára a Perzsia tematikus holokauszt olvasatát, harmadjára
pedig szerzőnk rövid prózai írásainak műfaji besorolását fogjuk érinteni, mint egy-egy új
megközelítési kísérlet be(nem)vonulását a Hajnóczy-recepcióba.
Hajnóczy bizonyos szövegeinek, főleg a Jézus menyasszonya kötet írásainak az
apokaliptikus vagy posztapokaliptikus hagyományhoz kötődő vonulatára már a kortárs
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kritikai is felhívta a figyelmet, elsősorban A parancs értelmezésében Erdődy Edit és
Szörényi László korábban említett, 1980 decemberi cikkeikben. A recepció második
szakaszában ugyanígy, elsősorban tematikus alapokon, az apokalipszis alatt valamilyen
végső, gyakorta katasztrofális szcenárióval zajló lezárulást értve, Angyalosi Gergely
foglalkozott egy példa erejéig Hajnóczy utolsó kötetének írásaival.91 Konrád György A
városalapító (1977), Grendel Lajos Galeri (1982) és Márton László Nagy-budapesti Rémüldözés (1984) a Jézus menyasszonya kötet címadó regénye és a Kétezer című írást is a
posztmodern térségünkben kialakult apokaliptikus hangoltsága mentén olvasta a tanulmány
szerzője.92 Az apokaliptikus vonások tematikus jelenlétének szakirodalmi regisztrálása
ezen a ponton már nyitottságot mutatott az életmű narratív eljárásainak apokaliptikus
vonásaira is, amit a Hajnóczy-műhely tagjai közül Urbanik Tímeával ketten gondoltunk
tovább éppen a Perzsia és a bibliai Jelenések könyvének párhuzamos olvasati
lehetőségeinek a számbavételével.93 A három recepciós fázis mindegyikében, több szerző
által felvetett és alkalmazott értelmezői szempont ennyiben tehát sikeresen ízesült
Hajnóczy recepciójában. Érdekes megfigyelni ugyanakkor azt a tendenciát, amely egyazon
felvetés negyedik kötettől a harmadik felé való kiterjesztésében, fokozatosan nyerte el
eddigi helyét a szakirodalomban, hiszen felvetődhet, hogy például A fűtő szürreális
képeinek vagy az M kötet egyes írásainak, avagy a legelsőként publikált Pipacs látomásos
víziójának olvasásakor nem ugyanennek a hangoltságnak vagyunk-e a tanúi.
Kevésbé nevezhető sikeresnek A halál kilovagolt Perzsiából holokauszt-irodalomként
olvasása. Árnyaltan bár, mégis határozott irányban efelé mutat a Magyar irodalom című,
2010-ben Gintli Tibor főszerkesztésével megjelent irodalomtörténeti áttekintés Hajnóczy
Perzsiájáról írott fejezete. A Schein Gábor által jegyzett értelmezés Brasch Izidor
cipőkanalának jelölőjéből kiindulva jutott a II. világháborús trauma történeti mozgásba
hozásához, amit túlzónak értékelhetünk. Ennél megalapozottabb értelmezési vonulatot
képezhet a Krisztina-történetben feltűnő holokauszt emlék említése. Azonban ekkor is
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felmerülhet a kérdés, hogy mennyiben a 70-es évek életvilágának kliséit kiemelő, majd
ugyanazzal a poétikai eljárással, amely rámutat a holokausztra mint a többi történeti
narratíva közötti egyik nyelvi meghatározottságra, annak patetikus trauma jellegét
destruáló gesztussal van dolgunk a Perzsiában. Schein Gábor vitára késztető
értelmezéséhez képest durván leegyszerűsítő, pusztán a tematikai szintű említésre alapozott
döntés vezette Horváth Rita tanulmányának szövegét, amikor a Perzsiát mindenféle
kérdésfelvetés nélkül a magyar nyelvű holokausztirodalom egyik példájaként sorolta be
egy nemzetközi szakmonográfiában olyan vitathatatlanul fontos holokausztról szóló
könyvek mellett, mint a Sorstalanság.94 Hajnóczy Péter és a holokauszt témájában is
adalékkal szolgált a hagyatéki kutatások nyomán kiadott A föloldozás. Turi Tímea kísérő
kommentárja kiegyensúlyozott példája annak, hogy milyen módon lehetne egy korábban a
szakirodalomban alig tematizált szempontot beemelni a szakirodalmi diskurzusba.
Meglátásom szerint nem önálló, hanem az értékes kiegészítő szempontok egyikeként
tárgyalható Hajnóczy életműve kapcsán a holokauszt kérdése. Elegendő lehet ennek
belátásához egy rövid összevetést tenni a kortársak írásaiban tematizált trauma és
Hajnóczy Péter írásainak tematikus hangsúlyai között. A zsidóságban is inkább a
kiválasztottság és társadalmi periféria-érzet kettőssége foglalkoztatja az életmű csekély
számú, idevágó szöveghelyét.
Harmadik megközelítési szempontként egy poétikai kérdés kezelését hozhatjuk fel
a Hajnóczy szakirodalomban. Elsősorban a Jézus menyasszonya kötet rövid, prózai
szövegeit illetően alakultak ki különböző műfaji megjelölési irányok a recepcióban.
Korábban A fűtő kötet írásaira Balassa Péter még magabiztosan alkalmazta a novella
műfaji megjelölést, így elsők között címkézte fel a kötetindító írásokat hősük alapján
„Márai-novelláknak”.95 Okot adhatott erre az is, hogy a Szépirodalmi Könyvkiadónál
először kötetként megjelent írásokat a könyv fülszövegének paratextusa egyszer
novellaként, majd kétszer karcolatként nevezte meg. A kortárs kritika alkalmasint erre
alapozva beszélt a kötet három hosszabb írásán (Temetés, A parancs, Jézus menyasszonya)
kívüli szövegekről karcolatokként.96 Thomka Beáta mint a prózaelmélettel foglalkozó
szakember árnyalt distinkciók mentén kialakított fogalmi hálóval közelített minden
Hajnóczyról írott tanulmányában a műfaji megjelölések kérdéséhez, például az adott
szöveg nyitott vagy zárt szerkezete, tematikai adottságok (köznapi vagy emelkedett
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témaválasztás), a narrátor és a szereplői szólamok egymáshoz fűződő kapcsolata alapján.
Reményi József Tamás az 1993-ban kiadott kétkötetes Hajnóczy szöveggyűjtemény
utószavában ezt írta:
„De »soványodhatott« a szerkezet az epikum végletes redukciója irányába is, ekkor a
tudati mezők felfokozott képhasználatával a szerző előrébb lép hősének dilemmái mögül.
Így születtek az életmű zárószakaszában a short short storyk, a Hajnóczy szkázok.”97
Műfajelméletileg nehezen igazolható választás a szkáz megjelölés. Az orosz
irodalomtudományból Eichenbaum és Bahtyin vitájának magyarra fordításával megérkező
fogalom nem kisepikai műfajt jelöl.98 Talán a szkázban rejlő váratlanság késztette
Reményit a fogalomhasználatra, amiről nem is sejthette, hogy később, a recepció harmadik
szakaszában paradigmateremtővé válik a szófordulata. Cserjés Katalin már terminusként
beszélt a Hajnóczy-szkázokról doktori értekezésében és a Hajnóczy-műhely értekező
nyelvébe is reflektálatlanul beférkőzött ez a fogalomhasználat a rövid próza, novella,
elbeszélés vagy más, neutrális jelölők helyett.99 A Hajnóczy-műhely kiadványainak és
ezzel a recepció harmadik fázisának is erénye a párbeszédkészség és a nyitottság
mindenféle megközelítésre, ugyanakkor éppen ebből fakadó hátránya, hogy bizonyos
elméleti koherencia hiányzik a szövegértelmezések mögül, ami éppen a műfaji
megjelölések terminológiájának a példáján jól kivehető nyomot hagyott.
Végezetül utalni érdemes még egy sajnálatos módon zárványként rögzült kutatási irányra,
amely Szerdahelyi Zoltán kezdeményező tanulmányával megindult ugyan, azonban nem
folytatódott, ez pedig a gyermekábrázolás és általában a gyermeki nézőpont szerepe
Hajnóczy életművében.100 A Jézus menyasszonya kötet több írása mellett A fűtő Mesék
ciklusa és a kötetben nem publikált írások egy része is tematikailag csatlakozik a
kérdéskörhöz, amely azonban részletesebb kifejtést igényelne. A gyermeki nézőpont és a
trauma pszichoanalitikus olvasatával is bővíthető irány egy lehetőség a sok között, amivel
a szakma a jövőben is foglalkozhat.
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REMÉNYI József Tamás, Utószó = HAJNÓCZY Péter, Összegyűjtött munkái. Kisregények és más írások,
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2.6 A befogadástörténet útjai elválnak – Hajnóczy életműve a magyar
irodalom kánonjában
Végigpásztázva Hajnóczy recepciótörténetét két fontos értelmezői elágazásra
lehetünk figyelmesek: az iróniát elértő és az arra érzéketlen olvasatok képezik az egyik, a
referenciális és szövegközpontú olvasatok pedig a másik elágazást. Talán nem teljesen
esetleges az az összefüggés, hogy azok a kortárs vagy második szakaszban jelentkező
kritikusok, akik megértették a Hajnóczy szövegekben rejlő iróniát, illetve a kettős beszéd
társadalmi tapasztalatával parallel szépirodalmi kettős beszéd nyelvjátékára figyelmesek
voltak, Hajnóczy munkásságát többre tartották és nem ragaszkodtak a referenciális
olvasatok érvényesítéséhez.101 A velük szemben elhelyezkedő olvasói attitűd az írások
poétikai hiányosságainak észrevételezése mellett a Hajnóczy-legenda referenciális
működését

is

hamarabb

hívták

segítségül

értelmezésük

pozitív

vagy

negatív

ízlésítéleteinek alátámasztására.102 Ez a kategorizáció, természetesen, nem terjeszthető ki
minden esetre, ugyanakkor a szakirodalmi tendenciák sok esetben így is leírhatónak
tűnnek. Ennél is megjósolhatóbb egy-egy tanulmány vagy kritika esetében, hogy a
Hajnóczy-szövegek nyelvi megalkotottságára és ebből fakadóan poétikai mibenlétére is
elsősorban azok az értelmezők tudtak jobban rákérdezni, akik a referenciális olvasatok és a
dokumentarista értelmezésektől távolságot vettek. Különös ugyanakkor azt is látni, hogy
Szerdahelyi Zoltán és Reményi József Tamás is olyan módon dolgoztak az életmű
bemutatásán, hogy egyszerre építették a legendát bemutató kultuszt (Beszélgetések
Hajnóczy Péterről és A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete), miközben értelmezői és/vagy
szövegkiadói munkájuk elévülhetetlen összekapcsolta a nevüket a szövegcentrikus,
referenciális olvasatoktól tartózkodó olvasási úttal is. A legjobb példa erre Szerdahelyi
doktori értekezésének előszava lehet, ahol expressis verbis úgy nyilatkozik a szerző, hogy
a referenciális olvasatok helyett azon szeretne dolgozatával munkálkodni, hogy a szövegek
poétikai valósága léphessen az előtérbe.103
Hajnóczy Péter életművét a vegyes kritikai fogadtatás a kezdetektől a recepció
harmadik szakaszáig elkísérte. Ezzel együtt a róla szóló szakirodalom mennyisége
egyértelműen azt mutatja, hogy a 80-as évek átmeneti elfeledését túlélte az olvasói
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érdeklődés és mind a hazai, mind a külföldi olvashatóság feltételei fokozatosan adottá
váltak ahhoz, hogy a 2000-es évektől a recepció harmadik szakaszába lépve azon kevés 20.
század második felében élő szerzők egyikévé lépjen elő, akiknek az életművét és
hagyatékát rendszeres publikációk és konferenciák tematizálják. A középiskolai
tankönyvek közül az emeltszintű képességekkel rendelkezők számára a kortárs irodalom
kisportréinak sorában is megtalálható Hajnóczy,104 amit az utolsó gyűjteményes kötet
kiadása, illetve az Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
bölcsészhallgatóinak meghirdetett Hajnóczy műveket is feldolgozó kurzusok a felsőoktatás
szintjén is megerősítettek a 2000-es években.
A kánonba kerülés intézményes kereteit Hajnóczy szépirodalmi recepciója is
támogatni látszik. Ennek vázlatos áttekintése előtt röviden kitérhetünk Hajnóczy poétikai
forrásaira is. A Perzsiában olvasható szerzői katalógus csak részben igazolható vissza
Hajnóczy szépírói mestereit keresve, amint arra a dolgozat későbbi fejezeteiben még ki
fogunk térni. Megállapítható ugyanakkor, hogy Ambrose Bierce novellisztikájából a
témaválasztás hétköznapiságának és kegyetlenségének a radikalitása számos ponton
visszaköszön a magyar életműben (pl. Ki a macska?, A rakaszolás, Kétezer). A látomásos
sejtetés és Hajnóczy írásainak szimbólumkezelése számos ponton rokonítható A vak bagoly
magyar fordításának szövegével. A szakirodalom régóta érvényes megállapítását Malcolm
Lowry és Hajnóczy Péter prózájának hasonlóságaira nem szükséges újból megerősíteni, a
hasonlóság magáért beszél a narratív időkezelés, a vendégszövegek kezelése és a
témaválasztás, hangulatfestés terén is. Poétikai szempontból nem lehet eléggé
hangsúlyozni a Beat-nemzedék irodalmi termésének a beépülését, nem egyszer imitatív
átvételét is akár.105 Elég a magyarul megjelent Beat-antológia három írására utalni, hogy a
Hajnóczy nemzedékének meghatározó erővel bíró kötet egészen konkrét kikristályosodásai
láthatóvá váljanak az életműben. Allen Ginsberg Kaddisában olyan blaszfém imát
olvashatunk, ami kísértetiesen emlékeztet a Jézus menyasszonya imájához, vagy Diane di
Prima tizenhárom rémkép című alkotásának Hajnóczy egész életművőn átívelő szürrealista
rémlátomásaival való összevethetőségét is megemlíthetjük, ahogy teoretikus inspirációként
olvashatjuk Jack Kerouac, A spontán próza elemi szabályait, amely az automatikus írás, a
gondolatjelek poétikai szerepének kiemelése és a tárgyak leírhatóságának Hajnóczy-féle
104

Pl.: PETHŐNÉ NAGY Csilla, Irodalomkönyv 12., Budapest, 20044, 463–466. Szöveggyűjtemény 12., szerk.
Pethőné Nagy Csilla, Budapest, 20044, 427–430. A szöveggyűjteményben A hangya és a tücsök valamint a
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programjaként mutat tükörképet.106 Ugyanilyen jelentős inspirációs forrása volt Hajnóczy
írásainak az Európa Kiadónál 1967-ben megjelentett A francia újregény című, kétkötetnyi
fordítás is.
Egyetérthetünk Szekeres Szabolcs azon megállapításával, hogy a 60-as évek
realista alkotásai (pl. Sánta Ferenc Húsz óra, Cseres Tibor Húsz óra vagy Raffai Sarolta
Egyszál magam) helyett radikálisan új prózai irányokat keresve, elsősorban a következő,
poétikailag (ti. idő- és térkezelésükben, önvezérlésű szövegvilágukban, öntükröző
eljárásaikban az elbeszélői pozíció elbizonytalanításában) már a posztmodern jegyeit
viselő művekhez csatolható az irodalomtörténeti áttekintésekben Hajnóczy munkássága:
Dobai

Péter

Csontmolnárok,

Bereményi

Géza

Legendárium,

Lengyel

Péter

Mellékszereplők.107 Hajnóczy poétikai sajátosságai közül elsősorban az intertextualitás
szövegépítő eljárása rokon Esterházy Péter 70-es évekbeli alkotásaival. Ugyanakkor a
Szertartás filmes szövegalkotásra is láthatunk hasonló példát Esterházy írásai között, ha
fellapozzuk a Mozgó Világ 1980 januárjában publikált Bevezetés a szépirodalomba című
novellát, amely közvetlenül egy Hajnóczy szöveg mellett szerepel a lapban: „Átmegy egy
hídon. Árnyéka hosszú. Azt nézi, mikor »esik bele« az árnyéka a vízbe. Mikor beleesik,
megfordul, visszamegy a híd elejére, illetve végére, és újból eljátssza az árnyékot.
Árnyékvilágot, mondja a szívében. Körülnéz, látja-e valaki kisded játékát, az emberek
mennek-jönnek. Megemeli a koffert, a koffer megnyúlik, és lágy oldala behorpad, ahogy
egy arc hosszú éhezés után. Árnyéka a rakparton van, aztán egy göcsörtös, szögletes
vonaglással beleesik a vízbe. Hullám tódul a partra, átnedvesednek a rétegek, aztán a
lyukakból visszaszivárog a fehérség, a robaj, a nyálka…”108 A korai Esterházy szövegek
mellé az utolsót is odakapcsolhatjuk, ha a Hasnyálmirigynapló egyszerre pusztító és női
vonzerővel megszemélyesített Hasnyálkáját például az Embólia kisasszony hasonlóan
megformált központi karakterével vetjük össze. A hasonlóságokhoz képest még több a
különbség a két életmű között, amit a kis és nagy epikai formák sajátosságain túl a két
szerző szövegeinek humora és nyelvfelfogása fejezhet ki a legsokatmondóbban.
Talán Krasznahorkai László első prózai munkái azok, amelyek a legtöbb ihletet
meríthették Hajnóczy prózapoétikájából, annak is elsősorban a szabad függőbeszéd
106
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kezeléséből. Rokonvonásokat találhatunk még Simonffy András Lázadás reggelig című
1965-ös elbeszélése és Hajnóczy A fűtője között. Ez a hasonlóság jóval nagyobb, mint az a
tematikai egyezés, ami a 70-es és 80-as évek fiatal írói közül egy jól kirajzolódó „alkoholirodalmat” teremtett. (pl. Kolozsvári Papp László Az alkoholista halála című regénye
poétikailag távolabb áll Hajnóczy Perzsiájától, mint a korábban említett Simonffy némely
szövege. Urbanik Tímea több ízben joggal utalt arra, hogy Mészöly Miklós Sutting ezredes
tündöklése (1987) és A parancs századosa között intertextuális kapcsolatot lehet
feltételezni, illetve ehhez hasonlóan felvetődhet a testreprezentációkra alapozva a Jézus
menyasszonya regény emberi preparátumainak és Péterffy Gergely Aegon-díjat nyert
regényének, a Kitömött barbárnak (2014) a preparátuma közötti kapcsolat. Nyilvánvalóbb
Hajnóczy szépirodalmi továbbélése Ficsku Pál Gyerekgyár (2006) című alkotásával vagy
Spiegelmann Laura Édeskevés (2008) című szövegének Hair fejezetével.

A kortárs

irodalomból a korábbi Telep-csoport tagjai közül Nemes Z. Márió és Bajtay András művei
is kimutathatóan merítettek ihletet Hajnóczy írásművészetéből.
Összegezve és kiegészítve az eddigieket megállapíthatjuk, hogy Hajnóczy Péter
életműve jelentős szereppel bírt a magyar irodalom 1970-es és 80-as éveinek
alakulásfolyamataiban. A realista poétikai törekvéseitől számos ponton radikálisan eltérő
írásai termékenyítő kölcsönhatásban álltak számos, a későbbi irodalmi kánon kitüntetett
szerzőinek korabeli írásművészetével. Drámai és filmforgatókönyvírói teljesítménye nem
érte el a prózai alkotások színvonalát, de a párbeszédes formák dominanciája helyett
magabiztosan alkalmazott szabad függőbeszéd a dráma és a narráció diaporáma-szerű
leírásai révén a filmes törekvései is mértékadó módon bontakoztak ki epikai munkáiban. A
szépirodalmi szövegek és a dokumentarista írás kapcsolatának részleges megújítása, a
szenvtelen narráció szürreális víziókkal ötvözése, a szöveg-kép-zene hármasának
egymásba fordíthatóságával a szépirodalom határainak radikális kitágítási kísérletei
egyaránt jelentős hozzájárulások voltak a magyar irodalom addigi poétikai tradícióihoz. A
kortárs kritikával részben egyetértve kimondhatjuk, hogy írásművészete egyenetlen ugyan,
ám több művének esztétikai jegyei nemcsak nemzedékének, de a XX. század második
felében született magyar irodalomnak is maradandó alkotása.
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3. Az alkohol nyelv- és kultúrtörténete109
Az alkohol arab eredetű kifejezésének, történeti szempontból, talán a legfigyelemreméltóbb sajátossága a markáns jelentésátvitelekben vagy még inkább jelentésváltásokban
jelölhető meg. Az alábbi, szükségszerűen vázlatos, nyelv- és kultúrtörténeti áttekintés arra
szorítkozik, hogy az alkohol szó történetének a legfontosabb állomásai közül azokat emelje
ki, amelyek ebben a jelentésváltó nyelvtörténeti folyamatban mérföldkőnek tekinthetőek,
amit elsősorban a kulturális kölcsönhatások, közülük is leginkább a szépirodalmi alkotások
mintegy lakmuszpapírként visszaigazolnak és ezzel párhuzamosan maguk is előteremtenek. A széttartó nyelv- és kultúrtörténeti adatok így irányulhatnak összességében
Hajnóczy Péter életműve felé, megvilágítva azt a poétikatörténeti tradíciót is, amiben a
Hajnóczy-szövegek és azok művészeti mintái maguk is megszülettek.
A történeti kutatás legfontosabb kérdései így tehetőek fel: hogyan lehetséges, hogy
az alkohol fogyasztását tabuként tiltó muszlim-arab kultúra szolgáltatja a szeszek nyelvi
jelölőjét? Az eredetileg az antimont (Sb) jelölő alkohol szó miért vált a mai alkohol
tartalmú vegyületek jelölőjévé? A Hajnóczy életmű szempontjából mégis a legfontosabb
kérdés az, hogy a modern (18. sz.) arab szótárak a szeszes italok mellett miért tüntetik fel
második jelentésként a spiritusz (lélek) jelentést? Másként szólva például a denaturált
szeszek spirituszként történő megnevezésében milyen szerepet játszik a figurativitás?
Hogyan tesz szert arra a kettős jelentésre az alkohol, amely Hajnóczy Péternél is az
ambivalencia alapja lesz?

3.1 Az alkohol és az antimon
Az arab alkohol szó első tagja az al- határozott névelő, amelyet a kaf, ha és lam
radikálisokból képzett  كحلszó követ. A kaf, ha és lam radikálisokból képzett arab szó
alapalakja akkád eredetű. Attól függően, hogy milyen magánhangzókkal egészült ki a
szócsalád, jelölt terméketlen évszakot, a szem feketéjét, különösen nemes, fekete színű
109
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lovat.110 Más alakjában fekete virág, illetve a szemészet (káhlali) jelentés is ismert. A
Vullers-féle perzsa-latin szótár azt az embert, aki különleges eszközzel szemet gyógyít
kahálnak ismeri, átvitt értelemben minden gyógyítás képviselőjeként Mohamedre is
vonatkoztatva a jelentést. Kohalként növényből készült gyógyszerre, a szó kohala
derivátumaként erdei mustármagra utal a szó. Vullers feltünteti még a fekete éjszaka, az ég
sötétje és a fekete alsóneműket is a k-h-l radikálisokból képzett szavak fordításaként.111
Valamennyi arab szótár k-h-l szócikkében szerepel az eddig felsorolt jelentéseket
megelőzően az a fekete por, amit az egyiptomiak a szemek védelmére és szépítőszereként
használtak, ma pedig antimonitként ismerünk.112 A szemhéjra és a szemek kontúrjának
kiemelésére a Közel-Keleten a mai napig pálcával felvitt kozmetikum feketesége
szemantikailag először a szemre, majd a szemet gyógyító személyre, illetve a por színe
alapján fokozatosan a sötétségre és a feketeségre terjedhetett ki. A jelentésátvitelek közös
nyelvtörténeti eredője azonban az antimon volt, a Kr. e. évszázadokban elsőként tehát ezt
jelölte az al-kohl kifejezés az arabban, amit a muszlim kultúra is megőrzött vélhetően
egészen addig, amíg az alkohol szesz jelentése ki nem szorította az antimonét.113
Egyiptomban a predinasztikus időkben, megközelítőleg Kr. e. 3100-ban már ismert
volt az antimonitot tartalmazó kozmetikum,114 amelyre az egyiptomiak a msdmt nevet
használták, amelynek valószínűsíthetően helyes arab átírása a mesdemet. A Kr. e. 1890-ből
származó Beni Hasan falfestmény tetején található felirat szerint a kép a stibnit (azaz
mesdemet) vélhetően ázsiai, nomád népektől történő egyiptomi importját örökíti meg a
kép. A finom őrleményből készült egyiptomi szemfesték a szépségápolás mellett a
rovaroktól és a naptól is védelmet nyújtott férfi és női használóinak is.115 A szépség
egyiptomi istennőjétől, Hathortól ellesett szépítkezés egyik legfontosabb alapanyagát az
antimonit (Sb2S3) őrlemény mellett galenitből (PbS) is készítették. A porrá tört ásványok
olajjal keverve váltak könnyen használhatóvá. A felhasznált alapanyagok jótékony hatása
mellett, attól függően, hogy milyen más komponensek (például a galenit esetében az ólom-
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szulfid ólom tartalma) és leginkább is milyen mértékben kerültek bele az antimonit és
galenit készítményekbe, mérgezővé válhattak.116 Egy olyan méregről beszélünk tehát,
amely szépít. Az ambivalens jelentésképződés ezen a ponton is tetten érhető.
Az egyiptomiak által mesdemetnek, az arabok által kohlnak (vagy ithmidnek)
nevezett antimont a görögök eredetileg a στίβι (stibi), στίμμι (stimmi) anyagnévvel
jelölték, ami a rómaiaknál stibiumként honosodott meg.117 A görög στίμμι (stimmi)
valószínűleg az egyiptomi elnevezés „stm” mássalhangzóival áll nyelvtörténeti
kapcsolatban. A görög alkímia jelentős, a valóságosnál komolyabb gyógyhatást
tulajdonított a stibiumnak, ezért a legfontosabb antik szerzők részletesen foglalkoztak a
leírásával. Pedaniosz Dioskoridész (Kr. u. I. sz.) a De materia medica című műve V.
könyvének 99. caputjában tárgyalja a στίμμι (stimmi) tulajdonságait. Dioszkoridész
munkájának V. könyve azért is érdekes, mert a terjedelmes írás első fele (1–82. caput)
részletes osztályozását adja a különböző boroknak, kitérve azok gyógyhatására. A bennük
rejlő szesz és az ekkor még az arabok által alkoholnak nevezett στίμμι (stimmi) közötti
kapcsolat Dioszkoridész számára még ismeretlen, az elnevezés tehát véletlenszerűen talált
el egy későbbi összefüggést. A Naturalis Historiaeban idősebb Plinius (Kr. u. 23–79.) is
leírja a stibium jellemzőit, megkülönböztetve a férfi és női stibiumot, előbbivel alighanem
az antimon-szulfidot (Sb2S5), utóbbival pedig a hevíthetőbb és kevésbé törhető, fémes
antimont jelölhette.118 Gyakorlati és kísérleti felhasználása attól függően, hogy az
alkimisták mekkora figyelmet fordítottak rá a görög-római (Kr. e. 3. sz. – Kr. u. 6. sz.) és
az arab szakaszt követően is megőrizte a fontosságát az alkímia középkori, európai
szakaszában.
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Antimonként először Constantinus Africanus írta le 1050 és 1100 között a
stibiumot.119 Az egyre tisztább elem kinyerése a középkor végén (13. és 15. század között)
sikerülhetett. A rejtélyes kilétű, valószínűleg a 15. században, Erfurtban élő bencés
szerzetesnek, Basilius Valentinusnak tulajdonítják az első olyan monográfiát, amelyet
egyetlen fémnek szenteltek az alkímia történetében.120 A Triumph-Waagen Antimonii,
amint azt már a cím is jelzi, már antimonnak nevezi a stibiumot és könyvnyi terjedelemben
részletezi kinyerésének, gyógyászati és egyéb felhasználásának a lehetőségeit. Ez a munka
rendkívül jelentős, évszázados hatástörténettel bírt az alkimisták körében. Basilius könyvét
1604-ben közölte Johann Thölde, ezért vitatott, hogy a 15. századi, feltételezett bencés
szerzetes vagy az ő tekintélye alatt csak a 17. század elején magát kiadóként feltüntető
Thöldétől származik az antimon első egzakt leírása. A 16. századi Paracelsus antimont
leíró munkái attól függően bírnak tudománytörténeti jelentőséggel, hogy a TriumphWaagen Antimonii keletkezését a 15. vagy a 17. századra tesszük.121 Ha az antimon első,
önálló leírását nem is tulajdoníthatjuk egyértelműen Paracelsusnak, az antimonvajét
(SbCl3) biztosan, amelynek elkészítését az Archidoxies című munkájában írta le. A
gyógyászatban a kizárólag növényből nyert hatóanyagok helyett a fémeket előnyben
részesítő Paracelsus nagyra értékelte az antimont is felhasználó készítményeket. Paracelsus
munkásságát az alkohol kultúrtörténete szempontjából leginkább azért nevezhetjük
jelentősnek, mert az ő írásaival válik le véglegesen az alkohol-jelölő az antimon jelöltjéről.
Az antimonról és az alkoholról is értekezve, ez a legtöbbet idézett jatrokémikusi életmű
rögzítette a két anyag önálló nevezéktani státusát az európai kultúrkörben. A kohl szót az
arab területeken ugyan a mai napig használják az antimon-szulfitból készült festékanyagra,
de a modern arab a szesz és spiritusz jelentésű kuhul szavát már a kohltól elválasztva
ismeri, köszönhetően az európai alkímiával folytatott cserekapcsolatoknak.
Ha az alkohol és az antimon közös történetét áttekintve szeretnénk mérleget vonni a
két anyag kapcsolatáról, akkor három, számunkra fontos jellemzőt emelhetünk ki. 1. A
paracelsusi szakadást megelőzően az iménti áttekintés alapjául is szolgáló elnevezésbeli,
tehát nyelvi átfedés az első olyan pont, ami a történeti poétika számára is figyelemre méltó
lehet. 2. Az alkoholtartalmú italok és az antimonkészítmények egyaránt szolgálták az ókori
civilizációk kulturális, illetve társadalmi, személyközi alakulásfolyamatait. A szépségápolási és az italozási rítusokon túl mindkét anyagot felhasználták a gyógyászatban. 3.
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Ezzel párhuzamosan megszületett az a felismerés is, hogy a két anyag, fogyasztásuk
mértékétől függően, mérgező hatással is bírt.122 Az egyszerre gyógyítani és mérgezni képes
alkohol és antimon az alkimista és orvosi érdeklődés mellett a szépirodalomra és a
képzőművészeti ábrázolásokra is jelentős hatást gyakorolt. Az ellentétes hatások ilyen
koncentrált együttállása az anyagvilágban és még inkább az ehhez a tapasztalathoz
hozzáférést adó nyelv a művészetekben poétikailag termékeny feszültséget tudott
teremteni.
A szépirodalom rendszerint az ellentét alakzataként kínálja fel az alkohol
motívumát Anakreóntól kezdve Hajnóczy Péterig és tovább. Azzal, hogy az antimon
gyógyszerként és méregként egyaránt hatni tud, az alkohol paralleljévé válhat. Történeti
előzményként pedig az alkoholra mutató jelként, a tipológiai szimbolizmus fogalmai
szerint sajátos típusként is olvasható. Hajnóczy Péter életművében az antimon nem
szerepel. A centrális helyet elfoglaló alkohol motívum építő és pusztító hatásának a
megformálása annál jelentősebb például A halál kilovagolt Perzsiából vagy A fűtő kötet
szövegeiben. Ezekben az esetekben az antimon közvetett jelenléte az ellentétképzés
alakzatában sejlik fel. Ennél közvetlenebb hatást a szövegközi vagy tipológiai olvasatok
kínálnak fel. A halál kilovagolt Perzsiából (1979) egyik kifejezett hivatkozása Malcolm
Lowryra mutat, akinek az életművéből elsősorban a Vulkán alatt című regény már az M
(1977) kötet óta a legjelentősebb hatást gyakorolta Hajnóczy szövegeire. A Lowry-regény
motívumkincse, többek között az alkohol kultúrtörténetének is majdnem minden fontosabb
mozzanatával interferál, így nem meglepő, hogy a különböző alkoholfajták és azok
mérgező hatásának a tematizálása mellett az ittas konzul gondolkodásában az antimon is
többször feltűnik, látszólag mellékesen, egy hajó rakományaként.123 Ezért Lowry munkája
az egyik szál, ami irodalomtörténetileg összeköti Hajnóczy életművét az antimonnal.
A fűtő kötet (1975) első négy elbeszélésében a központi alak egy olyan önkéntesen
elvonókúrára vonuló alkoholista, akit Márainak hívnak. A Hajnóczy-hős nevéről az író
Márai Sándorra asszociáló olvasatok kézenfekvőnek tűnnek, amit a kortárs kritika és a
Hajnóczy kutatások is rendszeresen megerősítenek, joggal.124 Márai Sándornak az 1960-as
és 1970-es években a nyugatra disszidált magyar írók közül más szerzőinknél jelentősebb
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kultusza volt a magyarországi értelmiség körében.125 Az értelmiségi számkivetettség, a
rendszeridegen polgári életforma és a szabad írói munka emblematikus alakjaként kultivált
Márai ezért válhatott A fűtő hősévé a szakirodalmi konszenzus szerint. Ennek az
értelmezésnek az elvitatása nélkül szeretnék amellett érvelni a későbbiekben, hogy a Márai
név szerepeltetését a Hajnóczy és a Márai életmű szövegközi vizsgálata is indokolttá
teheti. Ennek a kapcsolatnak itt csak egyetlen mozzanatára szeretnék utalni.
Béke Ithakában címmel 1952-ben, Londonban jelent meg először a trójai
mondakörből építkező Márai-regény, az író első, emigrációban írt regénye. Az Odüsszeia
cselekményére három mellékszereplő nézőpontjából reflektáló mű a borivásban gazdag
visszaemlékezések és lakomák említése mellett Kalypso nimfa és az apja után kutató
Télemakhosz dialógusában arról olvashatunk, hogy a szépítkező nimfa leplezetlen
közvetlenséggel mutatja be Ulysses fiának kozmetikai gyűjteményét:
„Az egyiptomi szereket nem pótolja semmi. Ti ott Ithakában, elmaradtatok, és dicső anyád
lehet kitűnő háziasszony, de nem ért a szépségápoláshoz. Amint látod, a dobozban négy
rekesz van: három festék, a három napfényes évszak, s a negyedik a tél és a ködös napok
használatára… Lehet, hogy Egyiptomban az isteneknek állatfejük van, de bizonyos, hogy
sehol sem tudnak a porrá őrölt malachitból olyan tökéletes zöld és antimonból olyan
fölséges fekete festéket keverni, mint ahogy a Nílus parti pipereárusok teszik.”(Kiemelés
tőlem – H. M.)126
A trójai mondakör és a homéroszi költeményekben imitatív prózai újraírása során a
Béke Ithakában jelentős antik műveltségi anyagot mozgósít, így a korabeli szépítőszerek
közül az antimonra is kitér, amelynek a regényben Kirké szigetén előforduló, mérgező és
gyógyhatású varázskészítményekkel, vagy a már említett borkultúrával hálóként
összeköthető motívumaira még utalni fogunk. Most mindössze annyit érdemes rögzíteni,
hogy az antimon közvetlen említése, még az anakronizmus árán is megjelenik Márainak
ebben a regényében, amelyben a borittas állapotok leírása a homéroszi és mitológiai
forrásművekhez képest jóval gyakoribb és részletgazdagabb. Az anakronizmus a korábbi
áttekintés alapján abban rejlik, hogy a Béke Ithakában regényideje azokban a homéroszi
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időkben játszódik, amikor az antimon neve bizonyíthatóan csak στίμμι (stimmi) lehetett. A
minden más antik vonatkozásban igen tájékozott Márai-szövegnek ez a „kizökkenése”
korántsem lényegtelen a szempontunkból. Alighanem az alkohol és az antimon közötti
kultúrtörténeti kapcsolat erősségére mutat rá ez a mozzanat, amelyet úgy is értékelhetünk,
mint a történetiség poétikai felülírásának egyik példáját. A magát sminkelő Kalypso nimfa
a vacsorájához bort iszogató Télemakhosszal arról a sminkdobozról beszélget, amely
Ulysses ajándéka és antimont is tartalmaz. A fikciónak ezen az antikvitásba vetített
szimpóziumán a (nyelv)történetiséget felülírva találkozhat egymással az alkohol és az
antimon.

3.2 Alkohol és spiritusz
Az antimont tartalmazó ércekből először szemcsés reszeléket készítettek, aminek a
további tisztítását triturációval és/vagy szublimációval érték el. Az ezek után visszamaradt,
kitapinthatatlanul finom por már alkalmasnak bizonyult a kozmetikai festékanyagként
történő felhasználásra. A k-h-l szócsalád al-kuhl tagja az antimon tartalmú festékpor
mellett, fokozatos jelentésbővüléssel, elkezdett minden hasonló eljárással tisztított és
finomított port is jelölni. A jelentésbővülés következő állomásaként a szublimációs
eljárásokban részt vevő porok esszenciájára is kiterjed az al-kuhl jelentése. Ezeket az
„esszenciákat” a forráspontig melegített folyadékokból desztilláció és/vagy rektifikáció
révén nyerték ki. A szilárd és folyékony halmazállapotú vegyületekből ilyen módon
kinyert, tisztább anyagok a feldolgozott érc vagy folyadék lényegét jelentették az ókoriak
felfogása szerint.127 Ezt a lényegi összetevőt nevezték az egyiptomi, görög, latin és arab
nyelvű területeken is spiritusnak, tehát léleknek. Ez összefüggésben állt a keleti és nyugati
indoeurópai nyelvek használóinak azzal a közismert elképzelésével, amely az ember
lényegét is lelkében látták, amelyre pedig a légzés élettani funkciójából következtettek. A
lélek szó arab (ruch), héber (ruach), görög (pneuma) és latin (spiritus) megfelelői
onomatopoetikus eredetükben a lélegzetet és a szelet idézik fel. 128 Ebből következett, hogy
a gáz halmazállapotú anyagokra is szinonimaként használták a spiritusz megfelelő
fordítását.
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Az egyiptomiak nagy jelentőséget tulajdonítottak a színeknek, ami a festékek
alkalmazása mellett a fémek értékelésében is tetten érhető. A Kr. e. II. évezred
Egyiptomában egy másik jellemző gondolat is élt: minden fém mélyén, vélhetően a fenti
lélek-lényeg logika mentén, él egy szellem. Egy fém megismerése a benne lakozó szellem
és az annak milyenségére is utaló fém-szín vizsgálatával ment végbe a korabeli tudomány
szerint. Az alexandriai és a középkori alkimisták is előszeretettel vallották, hogy a
fémrögök központi magjában rejlő spiritusz egyre mélyebbre és mélyebbre húzódik,
amikor megpróbálják kinyerni.129 Az aranycsinálás évezredes kísérleteinek a kudarcát is
elsősorban arra vezették vissza, hogy képtelenek voltak a spiritusz mélységében
változásokat elérni. Amikor a középkorban az egyre jobban fejlődő desztillációs
eljárásokkal a bor lelkét (spiritus vini) akarták előcsalogatni, az európai alkimisták az
alkohol egyre tisztább vegyületére találtak rá. Addigra azonban a spiritus szó saját
nyelvtörténeti alakulásainak köszönhetően a megtalált alkohol a szeszes italoknak már nem
csak a lényegét, hanem egyre inkább, a teológiai-filozófiai értelemben vett szellemi lelkét
(is) jelentette. A mágikus hitben izzó alkímiától az egzakt tudományok sorába átlépő
jatrokémia egyre racionálisabb alkohol-leírásai így egészültek ki egy szakrális
jelentésárnyalattal.

3.3 Az alkohol mint szesz
Az emberiséget a különböző élelmiszerek szabadban tárolása vezette rá először az
erjedés kellemes és kellemetlen következményeire. Így a különböző növényi táplálékok
erjedéséből származó alkoholos italokat – mint az erjedés kellemes következményeit –
tudatosan is kezdték előállítani. A kicsírázott gabonaőrleményt, a malátát használhatták a
történelem során először szeszes italok előállítására. Az árpakenyérből készített söröket a
Kr. e. IV. évezredben körül már rendszeres gyakorlattal állították elő Egyiptomban és
Mezopotámiában.130 Egyiptomban 3200 körül már a levegővel érintkező sörök
ecetesedését is tudták kezelni. Az alkoholos erjedés és az ecetesedés folyamatait külön
eljárásokként kezelő egyiptomiak tudása azért jelentős, mert egyazon folyamat kétféle
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kezelésével egyszerre ismerték meg a szeszes italok biztonságos tárolását és annak az
ecetnek az előállítását, ami akkoriban az egyetlen, savas készítményül szolgált. 131
A templomi papság kultikus munkája a legtöbb ókori kultúrában elég hamar
kiegészült a gyógyítással. A lélek és a test orvosai egyre inkább kitüntetett, egyes
időszakokban pedig kizárólagos birtokosaivá váltak a gyógyszerkészítésnek, így a korabeli
vegyészeti ismereteknek. A lelki és testi gyógyítás ilyen intézményes összekapcsolására
vezethető vissza a tudomány és a spirituális-ezoterikus megközelítések egymásba
fonódása, ami az alkímia klasszikus arab és európai szakaszában már elválaszthatatlannak
bizonyult.132 Az alkohol fertőtlenítő és toxikus hatásával annál többet foglalkozott egy-egy
kultúra papsága, minél szorosabban kötődött az adott nép vallási életéhez az alkohol
fogyasztása vagy tiltása. Indiában az erjesztés eredményével készült szómának a Rig-véda
külön himnuszokat szentelt.133 A bor kapcsán a görög Dionüszosz- és a latin Bacchuskultusz rituális és szépirodalmi vonatkozásaira ebben a fejezetben elegendő csak utalnunk.
Az európai művészet számára minden téren meghatározó görög-római gyökerek közül
egyedül a bacchanáliák és az őrület összefonódásának érdemes valamivel több figyelmet
szentelnünk, hiszen a mámor és őrület kapcsolata Hajnóczy írásművészetében is gyakran
került kapcsolatba, elég lehet ehhez az alkoholista Márai elmegyógyintézetbe zárására
utalni A fűtő kötetben. Ahogy az alkohol okozta mámor, úgy a tébolyult állapot
határhelyzete is ambivalenciaképző erővel bír az életműben.
A bor okozta mámor és a homéroszi himnuszok által az asszonyok őrületének
kiváltója egyaránt Bacchus volt. A bacchánsnők rituális tánca és féktelen viselkedése a
dionüszoszi orgiákon az istenség sötét hatalmának a szimbóluma volt. Az őrületre
használatos szavak közül az ά̉τη (até) jelöli azt a rendszerint ideiglenes zavarodottságot,
amit az istenek bocsátanak a halandókra rendszerint egy sorsfordító esemény előtt vagy
alatt.134 Ehhez képest a μαίνομαι (mainomai) megőrül igéből képzett névszók, így a
Dionüszoszt imádó mainaszok neve is, egy az emberi magatartásból következő
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zavarodottságra utal. Így például Homérosz a háborúban harcolók realitásvesztett dühének
az őrületéről beszélve használja ezt a kifejezést.135 Hérodotosz három évszázaddal később
a Historia hatodik könyvében megjegyzi, hogy Kleomenész megőrülésének (μαίνομαι) az
okát kortársai a túlzott borfogyasztásban jelölték meg.136 A részeges életvitel és az őrület
összefüggése kevésbé jellemző az isteni beavatkozásra utaló ά̉τη (até) jelentéskörére
kevésbé jellemző, azonban éppen a legkorábbi szövegemlékeink egyikében, az
Odüsszeiában kétszer is találkozunk ezzel a szóhasználattal. A Kirké szigetéről az alvilág
kapujához hajózó Odüsszeusz, miután a halottak lelkét sikeresen megidézte, elsőként a
nem sokkal korábban elhunyt társának, Elpénornak a lelkével találkozik. A gyönge
képességű ifjú éppen azért köszönti elsőként a halottak között Odüsszeuszt, mert
temetetlenül hagyták Aiaié szigetén. Kérésének lényege is erre irányul, ha visszatér
Odüsszeusz a társakkal Kirkéhez, gondoskodjon a végtisztesség megadásáról, hogy
megnyugodhasson a lelke. A kérés bevezetése, amely saját halálának elbeszélését
tartalmazza, prózában így adható vissza:
Istenszülött Laertidész, sokötletű Odüsszeusz, engem a gonosz démon és a rettenetes bor
őrjített meg (ά̉σέ).137
Az aoristosban, tehát az egyszeri, eseményszerű múlt időben álló α̉άω igei
állítmány kettős alannyal rendelkezik. Az ifjú elméjét egy démon és a bor tette átmenetileg
őrültté. Azzal, hogy Homérosz a cselekvés egyik alanyaként a bort nevezi meg,
egyidejűleg meg is személyesítette azt. Kétségtelenül olvasható ez a részlet ironikusan is,
hiszen korábban megtudhatta az olvasó Elpénorról, hogy „nem volt elméje kiváló”,138
banális halálát pedig éppen abban lelte, hogy gyönge elméje borittasan az életben
maradáshoz sem volt elegendő. Mindezt úgy mondja el Odüsszeusznak, hogy őt éppen a
mentális képességeit dicsérő, leleményes/ sokötletű/ jó gondolkodású megszólítással illet.
Emellett arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a cselekvő bor társtettese egy gonosz
lélek vagy szellem, ami olvasható úgy is, mint a borban rejlő spiritusz/szellem megfelelője.
Az ά̉τη (até) másik borral kapcsolatos előfordulása az Odüsszeia huszonegyedik énekében
található. Itt Antinoosz a részegségében háborút okozó Eurüthion kentaurhoz hasonlítja a
koldusnak álcázott Odüsszeuszt, aki a kérők után arra vállalkozik, hogy a trójai háborúból
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származó íját felajzza.139 A kentaurt őrület alá vonó bor Eurüthion történetében tragikus
háborúhoz vezetett, ezért ennek a felemlegetése Antinoosz nézőpontjából fenyegetésnek,
az eposz szempontjából pedig prolepszisként értékelhető, hiszen Odüsszeusz a sikeres
íjazást követően éppen a kérőkkel szemben indít véres harcot. Az Odüsszeia két
szöveghelye a komikum és a tragikum oldaláról egyaránt megvilágítja a bor
megszemélyesített erejét, amely a részegség és az őrület közötti határok átlépéseként
értékelhető. A bor természetesen szimbolizálhatja Dionüszioszt, de e nélkül a
behelyettesítés nélkül is világos, hogy bár a hatásuk tekintetében tragikus (Elpénor és
Eurüthion halála) és kiváltó okukban (a bor mint démon) közös homéroszi példák, az
alkohol ábrázolásának ambivalens természetét már megteremtik, amit a beszédmódok
különbségével (komikum és tragikum) meg is kettőz az európai szépirodalom egyik első
alkotásában. Mindez Hajnóczy Péternél poétikai szervezőelv lesz például A fűtő című
kötetben.
Mindezen túl az elpénori jelenet azért is érdekes, mert az Odüsszeia Kirkéhez
kötődő történetéhez vezet minket. Ebben a több szempontból kivételes epizódban fontos
szerepet kap az a φάρμακον (pharmakon), amire az alkohol kultúrtörténete és Hajnóczy
Péter életműve kapcsán is vissza kell még térnünk.140 Kirké varázslatát Odüsszeusz úgy
tudja kivédeni, hogy a méreggel (φάρμακον) kevert Kükeont, ami maga is jelenthetett
borral készített italt, egy Hermésztől kapott varázsfű (φάρμακον) elfogyasztásával
semlegesíti.141 A boros kehelybe kevert méreg, amelyet egy varázsszer közömbösít, újabb
jellegzetes példa lehet arra, ahogyan az alkohol trópusa bevonzza az ellentétes, mérgező és
gyógyító hatású készítmények ábrázolásában rejlő poétikai feszültséget. Az eposz
főhősének egyik, már emlegetett, eposzi jelzőjével, a sokcselűvel (πολυμήχανος) szemben
áll a történet elején Kirké πολυφάρμακος (sokvarázslatú) epithaton ornansa. A két jelző a
kicselezett mérgezés történetét kicsinyítő tükörként tárja a szemünk elé. Egyetértve Karsai
Györggyel megállapíthatjuk, hogy Odüsszeusz ugyan képes kicselezni az állattá változtató
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mérget, Kirké nőiségének a varázsa alól azonban egy éven keresztül nem tudja kivonni
magát. Az utazást megszakítja a szerelem.
Márai a Béke Ithakában harmadik, Télegonosról szóló fejezetében Kirké és
Odüsszeusz szerelmének az utóhangját írta meg. Hermés és Kirké visszatekintő
dialógusában megjelenik Elpénor története mellett az a varázsfű (φάρμακον) is, amit a
hírvivő isten Ulyssesnek adott megmentésére.142 Elpénor emléke arra ad alkalmat a két
isten dialógusában, hogy kifejtsék a halandók és az alkohol viszonyáról szóló
elképzeléseiket.143 És bár a részegen halálát lelő fiú közvetlenül nem idézi fel az Odüsszeia
őrületet is magában foglaló szimbolikáját a Télegonosról írott fejezet egy későbbi ponton
nem mulasztja el a trójai mondakörnek egy az Odüsszeiából kimaradt részét felidézni.
Eszerint az éppen lerészegedő Menelaos meséli el Télegonosnak Ulysses kudarcba fulladt
cselét a trójai háború elején, amikor őrültnek tettetve magát azon volt, hogy ne kelljen
hadba vonulnia.144 Az Odüsszeia pharmakonjai, illetve a borból származó őrület kérdései
Márai regényével közvetlen és – megítélésem szerint – a Béke Ithakában szövegén
keresztül Hajnóczy írásaival közvetett érintkezésben állhatnak. A fentiek párba állíthatóak
a Hajnóczy-szövegek azon ábrázolásaival, amelyekben a szereplők megélése szerint az
őrület és a normalitás egymástól elválasztott kategóriáival sokszor csak önkényesen
valósulnak

meg.

Az

ebből

fakadó

igazságtalan

megkülönböztetés

szenvtelen

tudomásulvétele (Az elkülönítő, Az alkoholista, Mosószappan) vagy eleve reménytelen
kitörési kísérleteinek a kudarcorientált kifejtései (A fűtő) a Hajnóczy-művek gyakori témái
közé tartoznak. Az értekezés végén álló Alkohol munkaterv ennek a társadalmi szintű
hazugság-retorikának a poétikai leleplezését is célozza, másként, mint azt Az elkülönítő
című szociográfia tette. Az alkoholista, aki A fűtő kötet Márai-novelláiban egy
elmegyógyintézetben kénytelen az elvonókúrán részt venni ugyanebben a cinikus
alaphelyzetben

kérdőjelezheti

meg

alkoholizmusának

és

épelméjűségének

az

egyensúlyát.145 A Béke Ithakában szerzője, aki az antimon, az őrület és az alkohol
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gyógyító-mérgező hatásának a motívumkincsét is közvetítette regényével, alkalmasnak
bizonyul egy ilyen szimbolikus írószerep kidolgozására.
Az alkoholnak mint szesznek a tudománytörténetétől a szépirodalom felé tett kitérő
apropóját a görög kultúra vizsgálata tette lehetővé. Ennek a kultúrkörnek az alkohol
szempontjából is lényeges hozadéka Arisztotelész nagyhatású, ámde téves fizikai/kémiai
elmélete, amely minden anyagi valóságot egyetlen, úgynevezett ősanyagra gondolt
visszavezethetőnek. Az ősanyag attól függően, hogy meleg/hideg és száraz/nedves
tulajdonságokkal egészült ki, négy, úgynevezett őselemet szült: a tűzet, a vizet, a földet és
a levegőt. Ezek arányából épül fel a természet, és a különböző összetételű anyagok
egymásba átalakíthatóak.146 A teória szerint, ha például az ősanyag hideg és nedves
tulajdonságú őselemét (víz) melegítjük, meleg és nedves tulajdonságú ősanyagként, új
őselemmé (levegő) alakul át. Annak ellenére, hogy már ismert volt Démokritosz révén az
atom-elmélet őse, Arisztotelész tekintélye évszázadokig félresöpört minden más
elképzelést az alkímiában és azon kívül is. A négy őselemhez viszonyítva quinta
essentiaként fejlődhetett ki a középkorra a bölcsek kövének a tézise. Mindezzel
összefüggésben az alkohol előállításához vezető eljárások is az arisztotelészi elmélet
bűvkörében keresték a desztillációs utak új lehetőségeit is. A tudománytörténeti
szakirodalom egy másik arisztotelészi gondolatnak is megőrizte az emlékét, amely az
alkohol és a spiritusz közös történetéhez vezet vissza.147 E szerint a részegség folyamata
úgy megy végbe, hogy a bor vagy egyéb szeszes ital illatát belélegezve az eléri az emberi
agyat és azt elborítva hozza létre a módosult tudatállapotot.148
Arisztotelész leghíresebb tanítványa, Nagy Sándor hódításai során több városnak is
saját nevét adta az alapításkor/leigázáskor. Ezek közül a Nílus deltájánál elhelyezkedő
Alexandria állította a legmaradandóbb emléket névadójának. Az egyiptomi, zsidó, görög,
latin és arab kultúrák találkozási helyeként a korabeli alkimista kísérletezés központjává
vált város megalapítása és az arabok Kr. u. 7. századi hódításai között többször is a

146

De Generatione et Corruptione, 319b skk.
SZATHMÁRY László, Adatok a magyar szesz- és likőrgyártás történetéhez = Magyar Szesztermelő, 1930/2,
16. A szerző írásait, amint arra még visszatérünk Hajnóczy Péter nagy valószínűséggel olvashatta, amint arra
a dolgozat munkahelyi vitáján Szegedy-Maszák Mihály felhívta a figyelmemet, amit ezúton is köszönök.
148
Nota bene Arisztotelész idején Rómában még az illatot spiritusnak is mondták. Arisztotelésznek az
eddigieken kívül a mikro- és makrokozmosz egymást leképező tétele váltott ki jelentős recepciót. Az
eredetileg csak az emberi test és a kozmosz összefüggéseire érvényes analógiát, az érvelésmód megőrzésével
egyre több területen alkalmazták. A spirituszhoz köthető 17. századi, kabbalista alkímiai példák egyike
szerint az arany olyan a fémek világában, mint Isten a lelkek világában. Ezért az analógia szó szerinti
értelmezésével az aranycsinálás a divináció lehetőségével is kecsegtethette az alkimistákat. Vö: Knorr von
ROSENROTH, Kabbala Denudata. Doctrina Hebraeorum Transcendentalis et Metaphysica atque Theologica,
kiad. Abraham Lichtenthalerus, Frankfurt, 1677, 441–442.
147

52

legfontosabb kulturális központok egyikének bizonyult. Ebben a városban készült el a
héber Tanach görög nyelvű fordítása, a Septuaginta, és a krisztianizálódott római
birodalomban Antiókhia mellett az egyházatyák korának legjelentősebb teológiai
központjául is ez a város szolgált. Az arabok Kr. u. 616 és 641 között végbement
alexandriai hódítása előtt szólnunk kell még a zsidó-keresztény felfogásról, amely sokáig
kizárólag a tudomány területén tud(ott) szövetségesévé válni a muszlim kultúrának.
A Teremtés könyve aitiológiai történettel szolgál a borivás és a részegség kapcsán.
Noé a vízözön után földművelő munkába kezd és így ülteti el az első szőlőtőkét:
„Noé aztán mint földművelő ember; elkezdett szőlőt ültetni. Ivott a borból, lerészegedett és
meztelenül feküdt a sátrában. Amikor ezt Kánaán apja, Kám meglátta, azt ugyanis, hogy
apja szemérme ki van takarva, hírül adta kint lévő két testvérének. Ám Szem és Jáfet
vállukra terítették a palástot, és hátrafelé haladva betakarták apjuk szemérmét. Arcukat
elfordították és így nem látták apjuk szégyenét. Amikor aztán Noé felébredt a részegségből,
s megtudta, mit tett vele a kisebbik fia, így szól: »Átkozott legyen Kánaán, legyen utolsó
szolgája testvéreinek!«”149
A Genezis múltba tekintő prófétai beszédként a tekintélyes pátriárka a szőlő
megművelése és a bortermelése által, mindezek legitimitása mellett érvel, a részegség
szégyenét vetve el egyedül. Ha az Ószövetség tanítását végignézzük, néhány eltéréstől
eltekintve, helytálló az alkoholfogyasztás morális megítélését így összegeznünk, sőt azt
akár az Újszövetségre is kiterjeszthetjük. A borászat és a részegség eredetén túl, egy másik
aitiológiai magyarázat is kitűnik a szövegből: a kánaánita őslakosok – akiknek Noé egyik
fia szimbolikus értelemben az atyja – és az Izrael közötti történelmi konfliktus eredetéről
beszél a könyv szerzője. A monolatriától a monoteizmusig fejlődő ószövetségi hit az
egyiptomi fogságot követő, honfoglalási időszak során, és azon túl is, kitartó konfliktusban
állt a kánaánita őslakosok vallásgyakorlatával. Így a zsidóság számára tiltott gyakorlat volt
a kánaánita eksztázistechnikák gyakorlása is, köztük a spirituális részegségben való
részvétel. Ami a zsidóság számára Isten mágikus lehívásaként elvetendő volt, a kánaániták
mellett világszerte számos primitív vallás hitéletének a részét képezte, ahogy ezt korábban
a Bacchus-kultuszok vagy a hindu vallás szóma-tisztelete kapcsán már említettük. A zsidó
tradícióból kinövő kereszténység szintén morálisan elfogadhatatlannak ítélte a spirituális
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részegség gyakorlatát, ezért is érhették rosszalló megjegyzések a közép- és újkori
keresztény misztika képviselőit, amiért írásaik gyakran éltek a spirituális részegség
metaforikus kifejezéseivel.150
A borivást két fontos esetben korlátozta az Ószövetség. Mind a két megfontolás
alapját a környező népek orgiáiban és kultikus részegségében találhatjuk meg. Áron és fiai,
tehát az egyik papi osztálya a zsidó népnek, meg kellett, hogy tartóztassa magát a bortól a
szentélyben végzett szolgálat előtt.151 Az Istennek szentelt nazírok csoportjának ennél
szigorúbb megtartóztatást kellett vállalniuk. Esetükben a haj és a szakáll levágása, illetve a
tisztátalan dolgok megérintése mellett az alkoholfogyasztás is tiltott volt egészen addig,
amíg a nazirátusi fogadalmuk kötötte őket.152
A zsidóság számára ezeken az eseteken kívül legális volt a borfogyasztás, a
görögökkel történő érintkezés nyomait magán viselő bibliai bölcsességi irodalom a
mértéktartásra felhívta ugyan a figyelmet, de ennél jelentősebb szabályozó ereje volt a
Tórában foglaltaknak. Az egyiptomi kivonulás emlékét őrző pészah estén az előírt bárány
vagy kecskegida, a kovásztalan kenyér és a keserű saláta elfogyasztása mellett bort is ittak,
aminek azonban eleinte nem tulajdonítottak olyan jelentőséget, mint az előírt ételeknek. A
kereszténység újdonsága lesz a bor szerepének a kiemelése. Jézus éppen élete utolsó
pészachját ünnepelte szűk tanítványi körében, amikor az Újszövetség tanúsága szerint a
kenyeret testévé, a bort vérévé változtatva adta önmagát szeretteinek. A kovásztalan
kenyérrel azonos rangra emelt bor, az újszövetségi húsvéti lakomában Krisztus véreként
elővételezte a nagypénteki kereszthalál vérontását. Az egyházatyák és a középkori
skolasztikus teológusok is gyakran értelmezték úgy a halott Krisztus oldalából kifolyó vért
és vizet, mint az egyház szentségeinek a születését. A vér és a bor megfeleltetése miatt az
eucharisztia, a víz és az alámerítés gyakorlata miatt pedig a keresztség szentségének a
kezdeteként olvasták János evangéliuma vonatkozó részletét.153
Az alkohol kultúrtörténete szempontjából említésre méltó mozzanat az eucharisztia
teológiájának egy középkori hangsúlyváltása. A 12. és 14. század között minden más
szentségtani értelmezést maga mögé szorított az a szemlélet, amely a szentségekben
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remediumot, azaz orvosságot látott.154 Ágoston kései örökségeként a szexuális vágyra
(concupiscentia) adott orvosságot a házasság szentsége, a bűnök bocsánatára a gyónás és a
sort folytathatnánk. Így az eucharisztia mindkét színe, tehát a bor is elsősorban a lélek
orvosságaként jelent meg a hívek életében. Ez a teológiai hangsúlyváltás is
hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kora reneszánsz idejére az alkohol szó szesz és spiritusz
jelentései párhuzamosan szilárduljanak meg, miközben az alkoholban rejlő ősi kettősség
(gyógyító és pusztító funkció) tovább absztrahálódjon. A legszentebb cselekményben jelen
lévő átváltoztatott bor már korábban is az imádás és tisztelet tárgyát képezte, ezt követően
pedig a szentség orvosságként történő felfogása a szeszes italok közül a bor jelentését még
közelebb vonta a szakrális gondolkodáshoz. Erre a szakralizációs folyamatra az egyensúlyt
teremtő válasz kétféleképpen született meg a 12–14. században: egyrészt a sikeres
desztilláció révén előállított tiszta alkohol lehetővé tette, hogy a bortól független, neutrális
értékelést kapjon a szesz, másrészt a bahtyini karnevalizmus kulturális jelensége nyújtott
Európa-szerte átható és vaskos kritikai választ az absztrakt szakralitásra. A szentségekre
elsősorban remediumként tekintő teológia mellett a bor misztikus jelentőségét emelte ki az
az újszövetségi kijelentés is, amely a Szentlélek pünkösdi kiáradásakor a tanítványokat
figyelő hitetlenek véleményét jegyzi fel, és a részegséghez hasonlította a karizmatikus
pillanatot.155 Pál apostol az ennél korábban írt efezusiaknak szóló levelében ugyanezzel az
asszociációval élve buzdítja a közösség tagjait: „Ne részegedjetek le bortól, mert abból
erkölcstelenség fakad, inkább teljetek el Lélekkel!”156 A Szentlélek működésének és a
megrészegedésnek ez a két biblikus összekapcsolása ugyanúgy a már említett absztrakciós
szakrális folyamatnak kedveztek, mint a szentségek orvosságként való felfogása.
Hajnóczy Péter legtöbb írása a blaszfémia nyelvén kapcsolódik a keresztény
tradícióhoz. Ezek közül A híd, a Perzsia, A véradó és a Jézus menyasszonya kisregény
egy-egy mozzanatára szeretnék utalni. A híd serdülő hőse ministránsként a sekrestyében
megiszik egy kancsó bort és borkorcsolyának átváltoztatott ostyákat eszik. Tudatában van
a szentségtörés halálos bűnének, de a hitbeli megértés helyett a pap tevékenységében is
csak következetlen kannibalizmust és iszákosságot lát. Akár ebben a látásmódban, akár a
Jézus menyasszonya narrátorának a töltött paprikát Szűz Mária megtestesülésének tituláló
gesztusban felfedezhetjük a fentebb leírt spiritualizációs folyamatok ellenpontozását. Az
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élelmek banalitása és szent dolgok/cselekmények magasztosságának az ellentétpárjai
világosan körvonalazódnak. A Perzsia gyógyhatású szikvízzel higított, természetes ásványi
anyagokat tartalmazó borainak a leírásai a kényszeres alkoholbeteg kifogásaiként hatnak,
ám retorikájuk részese a borról (egyre szentebb) orvosságként beszélő középkori,
keresztény tradíciónak is. Mindezt megerősíti a Perzsia ivási rítusainak az ima rítusaival
való összehasonlítása. Az M kötetben közölt A véradó című elbeszélés hősének váratlanul
vérkúttá váló teste, amely egész Magyarország ellátására alkalmas mennyiségű vért
szolgáltat, az eucharisztikus bor középkori motívumát a visszájáról ismétli meg. Ebben a
szövegben a vér mennyisége és önzetlen odaajándékozása teszi a gyógyítást messiási
léptékűvé, ezzel avatva A véradó hősét is az alkohol középkori kultúrtörténetének az
örökösévé.
A zsidó-keresztény bibliai szemlélethez képest a Korán szemlélete sokkal
szigorúbb az alkoholfogyasztás tekintetében: megtiltja az igazhitű muszlimoknak, hogy
szeszes italt fogyasszanak. Érthető ezek után, hogy a Koránban egyszer sem szerepel a
kuhul kifejezés. Ehhez képest használja a hambra kifejezést, amely igei formában olyan
erjesztő tevékenységre utal, amelynek a végterméke akár alkohol is lehet. A
meghatározhatatlan, enyhén bódító italt, többször is említi a szent irat, úgyis, mint a
paradicsomi folyók egyikébe ömlő folyadékot.157 Létezik egy másik kifejezés is, amelyet
össze szoktak keverni az alkohollal mint szeszes itallal, mivel szerepel a Koránban és
különbözik a hambrától, ez pedig a ghawl. A 37. szúrában olvashatunk egy kupáról, amely
a paradicsomban körbejár és nincs benne ghawl, amitől lerészegednének az ivók. Ennek
alapján a szesszel rokon, de részegséget nem okozó italt sejthetünk a ghawl koránbeli
jelentéseként. Az arab kifejezés elsődlegesen fejfájást és az ezt okozó részegséget jelölte,
azonban éppen ez utóbbi hatástól a Koránban már mentessé válik a ghawl terminusa.
Ennek a kifejezésnek lesz közvetlen névszói származéka a ghúl, amely szerencsétlenséget
és valamilyen démont vagy ártó szellemet jelentett a klasszikus arabban, de lehetséges,
hogy már egy korábbi nyelvtörténeti fázisban is. Ez a démoni alak rokonítható ugyan az
alkohol spiritusz jelentésével, de a kettő között szigorú értelemben nyelvtörténeti
összefüggés nem mutatható ki.
A Próféta munkásságát a mohamedán hitterjesztés műve képes volt a középkor
hajnalán úgy végbevinni, hogy a politikai és a vallási hatalomátvétel közben a meghódított
területek kulturális kincseit legalább részben átmentse. Az Alexandriában felhalmozódott
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alkímiai tudással is ez történt. Az alkoholfogyasztás tilalmából következően az arabok
érdeklődése a görögökénél sokkal inkább az orvoslás miatt volt érdekelt az alkohol
előállításában és kísérleti felhasználásában. A Kr. u. 7. században megindult arab expanzió
a Córdobai Kalifátus 756-os megalapítása azt eredményezte, hogy az arab fennhatóságú
területek a távol-keleti orvoslást és alkímiát össze tudták kötni az egyiptomi és európai
tudással. A görög és római szerzők ismereteinek a feldolgozása ösztökélte elsőként a
bagdadi kalifát majd másokat is, hogy olyan iskolákat alapítsanak, amelyek a későbbi
európai egyetemek mintájául is szolgálva kutatták a kor tudományos kérdéseit. Ami
korábban Alexandriára volt jellemző, a sokféle nép tudományos ismereteinek és a
kultúrájának az ötvöződése miatt, az a 8–9. századra az arab kalifátusok iskoláinak vált a
sajátjává. Ez az ötvöződés hozta meg az európai, többé-kevésbé racionális kísérletek iránt
érdeklődő alkímia mágikus gondolkodással való újbóli beoltását.
Az önálló arab alkímia elindítójaként Abu Abdalláh Dzsabír ibn Hajjánt (722–815)
tartják számon. Az Európában Geber néven ismertté vált arab alkimistának tulajdonítják az
ezernél több kötetre rúgó Dzsabír korpuszt, amely átfogó képet ad a korabeli alkímia
valamennyi kérdéséről.158 Az arab iskolákban Arisztotelész tekintélye nagyobb, mint az
eredeti, hellén környezetében volt, így az anyagátalakulás elvét is tovább éltetik. Számtalan
desztillációs kísérletet folytattak, hogy az őselemek egy-egy tulajdonságát elvegyék és
ezek nélkül az ősanyaghoz juthassanak hozzá. A desztillációs kísérletek sorozata
hozzájárult a kísérleti folyamatok finomodásához, megalapozva ezzel az alkohol későbbi
kinyerését is. Legfontosabb célkitűzéseik egyike az arany elkészítése, amelyhez az „élet
vízét” és a bölcsek kövét katalizátorként használták. Az „élet vize” olykor bort, máskor
pedig higanyt tartalmazott. A bölcsek kövének alexandriai ötletét az arabok közvetítették
az európai középkor alkimistái felé.159
Az arab kalifátusi iskolák mintájára fejlődött ki Nápolytól nem messze a Salernói
orvosi iskola a 11. század elején. Hála az afrikai kontinenssel meglévő kereskedelmi
kapcsolatoknak hála, az arab és zsidó orvoslással váltották le a fejletlenebb hippokráteszi
ismereteket és fokozatosan a Földközi-tenger minden irányából sikerült összegyűjteni a
korszerű tudásanyagot. A 11. század végére kialakult tantervvel és női hallgatókkal
működő intézményhez, különlegessége miatt, egész Európából érkeztek a tanulni és a
gyógyulni vágyók. A megfelelő tudás megszerzéséért egyre többen tanulnak meg arabul,
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miközben nagy erőkkel zajlik a görög nyelvű könyvek arabról latinra fordítása. A
desztillációs eljárások továbbfejlesztésével valószínűleg már a 11. században sikerült
előállítaniuk a mai értelemben vett tiszta alkoholt, amit azonban hitelt érdemlően először a
12. század közepén jegyeztek le, igaz, akkor már mint közismert eljárást mutatják be az
alkohol kinyerési folyamatát.160
Ekkoriban már felváltva használják Európában az alkohol arab szavát, a szeszes
italok lényegét értve alatta, és a bor lelke (spiritus vini), az élet vize (aqua vitae), égő víz
(aqua ardens) kifejezéseket.161 Az arab területeken továbbra is elsősorban az antimont
jelentő szó, amint azt korábban láttuk, egyre több és gazdagabb jelentéssel bírt. A
denaturált szesz sikeres európai előállításának a híre és mikéntjének leírása is a keresztes
háborúk során juthatott el először az arab alkimistákhoz. A keresztes hadjáratok
felélénkítették a tudományos eszmecserét is, az európai és arab alkimisták ismereteiket
egyeztetendő kényszerültek a közös nyelv kialakítására. Ezen a ponton juthatott vissza az
alkohol szeszre utaló jelentése az arabokhoz, akik azt alighanem a desztillációs folyamat
eredménye (spiritus = lényeg) és az azt szükségszerűen megelőző halmazállapot-változás
(spiritus = gőz) látványa miatt érthették meg. A 13. századtól kezdve Európában is
többször használták a szeszes ital lelke mellett az alkohol szót, a kifejezés
meggyökerezéséről azonban még Nyugaton sem beszélhetünk, nemhogy a Közel-Keleten.
A terminológiai véglegesítést Paracelsus hozta meg a 16. században.
A jatrokémikusok legnagyobb hatású képviselője a svájci Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493–1541), aki a latinos Paracelsus néven vált
ismertté. A kiváló képességű Paracelsus egészen fiatalon elkezdett az orvoslás iránt
érdeklődni. Egyetemet végzett Bécsben és valószínűleg Olaszországban doktorátust is
szerzett. Közel egy évtizeden át bejárta Európát, Egyiptomot és a Közel-Keletet, hogy
tanulmányozza az alkímia, a gyógyítás és a filozófiai eszmék kortárs állapotát. Képzettsége
és tapasztalata elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy saját rendszerbe foglalja a
legkülönbözőbb területekről származó ismereteit. Európába visszatérve orvosként
praktizált, kísérleteivel és könyveivel az alkímia utolsó nagy korszakát indította meg a
modern, természettudományos kémia irányába. Karakteres véleménynyilvánítása és
népszerűsége miatt számos ellenségre tett szert, akiket nemcsak vitriolos tollával
160

I. m., 12. R. J. FORBES, I. m., 88.
Az alkimikusok az aqua (víz) elnevezést az arabokhoz hasonlóan a középkori és reneszánsz Európában is
mindenféle oldat közös neveként adták. Az aqua ardens (égő víz) elnevezés a tömény szeszek
gyúlékonyságára utalt. Az aqua vitae (élet vize) elnevezés eredete nagy valószínűséggel a pestisjárványokra
vezethető vissza, a középkorban ugyanis a pestis elleni védőszerként olykor sikerrel alkalmazták az alkoholt.
BALÁZS Lóránt, I. m., 144–145.
161

58

igyekezett jobb belátásra téríteni. Összekapcsolta a zsidó kabbala misztikus nézeteit az
európai alkímiával, sajátos teozófiát hozva létre ezzel.162 A gyógyszerek előállításában,
amint arról már volt szó, a pusztán növényi eredetű készítményeknél jobbnak tartotta a
fémes összetevőket is tartalmazó gyógyszereket. Paracelsust a toxikológia atyjának is
nevezték, amiért az alapanyagok pontos(abb) adagolása révén meg tudta különböztetni az
antimonhoz, arzénhoz vagy alkoholhoz hasonló, ambivalens anyagok gyógyszerként
és/vagy méregként való alkalmazhatóságát. Paracelsus gazdag recepcióval bíró
életművében terminológiailag szétvált az alkohol és az antimon jelentése. Az alkoholt
következetesen a szeszes italokban rejlő vegyület neveként szerepeltette, nem hagyva el az
aqua vitae és ardens elnevezéseket sem, de azokat alárendelve az alkohol kifejezésnek.
Recepciójának jelentőségét mutatja, hogy a 18. században a kémiai nevezéktan
megújításakor Antoine Lavoisier is tőle veszi át a hidroxillal rendelkező szénvegyületek
elnevezésekor az alkohol szót egyesítve a különböző spirituszokként számon tartott
vegyületeket is.163 A francia forradalom idejére már a modern arab nyelvben is
megszilárdul az al-kuhul kettős jelentéseként a szesz és a spiritusz.
Paracelsus követői közül a jénai iskola egyik kémikusát szükséges megemlítenünk,
aki az alkohol előállítása mellett a paracelsusi elnevezés etimológiáját is feljegyezte.
Guernerus Rolfincius: Chimia in artis formam redacta című műve, amely Jenában, 1661ben jelent meg, már rögzíti azt az etimológiát, amire a 18-19. századi gyógyszerészeti
szakkönyvek visszatérően hivatkoztak.164 Rolfincius szerint az alkohol arab eredetű szó, a
kahala „száraz”, „finom” tőből származik, ám kettős jelentésű, mert egyrészt olyan finom
port is jelent, amelyet márvány- vagy üvegmozsárban állítanak elő, másrészt pedig olyan
finom borpárlatot (spiritus vini), amely, mielőtt földet érne, elpárolog. Rolfincius és a
kortárs szerzők Európában bevett terminusként használják a 17. században az alkohol
kifejezést, amely a korábbi századokban latin és francia közvetítésen keresztül terjedhetett
el az eredeti, arab jelentésében. Angol nyelvterületen 1650-ben John French Rolfinciuséval
megegyező módon írt az alkohol előállításáról és elnevezéséről The Art of Distillation
című munkájában. Rolfincius tanítványa, Georg Wolfgang Wedel az arab alkohol szó
etimológiai magyarázatát nem tartotta kielégítőnek, ezért az előállítási eljárás leírását
162

Vö: J. R. PARTINGTON, A History of Chemistry I. Theoretical Background, New York – St. Martin's Press,
London, 1970, 349. A kabbala és az alkohol ettől kezdve közösen is futó kultúrtörténeti tradíciója többször is
visszaköszön Malcolm Lowry Vulkán alattjában. A Lowry írásait előszeretettel olvasó Hajnóczy Péter
hagyatéki feljegyzései arról árulkodnak, hogy maga is foglalkozott a kabbalával írástervei között.
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Vö.: Louis Bernard Guyton de MORVEAU, Jean-Henri HASSENFRATZ, Antoine-François FOURCROY,
Antoine-Laurent LAVOISIER, Pierre-Auguste ADET, Claude Louis BERTHOLET, Méthode de Nomenclature
Chimique, Paris, 1787, 153.
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Guernerus ROLFINCIUS, Chimia in artis formam redacta, Jena, 1661, 279.
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meghagyva, megkísérelte kijavítani azt.165 A nyelvtörténeti rekonstrukciók azonban a
maguk teljességében, alighanem bejárhatatlanok.

165

PARTINGTON, I. m., 316.
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4. Az életmű transzgresszív trianguluma: alkohol, téboly és
blaszfémia

4.1 A függőségtől a mámorig
Az eddig tárgyalt kultúrtörténeti tények jelentős részét, ha nem is a mai
tudománytörténeti állapotban, de ismerhette Hajnóczy Péter Szathmáry László Magyar
alkémisták című 1928-as kiadású könyvéből.166 Az alkohol, antimon, élet vize és más
fogalmak történeti vonatkozásait ez a kiadvány ugyanis feldolgozta az akkor nemzetközi
tudományosság szintjén. Az alkohol szóban rejlő kettősség, amit a kultúrtörténeti
áttekintésben feltártunk a függőség-elméletek felől is olvasható jelenség. Hajnóczy Péter
prózájában pedig éppen a függőség és mámor szélsőségei között találkozhatunk az alkohol
különböző színeváltozásaival.
A korábbiakból már egyértelművé válhatott a magyar alkohol szó arab eredete és
az, hogy ennek a ténynek a közlésével el is érkeztünk az alkohol kultúrtörténetének egyik
legfontosabb problematikájához, hiszen éppen a mohamedán vallású, arab kultúrában
tiltott az alkoholfogyasztás, mégis ez a kultúra hozza létre tiltásának a tárgyát, de
legalábbis annak megnevezését.167 Nem csoda, hogy a(z il)legalitás kérdése, amely az
alkohol szó eredete kapcsán tiltás és engedély, törvény és törvényszegés, társadalmi és
privát ellentétpárjait hirtelen egymásnak szegezi, a kezdetektől napjainkig jellemzője
marad az alkohol(izmus) történetének.168 Az alkohol mint függőséget okozó, tiltott szer
párhuzamba állítható a szó nyelvi stigmatizációjával is: az alkohol kifejezést vagy a
természettudományos nyelv neutrális szemüvegén keresztül érzékeljük vagy szinte
kizárólag pejoratív értelemben az alkoholt fogyasztók diskurzusában. Meglehet, éppen ez
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SZATHMÁRY László, Magyar alkémisták, Budapest, 1928. Szegedy-Maszák Mihálynak köszönhetem, hogy
a disszertáció munkahelyi vitáján ezzel az adattal is segítette munkámat.
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Ugyanezzel a felütéssel nyitotta meg Rudi Matthee is történeti tanulmányát, amely éppen arra vállalkozik,
hogy felmutassa a modern arab világ alkoholfogyasztási kultúrájának ambiguitását. Rudi MATTHEE,
Alcohol in the Islamic Middle East: Ambivalence and Ambiguity = Cultures of Intoxication, eds. Phil
Withington and Angela McShane, Oxford, 2014 (Past & Present Supplement 9), 100. 2016-ban jelent meg
egy addikció-elméletekkel foglalkozó tematikus Helikon-szám, amely az ebben az afejezetben feltüntetett
szakirodalom egy részéből is válogat. Az addikció kulturális és kritikai elméletei, szerk. Tímár Andrea,
Helikon, 2016/1.
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Az antinómiák érzékeny felmutatását végzi el Jacques Derrida ebben a függőségelméletek számára
alapvető fontosságú interjúszövegében: Jacques DERRIDA, The Rhetoric of Drugs = High Culture:
Reflections on Addiction and Modernity, eds. Alexander, Anna and Marc Roberts, Suny, 2003, 19–44.
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az oka annak, hogy az alkohol kultúrtörténetét nem írták meg, szemben a bor, sör vagy
pálinka már létező történeti elbeszéléseivel. Ezek mintha legitimitást nyerhetnének egészen
addig, amíg a „normális” keretek közötti fogyasztással találkozunk. Amint ezeket az ingó
határokat átlépik, az ivóból részeg lesz. A rendszeresen részeg ivó pedig alkohol-beteggé
válik, aki már elvonásra és kezelésre szorul a társadalom szemében. Ahogy tehát a
társadalomból egy bizonytalan határ (nem rituálisan, hanem kényszeresen) ismételt
átlépésével az alkoholista kirekesztetik, hasonlóképpen az alkoholról szóló beszédmód is a
normális életen kívül reked, amikor szerves vegyületként vagy a kémcsövek nyelvvilágába
dugaszolják vagy betegítő méregként aggodalommal, elkeseredéssel, agresszióval vagy
elvonással rekesztik a betegségek diskurzusába az alkoholt. A normát betartók félelmének
a tárgyát ilyen módon helyezzük a társadalmiból a privát kérdések világába.169 A
magánember, egyéni betegségét kiváltó szer az alkohol lesz, ezért más stilisztikai helyi
értéket kap a szenvedélybeteg esetében az alkohol szó használata és mást a szeszes ital
fajtájának a kimondása. Amíg a normán belül a szeszes ital elsősorban a társadalmi
elvárásoknak megfelelő fogyasztási szokásrendszerben létet jelöli például a bor
megnevezés, addig az alkoholista kapcsán eufemisztikus jellege lesz ugyanazoknak a
szavaknak: eufemisztikusan elfedik a függőség konkrét tárgyát, az alkoholt. A ki nem
mondott, de az alkoholizmus kontextusa miatt odaértett alkohol a félelem tárgyává
növekszik. Ezért válhat érzékletessé és poétikailag is relevánsság az alkoholizmus
szépirodalmi tematizálásakor az alkohol explicit és eufemisztikusan implikált (pl. üveg,
ital, korty, házmester) megjelenítése. Az elfedés és feltárás narratív és diszkurzív alakzatai
mögött álló norma sajátosan járul hozzá a függő személy függőségben maradásához. A
kezdetekkor a kulturális elvárás vagy kifejezett ajánlás teremt alkalmat az alkohollal való
találkozásra, majd a normaszegést követő elszigetelődéskor addig tart a normában élőktől
való száműzetés, amíg a száműzött szenvedélybeteg nem kap annyira erőre, hogy
szimbolikusan és reálisan is önként válassza az elvonást (függősége tárgyától, a
társadalomtól, szokásaitól stb.), amely lehetővé teszi, talán egyedüliként a beteg
rehabilitációját például a társadalomba.170 Ha sikeres volt a reintegráció, az absztinencia
készenléte őrködik a visszaesés gyanújában élő függő felett.
Hajnóczy életművében éppen ezt láthatjuk poétikailag kiteljesedni. A betegség és
egészség közötti állapot párja a józanság és a részegség között ábrázolt határvidéknek.
Arról, hogy ez a hárító gesztus mennyiben álmegoldás l. Derrida cikkének néhány passzusát: I.m., 32–35.
Az ópiumnak gyógyszerként történő használata, ezt követően pedig a függőség kialakulásának hasonló
dinamikája részletes kifejtést nyer Coleridge példáján keresztül a következő cikkben: Paul YONGQUIST,
Bad habits = Monstrosities: Bodies and British Romanticism, University of Minnesota Press, 2003, 89–108.
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Ahogy a részegség vagy azon belül is a spicces állapot és a delirium tremens közötti
fokozatok pontos állapotrajza a határon lét kifeszítettségét és ebből fakadó feszültséget tud
teremteni a Hajnóczy hősök világában, ugyanúgy minden más határhelyzet érdekes
Hajnóczy poétikájában. Más trópusokkal ugyan, de hasonló kérdezésmódra ad lehetőséget
a téboly és a normalitás vagy a szentség és a blaszfemia nyelvi regisztereinek prózanyelvi
megalkotása. Az állandó kettős beszéd kitartóan termeli újra azoknak az ellentéteknek a
világát, amelyek a legjobban sikerült írások esztétikai értékét alapjaikban határozzák meg.
Különösen fontos ez akkor, amikor egy olyan Magyarországot rajzol életvilágként
hősei köré a Hajnóczy próza, ahol az alkoholbetegség az elmegyógyintézetbe zárással ér
fel, mint A fűtő kötet Márai novelláiban. Az alkoholista kötetindító szövege éppen ezt a
kétszer kettős kötést állítja olvasói elé. Minden felháborodástól mentes, szinte
érzéketlennek ható leírásai a kötetbeli Mesék ciklusig haladnak, az ábrázolt tények és
állapotok kiáltanak a hősök helyett. Az M című kötetben A véradó esetében a messiási
szerepkeresés és a banális kontextus (a mészáros foglalkozása, házassága, az orvosok
megnyilvánulásai) deszakralizáló gesztusát az alkoholfogyasztás és a mások egészségéért a
normalitiás keretein kívül rekedő hős feszültségeinek megszületését tárja az olvasók elé.
Az alkoholizmussal küzdő M, a Lowry-parafrázisból fakadóan örökli A vulkán alatt
társadalmilag sokra hivatott, ám szenvedélybetegsége miatt lehetőségeit drasztikus
gyorsasággal elveszítő hős szenvedéseit. A parancs egyik új olvasati lehetősége éppen az
lehet, hogy a narrátor bomlott elméjét nyitja fel az olvasók előtt a regény szövege,
amelyben rendet, értelmet keresve csak a téboly szülte disszonanciák szándékos
kitakarásával teremthet az olvasó. Az elkülönítő szociográfiája ebből a poétikai látószögből
inspirálója mindannak, amit az őrület és egészség határállapotában nyelvileg megteremt
Hajnóczy írásművészete. Legyen ez a Jézus menyasszonya normalitáson eleve kívül
helyezett blaszfém poétikája vagy A pipacsban még csak a szürrealitáshoz segítő
alkoholmámor, az életmű, úgy tűnik, tudatosan épít az ambivalenciát eleve magába kódoló
figurativitásra.

4.2 Az Alkohol és a Jézus szövegei mint az életmű elosztópontjai
Ebben az alfejezetben egy genetikus filológiai modell jegyében a disszertáció
függelékében található két Hajnóczy Pétertől származó hagyatéki anyag bemutatásán
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keresztül a megvalósult életműben szerteágazó poétikai program lehetséges alakulási
irányait vesszük szemügyre. Az Alkohol és a Jézus szövegének datálásáról részben itt
ejtünk szót, részben a szöveggondozási szempontok függelékben található bevezetőiben. A
két kézirat egybetartozása kétséges ugyan, mégis felállítható az Alkoholtól a Jézus irányába
mutatóan egy leszármazási folyamat, amely további művek esetében is megfogalmazható.
Történetkezdemények, Hajnóczy prózájára jellemző magmondatok, bemásolásra váró
idézetek, szövegtervezetek sorjáznak egymás mellett az Alkoholban, amely munkatervnek
egyik kidolgozásaként tekinthetünk a Jézusra is. Az Alkohol 1972 körül keletkezhetett. És
legfontosabb tematikus terveként egy a társadalomból kitaszított, messiási küldetését
beteljesíteni akaró alkoholista hős alakja rajzolódik ki a töredékekből. Ez a perifériára
szorult, a betegek közé sorolt személy, meg nem értettségében válik szenvedő messiássá. A
társadalmi és szenvedélybetegsége miatt individuális kiszolgáltatottsága ellenére
gyógyítani akarja a környezetét. Feladatot és küldetést, mondhatni parancsszerű felszólítást
keres és érez magában. Az alkoholista szertartások, az elvonókúra világa és a
legbanálisabb teendők témái szervezik azt a világot, ami a Ló a keramiton szövegében
számtalan helyen visszaköszön a kidolgozott életműben, de ugyanígy A parancs, A halál
kilovagolt Perzsiából, az M, a Mesék, és a Márai novellák is örökölnek a publikált életmű
darabjaiból mondatokat, motívumokat, bekezdéseket és történeteket is akár. A központi
figuraként kirajzolódó messiási küldetéssel bíró, társadalmilag kirekesztett és betegként
elkönyvelt alkoholista alakja legvilágosabban A véradó és a Jézus című protonovellában
folytatódott, amely munka a Perzsia előszövegeként tartható számon. Mindezen témák egy
szociografikus mű tervével is összekötődtek, ami Az elkülönítő felé irányíthatja a
figyelmet. A kézírás képe, a hagyatéki füzet fizikai állapota és a benne foglaltak relatív
egységessége miatt sem képzelhető, hogy egy „mindenes füzetként” hosszú éveken
keresztül szolgált volna a szerző ötleteinek feljegyzésére. Valószínűsíthető, hogy egy
meghatározott periódus tervezői fázisát örökíti meg, ami bizonyosan 1972 körüli időre
tehető például a Levendel-féle szakkönyvből származó idézetek miatt.
A Jézus című írást protonovellaként határozhatjuk meg két okból is: egyrészt azért,
mert befejezetlensége és csiszolatlansága indokolja ezt az elnevezést, másrészt az
életműben elfoglalt helye miatt is jogosan titulálhatjuk elsőnek. Az utóbbi szempont
részletező kifejtésére vállalkozva, eltekintek a protonovella önálló értelmezésétől. A Jézus
megírásának minél pontosabb időmeghatározását, a szerzői jelzés hiányában, csak az után
adhatjuk meg, hogy feltérképeztük a protonovella egyes elemeinek az életmű későbbi
(vagy korábbi) szakaszaihoz fűződő kapcsolatát, valamint az eddigi szakirodalmi
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megállapításokat is sikeresen feldolgoztuk a témakörben. Ez a sorrend egyúttal jelen
dolgozat struktúráját is adja.
A júdási harminc ezüstpénz bibliai intertextusát (Mt 27,3–10) megidéző mottó után
a négy fejezetből álló írás legelején található mondatok a címmel együtt, néhány szavas
módosítással, először A parancs kisregényének egyik inzertjeként 1980-ban kerültek
publikálásra, a Mozgó Világ januári számában.171 A parancs című kollázsregény más
helyeken is idéz a szerzőtől saját szövegeket, ezért ez inkább a Jézus szempontjából
nevezhető jelentős lokusznak, hiszen a Hajnóczy életében publikált írások közül sehol
máshol nem találkozunk a protonovella szószerinti idézésével, annak ellenére, hogy ennél
sokkal nagyobb olvasottságnak örvendő művek is eszünkbe jutnak, amikor a Jézus egyes
epizódjait olvassuk a teljes életmű ismeretének birtokában. A szívdobogás aritmiája a
Jézus felébred fejezetben többször is előkerülve, felidézi a szív-metafora gazdag jelenlétét
Hajnóczy életművében. A szívdobogás rendellenességének a motívumát A szakács című
írásban is felfedezhetjük, például a Krisztus szenvedését vállaló, szintén alkoholista hős
viselkedésének a leírásakor.172 Emellett eszünkbe juthat a szívrohamban elhunyt apjára
visszaemlékező főhős szívdobogást konstatáló magatartása is a Temetés végén.173 Jézusék
lakása mellett orgonabokrok nyílnak, ezt az orgonaillat és a bokor háromszori említése is
hangsúlyossá teszi. Az orgona motívumának az életműben kétségtelenül a legtöbbet idézett
helye A herceg szövegét lezáró „lebegő orgonagyökér”, de az orgonabokor ábrázolását A
véradó harmadik fejezetében is megtalálhatjuk.174
Az „áttivornyázott” éjszaka után kétlépcsős tisztulási folyamatnak lehetünk a tanúi.
Lelki, majd testi értelemben is tesz azért a hős, hogy visszanyerje az ártatlanságot és
szimbólumát, a testi tisztaságot. A Jézus felébred fejezet az imádságban is megvalósuló
spirituális értelemben vett purifikációra törekszik, amit A fürdő és a forró pogácsák fejezet
testi-vegetatív szinten egészít ki. Jézus imája Hajnóczynál mintegy a János evangélium
főpapi imájának (Jn 17) inverzeként is olvasható, amennyiben az alkoholizmust, A szakács
alkoholizmus-koncepciójával

összhangban,

a

megváltás

sajátos

megfelelőjeként

értelmezzük. A getszemáni kertben szenvedő és vérrel verítékező bibliai Jézus képe helyett
alkohol-verítékben úszó, másnapos hőssel találkozunk itt, aki gyógyulásáért a mennyei
Atyához fohászkodik. Imájában Jézus felidézi Hajnóczy utolsóként közölt kisregényének,
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a Jézus menyasszonyának hasonló epizódját: a fiú blaszfém imáját, amelyben fekete
kecskének nevezi Istent számon kérő kérdései során.175 Ugyan a két imádságos szövegnek
a hangneme eltérő, mégis van egy további elem, amely összeköti az életmű elején
elhelyezkedő Jézus szövegét és az oeuvre végén álló Jézus menyasszonya kisregényt, ez
pedig az „ítélet” kifejezés. Az ítélet, amely a protonovella első fejezetében kétszer is,
nagybetűs formával utal arra, amit a kisregény egyértelművé tesz a hivatkozott
imarészletben, amikor a juhokat és a kecskéket szétválasztó pantokrátor biblikus
eseményének konkrét, teológiai megfogalmazását, az „utolsó ítéletet” nevezi nevén a
fiú.176
A lelki megtisztulás ima által és a fejezet végén a konyakos üveg meghúzásával az
alkoholfogyasztás révén megy végbe. A testi megtisztulás helyszíneként a fürdőszoba
szolgál, amely helyiség a keresztséget is megidéző tisztulási folyamat során a fürdés és a
borotválkozás, valamint a második fejezetben gyakran visszatérő tükörbe tekintés által
több Hajnóczy írást is eszünkbe juttathat. Mindenekelőtt A halál kilovagolt Perzsiából
fürdőszoba-jelenetét említhetjük meg, amely nem a tisztulás, hanem a további
alkoholizálás kiemelt tere, mégis a bezártság, a korábbi zugivások történetei és a
névfelejtés különös-delíriumos eseménye miatt jellegzetes terévé válik az alkoholéhségtől
szenvedő férfinak.177 A Temetés hőse számára a tükörbe tekintés, ennek kapcsán a
megtisztulás kiemelten a borotválkozáshoz és hajvágáshoz kötődő vágya az önismeret, a
rendezett élet, az emlékezés és az apa örökébe lépés lélektani hálója miatt juthat eszünkbe,
a Jézus hasonló, de egyszerűbb epizódját olvasva.178 A Mosószappan című elbeszélésben
az alkoholista Márai számára is az elvonókúra kiemelt helyszínéve a közös mosdóhelyiség
válik, amely a történet végén a borbély által végzett felületes borotválás aktusával
motivikusan szintén köthető a protonovella fürdőszobában lejátszódó történéseihez.179
Jogosan asszociálhatunk továbbá a Viktória című, 1980 januárjában megírt novella
irányába is a „géppisztoly” kifejezés kapcsán, amely A strandon fejezet egyik hasonlatában
tűnik fel. A bibliai Márta és Mária nevét a „19 éves” lányokkal általában azonosító mondat
ugyanebben a strandolást bemutató fejezetben szerepel, s ez a Nóra szintén 19 éves
címszereplőjét juttathatja eszünkbe.180 Mondatépítkezésében hasonlóság mutatkozik A
fürdő és a forró pogácsák második mondatát lezáró kronológiai fokozás és A parancs
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végén található eljárás között is.181 Azok számára, akik elsődlegesen életrajzi ihletésű
írásként olvassák e protonovellát is, keserű próféciának hathat a Balatonfüred felé menő
vonat említése, amelyre Jézus végül nem száll fel.
A híd című elbeszélésben Hajnóczy többek között az Oltáriszentségbe vetett hit
elleni serdülő lázadást tematizálta, így Krisztus testének és vérének evése és ivása közel
sem olyan átszellemült és pozitív tartalmat közvetítő, mint a protonovellában. A strandon
fejezet egyik bekezdésében olvashatjuk: „Jézus úgy vitte körül barnára sült, napolajtól
csillogó testén kissé oldalvást tartott fejét, a pázsitkockák szegélyezte hullámmedence
körül, amelyen zöldes, homályos és szomorú szemek voltak az ablakok, mint ahogy a pap
mutatja föl az ezüst kehelyben fölfogott Ártatlan Vért.” Az ezüst kehely mint a misebort
tartalmazó liturgikus tárgy mind a két elbeszélésben megjelenik.182 Jézus fejtartása, amely
az áldozás rítusakor különös figyelemmel kezelt szent vért felfogó kehelyhez hasonlít,
többször is előkerül a protonovellában a jellegzetes, kissé oldalt tartott mozdulat révén. Ez
a fejtartás minden bizonnyal a kereszten függő Krisztus ikonográfiájára utal, ezáltal
megerősíti az elbeszélés nagypénteki eseményekhez való kötődését, amikor Krisztus vérét
ontotta a világ életéért. Mindez a novella immanens értelmezésén túl is mutat, hiszen
számtalan Hajnóczy hősnek sajátja ez a mozdulat, hogy közülük csak az eredetileg
kertészként elgondolt hírszerző Százados alakját idézzük meg A parancs kisregényéből.183
Az ikonográfia kapcsán megjegyzendő, hogy az iménti idézet első alakjában az „Ártatlan
Vért” kifejezés helyén a „Bárány Vérét” szintagma állt, amit Hajnóczy kihúzott. A bárány
alakja a második fejezetben is feltűnik, akkor is egy Jézus szemeivel kapcsolatos
hasonlatnál. A Krisztus-alak mint húsvéti áldozati bárány, amelyet leölésre visznek
nagypénteken, nem véletlenül merül fel ebben a kontextusban. Egyúttal megidézi A
parancs és a Jézus menyasszonya párhuzamos olvasatában az utolsó ítélet kapcsán már
említett evangéliumi parabolát a juhok és a kecskék szétválasztásáról.184
A Mária és Márta történetére (Lk 10, Jn 11; 12) vonatkozó utalást a Jézusban egy
kihúzott, látszólag jelentéktelen mondat követi: „Jézus tudta, hogy minden férfi számára
csupán egyetlen nő van megteremtve, és azt sok néven, különböző alakokban szeretjük.”
Meglátásom szerint ez a szentenciaszerű „program” kerül poétikai kidolgozásra Mária és
Márta alakjához hasonlóan minden későbbi nőalakban a Jézus megírását követő írói
periódusban. A véradó, Nóra, A szakács, A halál kilovagolt Perzsiából, A nagymama
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beszáll, Tengerésztiszt hófehér díszegyenruhában, Jézus menyasszonya és a sort
folytathatnánk. Hajnóczy írásaiban a sok nő – egyetlen férfi felállásban a feleségek és a
szeretők vagy női családtagok, adott esetben még a nőstény állatok is (vö. A kecske
címszereplőjével) egyazon női princípiumnak a megtestesítői. Másként és más
tulajdonságát emelve ki a nőiségnek, de egyedül azt képviselik ezek a szereplők az
életműben, aki a férfi főhős számára „egyetlen nőként van megteremtve.” Hozzátehetnénk
persze a Jézus kihúzott mondatának a végéhez a „gyűlöljük” igét is, hiszen számos
művében Hajnóczy a tárgyalt női princípium kellemetlen, és utálatos tulajdonságairól is
portrét készít. Teszi ezt sokat mondóan úgy, hogy a negatívumot megjelenítő női szereplők
a szeretett, pozitív tulajdonságokkal felruházott nő-alakok közvetlen rokonaként tűnnek
fel, ezzel is érzékeltetve a két szélsőség elválaszthatatlanságát. A női arcokból egyetlen
mozaikot összerakó Jézus gondolatmenete mindezt érzékletesen mutatja be. Úgy tűnik,
hogy ennek a kihúzott mondatnak az olvasásakor egy poétikai origónál járunk.
Ehhez hasonló következtetésekre juthatunk, ha a sokak által főműként számon
tartott Perzsia-regényhez és annak pretextusaihoz kötjük a Jézus szövegét. A Dylan
Thomas-utalás, amelynek átalakulását izgalmas végigkövetni a kéziratban, elvezet minket
a Perzsia híressé vált szerzői katalógusához, ahol őt is megemlíti a narrátor, szemben
Thomas Mann alakjával, aki viszont a kihúzások után bent marad a Jézusban.185 Az
alkoholista főszereplő, a Gellért-strand jelenete, valamint A vendéglőben képei, a hős
Napba nézése, az intellektuális csábítás és erőfitogtatás Jézus és a lány között, a novellában
szereplő színek jelentéses és következetes szimbolikája vagy a lány beteg anyjának és a
kórháznak az említése, ha kezdetleges formában is, de felismerhetően magukban hordják a
Perzsia motívumainak egy részét. A Perzsia kettős történetvezetésének tágassága itt még
nem tapasztalható meg. Ha dönteni kellene, inkább a fiú alakjához köthetnénk Jézust, igaz,
a férfi és Jézus alkoholizmusának a mértéke között talán erősebb a párhuzam. Mindez azért
lehet fontos, mert a Perzsia főhősei így nevet kaphatnak, amennyiben elfogadjuk azt a
genetikus sort, amelynek az elején a Jézus protonovella áll, és amit a Csütörtök, A szakács,
valamint A halál kilovagolt Perzsiából alkot, majd, a szakirodalomban eddig kevésbé
hangsúlyozott tényként, a sor végére tehetjük a Jézus menyasszonya kötetet is, amit a
korábbiakban bemutatott utalások sora is alátámaszthat. Az ezekben a művekben feltűnő
férfi/fiú főhős kapcsolata a Jézus főszereplőjével indokoltnak látszik. Ez pedig azt is
jelenti, hogy az eddig csak kevesek által osztott értelmezési javaslat, ti. hogy a biblikus és

185

HPÖI 227.

68

zsidó-keresztény hagyományhoz kötődő allúziók alapvetően meghatározó elemei a
Perzsiának, újfent legitimitást nyerhetnek, ezzel nem kizárva más interpretációs
lehetőségek jogosultságát. Korábban egy dolgozatban már érveltem amellett, hogy
Krisztina nevének „Krisztushoz tartozó” jelentése nem véletlen a Perzsiában.186 Ha a fiú
alakjának prototípusaként elfogadjuk a Jézus hősét, az értelmezést a jelenlegi filológiai
belátások megerősíthetik. Valószínűleg már a Jézus megírását megelőzően – az Alkohol
munkaterv néhány évvel korábbi összeállításától kezdve – ugyanennek a jézusi
hagyományhoz kötődő alkoholista-művésznek önsorsrontásban keresett, deszakralizált
megváltástörténetét kísérhetjük figyelemmel az életmű más, alkoholizmust tematizáló
szövegeiben is. Fontosnak tűnik ugyanakkor leszögezni, hogy ez már itt, e folyamat egyik
legelső állomásánál is mentesnek kell maradnia egy abszolút krisztianizáló olvasat
lehetőségétől. A Jézusban még nyilvánvalóbbak ezek az áthallások, amelyek a későbbi,
érettebb művekben jóval rejtettebben vannak jelen, ha kimutathatóak egyáltalán.
Ugyanakkor a keresztény hagyomány sokkal inkább ürügynek vagy elrugaszkodási
pontnak bizonyul Hajnóczy művészetében, mintsem egy mindent átható célnak, amit
mindennél világosabban támaszt alá az állandó blaszfemikus és deszakralizáló törekvés
még

a

pozitívnak

tűnő

vallási

motívumábrázolásokkor

is.

Távolságtartás

és

többszólamúság egyszerre teszi kétségessé a zsidó-keresztény hagyomány érintését,
jóllehet az életmű előrehaladtával egyre markánsabb jeleit (pl. a Jézus menyasszonya cím
megválasztása) látjuk annak, hogy Hajnóczy erre is építkezik. Mindez újfent relevánssá
teszi a szerző életművében a vallási hagyomány (de)szakralitásának a kutatását.
Kezdetleges formában ugyan, de meglátásom szerint ez a kettősség öleli át Hajnóczy
alkoholista Jézusát is.
Az iménti állításokat nagy mértékben alátámasztja a Jézus szakirodalmából eddig
érdemben egyedül idézhető Reményi József Tamás-tanulmány, amely Egy szerep keres
egy szerzőt címmel Hajnóczy összegyűjtött munkáinak 1993-as utószavaként látott
napvilágot, később pedig, ezt átdolgozva „Szétszórom, majd felépítem magam” címmel
Reményi gyűjteményes kötetében olvashatta a közönség.187 Ugyan Reményi a genetikus
sort kevésbé tartja szerteágazónak, mégis elsőként írja le, hogy az eddig a hagyatékban
fekvő írás és A szakács vagy a Perzsia genetikus kapcsolatban vannak egymással.
186
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Tanulmánya első verziójában Reményi szövegéből úgy tűnik ki, mintha 1976 őszén
hagyná félbe a Jézus írását Hajnóczy. A kéziraton nincs datálás. A hagyatékból eddig nem
került elő egyértelmű utalás a mű keletkezési idejére vonatkozóan. A kézírás egyenletes,
valószínűleg egyvégtében írta meg a szerző. Ahogy a szöveggondozás szempontjai között
feltüntettem, az Alkohol című munkatervet tartalmazó füzetben találtuk meg, amelyhez a
Jézus megírása időben valószínűleg hozzákapcsolható, amint arra Reményi is utal
hivatkozott tanulmányában. Megismerve az Alkohol munkaterv tartalmát, jelenleg úgy
gondolom, hogy ennek mintegy első, de mindenképpen jellegzetes poétikai megvalósulása
ez a protonovella, amint azt egy későbbi dolgozatomban még ki fogom fejteni. Ennek
alapján azt tarthatjuk reálisnak, hogy 1972 után és 1976 ősze között írta meg Hajnóczy ezt
a tizenöt kézírásos oldalt kitevő munkáját. A kezdeti dátumot az indokolja, hogy az
Alkoholban Hajnóczy idéz egy 1972-ben publikált orvosi szakkönyvet, így csak ez után
írhatta meg a Jézust. A záró dátum meghatározása Reményi tanulmánybeli közlésén
alapszik. Figyelembe véve más Hajnóczy művek és a Jézus közti kölcsönhatások sorát,
akár az is megfogalmazható hipotézisként, hogy a Fűtő-kötet Márai-novelláival egy
időben, tehát 1972 és 1975 között keletkezett Hajnóczy Jézusa.
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5. A halál kilovagolt Perzsiából
A

halál

kilovagolt

Perzsiából

kisregény

enigmatikus

címe,

látomásos

motívumhálója és kísérletező narrációs technikája számos értelmezés alapjául szolgált a
kortárs kritikától kezdve egészen napjainkig, amint azt a dolgozat második fejezetében már
áttekintettük. Azonban magának a címnek és a hozzá kapcsolódó halott, perzsa város
leírásának a mai napig talán egyedüli koherens értelmezési kísérletét még 1980-ban
Szörényi László végezte el a perzsa, Hajnóczy által is hivatkozott (227)188 Vak bagoly
című Hedájat regénnyel történő egybevetés révén.189 Tanulmányomban egy másik, általam
pretextusnak tekintett műből, a bibliai Jelenések könyvéből kiindulva szeretnék a Perzsia
által felvethető interpretációs kérdések egy részére új válaszokkal szolgálni.190
Értelmezésem egy olyan motivikus vizsgálaton alapszik, amely–persziflázsszerű
kapcsolatban áll a szakralitás biblikus, keresztény hagyományával– az önemésztő
folyamatként kezelő írói eljárás mikéntjére is igyekszik kitérni. A kiindulási kérdés tehát
úgy szól, hogy miként és miért válhat a Perzsia egy sajátosan kifordított és újraírt bibliai
motívumkör termékeny használójává és értelmezőjévé is?
A szerző életművében visszatérő témának számít a katolikus vallás rítusainak,
tanításának, és egy a Szentírásból kinövő hagyománynak a rendszerint polemikus éllel
történő feldolgozása.191 A korábban profán címet viselő Rorate mellett –amely pusztán
címében és a történet lejátszódásának időpontjában kapcsolódik az adventi miseformához–,
a Szertartás és A híd deszakralizált történetei valamint a Jézus menyasszonya kötet
188
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Temetés, Parancs és a címadó Jézus menyasszonya kisregény pedig motívumaiban és
retorikájukban is részét képezik annak a korpusznak, ami valamilyen módon kapcsolható
ehhez a tematikához és írói eljáráshoz. A szentírási mottó, a rituálék rutinná vagy mániává
transzformálódása, az egyházi tanítás beszédmódjának a világi, profán retorikával való
azonosítása, a blaszfémia megteremtése jellemzi ezeknek a szövegeknek a szakralitáshoz
fűződő viszonyát.192 Ezek a szövegek explicit utalásokkal csatlakoznak a vallási
hagyományhoz, szemben a Perzsiával, aminek szubtilis utalásait sokszor a regény
előtörténete nélkül nehézkesen lehet értelmezni. Ezért lehet kiemelten érdekes Reményi
József Tamásnak az a tanulmánya, melyben a regény alkotástörténetét írja le. 193 Innen
tudhatjuk meg, hogy Hajnóczy eredetileg egy újabb szociográfiát akart írni, melynek az
Alkohol címet adta. A hagyatéki kutatások nyomán világossá vált, hogy a függelékben
olvasható munkaterv nem pusztán egy szociográfia, sokkal inkább egy írói munkaterv
lehet. Hajnóczy a munkaterv írása közben irányt válthatott, hogy megkezdje azoknak az
önmarcangoló alkoholista karaktereknek a kidolgozását, amely kísérleteknek a Perzsia
képezi a végső, publikált állomását. A fiktív szövegek sorát, amint azt már láthattuk, egy
olyan kéziratban maradt írás nyitja meg, amelynek alkoholista főhősét Jézusnak hívják, és
innen kapja az elbeszélés az azonos címet is. A magasztos hivatástudattal rendelkező
alkoholista történetét mégsem a Jézus cím alatt fejezte be Hajnóczy, hanem Csütörtök,
később pedig A szakács titulus alatt, amely variánst már A halál kilovagolt Perzsiából
követ. A közvetlen előzményben hosszabb bekezdések is szerepelnek, melyeket a szerző a
korábbi változatokon túl beemelt a Perzsiába. A főszereplő, szakács alakja fog
kettéhasadva a férfi és a fiú történetévé válni az 1979-es kisregényben. Megmarad az
alkohol egyszerre létbentartó és önfelszámoló kettősségének problematikája és az írói
hivatástudat is, ami még árnyaltabban kapcsolódik össze az alkoholfogyasztással. A főbb
karakterek nevüket leszámítva öröklődnek, a narratológiai játékok finomodnak a
Perzsiában. Emellett a legfontosabb többletet a valószínűleg Hedájattól származó halott
város képe jelenti meg, melyet a két síkon futtatott regény gyújtópontjaként helyez el
szövegében az író. A kisregény főszereplőjének egzaltált viszonya az időhöz, alkoholhoz,
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illetve az alkohol hatására beálló delíriumban megjelenő képek, valamint azok írásba
foglalásának vágya külön-külön, egymást erősítve csatlakoznak a Jelenések könyvéhez.
Elsőként a mű elbeszélőinek alapvető magatartására, a várakozásra érdemes
felfigyelni. A férfi és a fiú esetében is folytonos várakozásról beszélhetünk, hiszen a férfi
várja az alkoholt (226), a nyomában keletkező rémképeket („várta az újabb rémképeket”
205), a feleségét Á.-t („Órájára nézett: úgy tetszett, az idő nem múlik, még mindig jó
három órát kell várakozni a feleségére, míg megjön.” 203), a delírium tremens beköszöntét
(225–226) és leginkább is az írás („… nyirkos ujjai közé szorította a tollát, lejegyzendő a
rémképeket, amelyek nem késlekedtek megjelenni előtte.” 223) kezdetét. A fiú várja az
alkoholt és a cigarettát („Hosszú, gyors léptekkel haladt a söntés felé, mondhatni, majdnem
futott.” 186), Krisztina jelenlétét és reakcióit („Gyorsabban kezdett lépkedni, mert
vágyódott a lány közelségére…” 191), és a szerelmi beteljesülést („Mert mindent művelhet
a lánnyal, csak azt nem; de arra is sor kerül egy szép napon…” 227). A halott városban
összekeveredő férfi és fiú alakja várja a városon való átjutást, valamint az élet
szimbólumaival való találkozást. Á. és Krisztina az alkoholról való leszokást várja,
Krisztinát az anyja várja a kórházban, és Klárika a fürdőzés befejezését. Azáltal, hogy a
regényben minden szereplő vár valamire vagy valakire (még ha sok, különböző
várakozásról essék is szó), a regény egyik alapvető tónusává válik a várakozás, aminek
fiziológiai szükségletként a szomjúság a szimptómája. Hajnóczy regényében a sokfelé
irányuló várakozáshoz képest a Jelenések könyvében a várakozás egységesnek
mondható.194 Krisztus második eljövetelét, a parúziát, úgy várják a keresztények, mint az
Isten országának tökéletes és nyilvánvaló eljövetelét, és ezt fejezi ki a Biblia utolsó
felkiáltásainak egyike is.195 A parúziavárás a Biblia utolsó könyvének harmadik
mondatában gyökerezik: „Boldog az, aki olvassa és aki hallja ennek a jövendölésnek igéit,
és megtartja mindazt, ami abban van, mert közel van az idő.”196 Az idő hangsúlya
párhuzamosan vonul végig a felfokozott várakozás érzetével a szentírási könyvben, ahogy
a Perzsia főszereplőinek történetében is visszatérő motívum az óra megnézése és a pontos
idő regisztrálása. A férfi szertartásos ivásához hozzátartozik a pontos idő megfigyelése:
még mindig három óra kell, hogy elteljen, mire Á. hazaér (203). Pontosan tudja, hogy
melyik részegségében hány órakor volt rosszul és hány órányi „zuhanáson” esett keresztül
(170). Az alkoholt jelentő pohár és az óra egymás mellett állnak a férfi íróasztalán (214). A
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fiú számára kisebb, de nem elhanyagolható jelentőséggel bír az idő, amikor a Krisztinával
együtt átélt eseményeket a megfelelő kronológia szerint regisztrálja (196) vagy, amikor a
következő programjait megtervezve osztja be idejét (209).
Hajnóczy esetében A halál kilovagolt Perzsiából lapjain az „üres” jelző az eddig
mondottakkal párhuzamosan emelkedik szimbolikus erőre. Ihlet híján először az írói
terméketlenség jeleként olvashatunk az ürességről: „Íme, a rettenetes üres, fehér papír,
amire írnom kell, gondolta.” (169) Néhány bekezdéssel később újra feltűnik az „üres”
jelző, ekkor már az ivás rituális kellékeihez társítva: „Valóban érdekes, töltöttem az üres
poharakba, hogy az iszákosság felőli vélekedéseket többnyire áthatja valami sajátos
színezet, ami elnéző humorral telített leginkább, mintha a lerészegedés holmi csínytevés
vagy kedélyes férfiszórakozás lenne, nem pedig kín, gyötrelem és rettegés, s ami talán a
legfurcsább: ezt a kedélyeskedő hangvételt maguk az alkoholisták szítják és ápolják,
akikből valami különös kielégülést vált ki a szenvedéseikre való aprólékos visszaemlékezés,
miután szerencsésen elmúltak.” (169–170) Az üres poharak megtöltésének a rítusa szinte
észrevétlenül ékelődik a mondatindító szavak és az alkoholizmusról szóló hosszas
gondolatmenet közé. A cselekmény szintjén ez a rutinszerű mozdulat, a szöveg szintjén
pedig ez a röviden beékelt mellékmondat teszi láthatóvá egyetlen mondat során az
alkoholizmus egyik legfontosabb regénybeli paradoxonát: a férfi csak mellesleg iszik, igaz
kényszeresen, hogy elgondolkodhasson az ivás természetéről. A fehér papír üressége
„rettenetesnek” mutatkozik az alkotni vágyó férfi előtt, ahogy a lerészegedés egyik jelzője
az azonos szótövű „rettegés” lesz a most idézett részben. Az alkotás hiányjeléhez és a
poharak rituális cselekvést kihívó ürességéhez annak a remegő mozgásnak a képe társul,
amely a két hangulatfestő szó etimológiai hátterét alkotja. A remegő mozgás a férfi testére,
a kezében tartott poharában a folyadék remegésére, illetve a későbbi látomásokban a
delirium tremensre (azaz „remegő tébolyra”) egyaránt utal, amint azt a következőkben még
tárgyalni fogjuk. Ez teljesedik ki a regény szövegének a folytatásában: „Megittam a bort,
és éreztem, ahogy rohamos gyorsasággal ürül ki a sejtjeimből az életet fenntartó szesz, és
percről percre rosszabbul lettem.” (170) József Attila Alkohol című versének testképéhez
hasonlóan, Hajnóczy hősénél is új testérzékelést kölcsönöz a részegség kizökkent állapota.
A pohár kiürülését a test sejtjeinek a kiürülése követi. A test itt, szemben Hajnóczy A
Véradó című elbeszélésének hősével, az éltető folyadék elnyelőjeként, mintegy lyukas
pohárként kezd el funkcionálni. Így az üres papír és az üres poharak után a test és általa a
halál felé tartó egész ember kiüresedésének lehetünk a szemtanúi. A mámoros
kizökken(t)és ára ebben az esetben tehát az élet elvesztésével fenyeget.
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Jelentőséggel bír Krisztina nevének szövegbeli kitüntetettsége, mivel a regény többi
főszereplőjével szemben egyedül az ő keresztneve kerül kiírásra (174). A szakácsban
Krisztinát még Máriának hívták, aki ott az Á.-val fennálló házasság alternatívája volt (Nóra
mellett) a szakács életében (571). Az alkoholizmusát Jézus megváltásával egyesíteni
kívánó szakács, akit, ne feledjük, a korábbi szövegvariánsban még Jézusnak hívtak, a
Perzsiában már csak fiúként szerepel, akinek Krisztina a partnere. A Jézust fiúra, Máriát
Krisztinára cserélő poétikai döntés alátámaszthatja azt az értelmezést, amely a név
„Krisztushoz tartozó” jelentésének fontosságára épít. A Krisztina és a fiú kapcsolatában
többször is megjelenő várakozási szituáció megerősíti a korábban már vázolt bibliai
parúziavárás rokonságát a regénnyel. Nevén túl a zsidó származású lányt azáltal is közelíti
a szöveg a Pantokrátor Krisztus alakjához, hogy csodálatos jelenségként írja le, miközben
teljhatalommal bír a környezete, így a fiú felett is: „Jó háromnegyed óra várakozás után
megjelent Krisztina […] A fiú bizonytalan mozdulattal, kissé remegős térdekkel felállt, és
megpróbált zárt ajkakkal visszamosolyogni. […] Riadt szemekkel nézte a lányt, mint
valami csodás jelenséget, egyik lábáról a másikra állt, bal kezébe vette a folyóiratot, és
szerette volna legalább megérinteni ezt a csodás jelenséget.” (194.) A továbbiakban a
nagynéni viselkedése is a teofániához hasonlatos viselkedést mutat: „…az ő mosolya
feltétlen alázatot fejezett ki Krisztina iránt. […] boldog szolgája volt Krisztinának.” (195)
Ezeket a patetikus sorokat folyamatosan ellenpontozza a fiú Krisztina iránt érzett nemi
vágya, a nagynéni Sancho Panza alakját idéző szerepe a lány mellett, és Krisztina
öntetszelgése. Ez az az ambivalencia, ami visszatérő poétikai eljárásként Hajnóczy
szakrális hagyományokat interpretáló szövegeinek egyik ismérve. A persziflázsokban az
éppen működésbe lépő szent tradíciót a banális helyzet, az irónia teremtette kettős beszéd
leleplező ereje vagy egy további, tetszőleges kizökkentésre alkalmas mozzanat írja felül.
Az ily módon kiteljesedni képtelen szakralitás hiánya a Hajnóczy szövegek tragikus
hangvételét tovább mélyítik. Krisztinának további a Jelenések könyvére utaló
attribútumaként értelmezhető a személyét visszatérően kísérő Nap (pl. 202–203), amely
égitest éppen az Apokalipszis bibliai könyvében nyeri el azt a teológiai jelentést, amelyben
a Sol Invictus Krisztussal lesz azonos a keresztény hagyományban.197 A szakács tanúsága
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Pl.: Jel 1,16, ahol Krisztusról ezt írja le János: „Az arca olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap.”
Vö. a Jézus következő soraival „Konok és szomorú volt ez az arc, és valamilyen erőt – amelyet ki tudja,
honnan kölcsönzött: talán nem volt más, mint a Super Silver borotvapenge és Fenyőgyöngye fürdősó, vagy
talán valamely mélységes, minden verejtékkel és szorgalommal megszerezhető tudásnál súlyosabb és a lélek
legmélyére elásott hitből táplálkozott –, egyszóval valami igen behízelgő, meggyőző és megvesztegető erőt
sugárzott ez az ovális, finomrajzolatú arc. A megváltás ígéretét tükrözte és azt a fajta szépséget, amely a
stricik arcán felragyogó szabadsághoz hasonlít.”.
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szerint azonban a Nap is ambivalens jelentéssel bír, amennyiben egyszerre ad világosságot
és okoz bőrrákot (603). A Perzsia esetében a világosság mellett sárga színe által a halott,
perzsa város történetébe íródik be a Nap jelenléte. Nem véletlen, hogy a fiú úgy látja meg a
halott várost, hogy közben Krisztina kezét fogva fekszik a földön (229). A sárga szín pedig
a Perzsia szövegének utolsó harmadában, a férfi elméjében felállított könyvespolc Sárga
sátán című Jack London regénye felé is vezetheti az alkohol irodalmi toposzát
olvasókat.198
Jack London regényében a narrátor John Barleycorn megszemélyesített alakjaként
tárgyal az Alkohollal, a könyv eredeti címe az ő neve. A magyar fordítás „sárga sátánja”
lényegre törően próbálja kifejezni a narrátor és a felette elhatalmasodó démoni erő közötti
viszonyt. John Barleycorn visszatérő színe a sárga, amit már az árpából készült seritalra
utaló személynév is implikál, amely a pusztulás színévé válik London regényében, hiszen
az egyre mélyebb alkoholizmusba jutó egyes szám első személyű elbeszélő a regény utolsó
fejezeteinek egyikében már Barleycorn eredetileg különálló tudatával metonimikus, majd a
bódulat állapotában reális cserét él át, amely lehetetlenné teszi a társas kapcsolatokon túl az
egyén létezését is.199 A sárga szín London regényén kívül egy magyar szerző munkájához
is csatlakozik: Cholnoky Viktor A sárga nagyúr című szövegéhez.200 Egyetlen bekezdésnyi
idézettel bemutatható a hasonlóság Cholnoky hősének látomása és a Perzsia férfijának
látomásában szereplő sárga színhasználat között: „És sárga minden. Sárga a homok, sárga
a levegő, sárgák a csillagok. Sárga volt még az arabnak a különben szürkésfekete arca is.
Olyan sárga, hogy megkérdeztem tőle, miért sápadt? (...) Fölnéztem. Az ég, a sárga ég, úgy
borult ránk és az egész sivatagra, mint valami óriási, mérhetetlen bronzharang.”201 A
sárga szín biblikus jelentőségére valamivel később térünk vissza.
A bibliai könyv az első szaváról az ̉́-ről kapta a nevét, mely feltárást, a
fátyol felemelésének a mozdulatát jelenti.202 Ez a jelentés azért lehet lényeges, mert a
regényben szereplő nyolc látomás(sor)ból háromban megjelenik a fátyol, amint félig vagy
teljesen elfed valamit. Elsőként egy lila fátyollal találkozunk, mely félig letakar egy női
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arcot úgy, hogy az arcból csak a száj és egy vékony csík látszik (189), hiszen egy másik
fátyol az arc alsó részét és a teljes testet takarja el, a hófehér kézfej kivételével. A motívum
legközelebb úgy tér vissza, hogy egy sötétlila kelmével félig letakart rokokó órát látunk
(206), harmadjára pedig egy fekete bársony által képzett háttérben tűnik fel (213). Az,
hogy a fátyol az elbeszélés előrehaladtával egyre kisebb felületet takar el, vagyis
végbemegy egyfajta apokalipszis a szövegben, valamint az, hogy ez a motívum éppen a
regény látomásos síkján tűnik fel, úgy gondolom, hogy ismét összeérintik a regénybeli
motívumokat a Biblia látomásokban leggazdagabbnak tekintett Jelenések könyvével. Ezt
erősíti az a mozzanat is, hogy a harmadik példaként szolgáló sötétlila kelme éppen egy
rokokó órát takar le, ami újabb visszacsatolás a két szövegben egyaránt hangsúlyos és már
megemlítésre került időmotívumhoz.
Az első megközelítésre kizárólag önpusztító eszköznek tűnő alkohol tágabb,
szakrális jelentéspotenciáljának a feltárását elvégezzük a dolgozat harmadik fejezetében.203
Amennyiben a kisregényben szereplő alkohol szó előfordulásait és egyáltalán az alkohol
megváltó szerepben feltüntetett motívumát ebben a kettős jelentésben is vizsgáljuk, egy új
megközelítésmód is kínálkozhat. Az alkohol mámora pusztító hatású, ugyanakkor a férfi
írói tevékenységének megtermékenyítője is azáltal, hogy látomásokat okoz. A „lélek”
jelentés által az alkohol utáni profán vágyakozás szakrális értelemmel is gazdagodik.
Ennek a parallelizmusnak a megteremtése végletesen felerősíti a szöveg perszifláló
jellegét. A Jelenések könyvének szövegében János próféta két, magyarul az
„elragadtatásba estem” kifejezéssel visszaadott élménye, amelyekből elindul a bibliai
látomások lejegyzésének sora, az „in spiritu” szókapcsolattal szerepel a Vulgatában. 204 Így
sajátos párhuzamosságot mutat a bibliai „lélekben” lét prófétai, és a regény férfijának
alkoholos állapotban levése azáltal, hogy mindkettő a látomások narratív síkjának
közvetlen előzménye és feltétele. Ez a kettősség magyarázza A szakácsban megjelenő
jézusi alkoholizmust vagy a Perzsia másként talán kizárólag szánakozó együttérzést
kiváltó alkohol-áldás felfogását is (176). Ebben az értelemben pedig az Anticol (172) a
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Vö. még a spiritusz magyarban is kétjelentésű származékával, ami a lélekre és az etilalkoholra egyaránt
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szakralitás, a látomások és a művészet ellenségeként a bibliai Antikrisztus képét is
felidézheti.205
A delirium tremens szókapcsolat, melynek szabatos definícióját emlékezetből idézi
a férfi (225) eredeti jelentésében szintén inkább köthető a szakrális szövegek világához,
mint az alkohol túladagolásához. A tremendum Otto szerint a numinózus egyik jellemzője,
ami a transzcendenssel való találkozás természetes velejárójaként okozza a félelemmel
vegyült megrendülést.206 A delírium szó pedig eredetileg pusztán látomást jelent, és mint
ilyen, jelölheti a Jelenések könyvében szereplő látomások regénybeli megfelelőjét. Az írás
csak akkor jön el a regényben, amikor bekövetkezik a delírium (227). A látomások, ha
tetszik, a delíriumok képezik a narráció tárgyát, azt írja le, amit látott vagy látni fog:
„Nemcsak egyszerűen inni fog, hanem dolgozni a pohara mellett – különben is: szikvízzel
inná a bort –, ha nem is az örökkévalóságnak szánt szöveget, de némi »szalonspiccel«
értékkel bíró jegyzeteket készíthet.” (173) vagy „A férfi megpróbált lejegyezni valamit
rémképeiből, melyeket talán egy írásban felhasználhat még.” (206) Akárcsak János, aki
első elragadtatásába (in spiritu) esve az Úr napján (tehát vasárnap, mint a férfi) a háta
mögül hallja az Apokalipszist megírását parancsoló hangot: „Amit látsz, írd le egy
könyvbe…”207 János és a férfi írása is a félelmetes látomások nyelvi megformálását és
közvetítését célozza. Az egyiket a teofánia, a másikat az alkohol mámora segíti abban,
hogy az írás vagy egy írás megszülethessen. Az írás pedig kimondottan a tanúság
hivatásának vállalása mind a két esetben. Jánosnál a prófétai küldetés vállalásában
nyilatkozik meg, a férfi pedig többször is tanúként írja le magát (pl. 227).208
Ezek után rátérhetünk arra a tézisre, ami egyszerre megelőlegezése és
következménye az eddig tárgyaltaknak, azaz a regény címében szereplő halálnak az
Apokalipszis egyik lovasával való azonosítására. A misztikus hét pecsét közül az első
négynek a feltörése négy különböző lovas szabadon engedésével jár, ezek közül is az
utolsóról így ír a Jelenések könyve:
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„Amikor a negyedik pecsétet fölnyitotta, hallottam a negyedik élőlény szavát, amint így
szólt. »Jöjj, és lásd!« Íme, egy sárga ló; és a rajta ülő neve Halál, és az alvilág követte
őt.”209
A Vulgata210 pallidus szavának többértelműsége hozza magával, hogy egyes kiadások
sárgának, mások fakónak fordítják a ló színét. A latinban ez a halott sápadtságának a
kifejezője is. A címszereplő lovagló halállal nem találkozunk a regényben csak az általa
elhagyott perzsa városról olvashatunk kétszer is. Azonban furcsa módon a halott város
mindkét leírása olyannyira kötődik a sárga színhez, hogy azt feltűnően sokszor –
huszonegy mondatban nyolcszor (224–225) – szerepelteti és egy idő után a város sárgasága
magára a hősre is átragad, hiszen „szeme sarkából sárga váladék folyik az arcára” (225). A
halál alakjának a sárga színnel és a lovaglással történő bibliai összekapcsolását Hajnóczy a
regény címében és a sárga jelző halmozásával hangsúlyozza. Az említett négy pecsét
lovasait pedig, éppen az egyes színek megfelelése által, a szöveg párhuzamba állítja a férfi
harmadik összefüggő látomássorának négy nőalakjának jellegzetes (csontfehér ujjak,
vérpiros cseresznye, sűrű fekete haj, vörösesszőke) színével is (189–190).
A halott perzsa város képét az eddigiek alapján az ókori Babilonnak az
Apokalipszisben parázna asszonyként megnevezett elpusztuló városával helyettesíthetnénk
be,211 melyen túl az új Jeruzsálem képe sejlik fel. Annak a Jeruzsálemnek a képe, melynek
„utcája közepén és a folyó mindkét partján az élet fája volt. […] és a fa levelei a nemzetek
gyógyulására szolgálnak.”212 Hajnóczy pedig, a bibliai könyv befejező látomásának
megfelelően, a regény zárásaként így láttatja a halott városon túli vidéket: „A városon túl –
tudta – édesvizű patak folyik, és zöld, ismeretlen nevű fák levelei remegnek a nyugati
szélben” (229).
A férfi egyes szám első személyű férfi narrátora és a fiú történetét egyes szám
harmadik személyben leíró narráció váltogatása felidézi a Jelenések könyvének nyitányát,
ahol hasonló narrátori szólamváltásoknak lehetünk tanúi. Az eredetileg külső nézőpontú
elbeszélés hamar belső, egyes szám első személyű elbeszélésbe csap át. Ez szükséges
209
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ahhoz, hogy a látomások hitelességét megteremtse a szent szerző. A víziók leírásában és
egyes műfajok (például levelek) beépítésében egyezik a két mű szerkezete és retorikája.
Ettől függetlenül a bibliai szöveg és a kisregény műfaja nyilvánvalóan elválik, ahogy az
igen közel álló narrátori beszédhelyzet és szerep sem azonosítható teljes mértékben.
Hajnóczynak láthatóan nem is célja az imitáció. Sokkal inkább az a paradox eszmény
foglalkoztatja, hogy az írásért önmagát az alkohollal feláldozó író eszménye miként válhat
mégis megvalósíthatóvá?
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6. A temetés
1977-ben, Nádas Péter mára klasszikussá vált aparegényével, az Egy családregény
végével azonos évben írja meg Hajnóczy Péter a Temetés című apa-fiú viszonyt ábrázoló
novelláját, amely négy évvel később a Jézus menyasszonya című kötetében az első
elbeszélésként szerepel. Az utóbbi momentumot azért kell megemlíteni, mert –
meglátásom szerint – a Hajnóczy által utolsóként sajtó alá rendezett prózakötet elvszerűen
átgondolt kompozícióval rendelkezik, ami azzal jár, hogy az önálló kötetbeli
szövegvilágban a szövegek nemcsak felidézik, de értelmezik is egymást. A halálnak,
szenvedélybetegségnek és az emberi kapcsolatoknak az életműben többször is felbukkanó
témáit ebben az írásában is játékba hozza a szerző. Poétikai megoldásai, úgy tűnik, hogy
mégis másként artikulálódnak, mint például A halál kilovagolt Perzsiából vagy a Ki a
macska? hasonló tematikával dolgozó írásaiban. Ezt fokozza az a feszültség, amelyet az
első megjelenés után213 a kötetbe szerkesztés eredményezhet, hiszen 1981-től kezdve
nemcsak a Jézus menyasszonyának mint regénynek a keretes párjaként olvashatjuk ezt az
elbeszélést, hanem ugyanezen szókapcsolat kötetcímmé emelése azt is maga után vonja,
hogy a Temetés szövege alárendelődik e meghökkentő szintagmának.214 A novella és a
regény összehasonlíthatóságának most csupán két, könnyen belátható mozzanatára utalok:
az egyik a szereplők azonossága, a másik a halál és a nemi egyesülés egyidejű
ábrázolásának a motívuma. Ha összehasonlítjuk a Temetés főbb szereplőit (Öreg, anya, fiú,
Mari, a jegyes) a Jézus menyasszonya regény hasonló megnevezésű szereplőivel, akkor azt
látjuk, hogy némi időbeli előrelépéssel ugyan, de azonos karakterekkel dolgozik a két
alkotás. A fiú Temetésbeli visszaemlékezéseinek folytatását olvashatjuk a regényben az
Öregről, az anyakép is jóval gazdagabban, de összeegyeztethető a novellában olvasott
előzménnyel, Mari pedig gyűrűs menyasszonyból az itt is, ott is fiúnak nevezett főszereplő
feleségévé lesz a regényben. A motívumok közül arra a szövegközi kapcsolatra is érdemes
felfigyelni, amely a halál és a szexualitás egyidejűségét prezentálja. Az infarktusban
elhunyt apa, amíg el nem temetik, a novella tanúsága szerint, saját ágyában fekszik, ezáltal
az alvásra és feleségével való együttlétre szolgáló ágy a halál beálltát követően a sír
analogonjává válik. (233) Ehhez hasonlóan egyesül a halottas és szerelmes fekhely abban a
213
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regénybeli jelenetben, amikor a szilveszterező fiú Mari egyik barátnőjével a hóesésben egy
temetőbe téved, majd egy koccintást követően a sírboltok egyikén közösülnek. (315)
Ezekhez hasonló párhuzamok a Temetés és a regény valamint más, kötetbeli írások között
felfedezhetőek az alapos olvasás során. Ezeknek az összefüggéseknek a feltárása abban
nyeri el értelmét a kötetkompozíció leírhatóságán túl, hogy az egymást is értelmező
szövegek között számos olyan enigmatikus hely értelmezhetőségéhez juthatunk közelebb,
amelyek önmagukban talán kevésbé vagy egyáltalán nem tárulnak fel a befogadó számára.
Példaként hozható fel a Temetés szövegének az a része, amelyben arról értesülünk, hogy a
fiú életében először maradt ki otthonról, hogy Marival legyen egész szombat este, sőt még
vasárnap is. (239) Vélhetően ekkor veszítette el a szüzességét a főszereplő, amit egy
érthetetlen ellenpontozás emel ki a műben: apja virrasztva várja haza a fiút és amíg az
éjfélkor meg nem érkezik, Aquinói Szent Tamás könyvét olvassa, majd szelíden letolja a
fiút, amiért az negligálta a családi ebédet. Az az időbeli párhuzam, hogy a fiú a testi
örömökben elveszíti az ártatlanságát a későbbi menyasszonyával szeretkezve, miközben az
apa egy skolasztikus egyháztanító könyvét olvasva virraszt, az égi és földi szerelem
blaszfém/ironikus találkozása, amely sok szempontból előrevetíti a Jézus menyasszonya
szókapcsolat értelmezési irányait is a kötet további szövegeinek a fényében.
Németh Marcellnek az elsősorban a novella fabuláris szintjét megközelítő elemzése
mellett érdemesnek ígérkezik arra irányítani az értelmezői tekintetet, ami a fabulán túli,
szimbolikus rendben születik meg a szövegben.215 Ez a tanulmány erre tesz kísérletet,
amennyiben a szövegbeli motívumokat, kifejezéseket történeti beágyazottságukban, illetve
jelképi többletjelentésükkel együtt láttatja önmagukban és novellabeli kontextusukban.
A Temetés narrátora a cselekményen kívül állóként beszéli el egyes szám harmadik
személyben a fiúról szóló történetét. Képes belelátni a fiú gondolataiba, ezáltal
alkalmasnak bizonyul a novella nagyját kitevő belső történetnek az ábrázolására is. Külső
történet alatt értem azt az eseménysort, amely igen rövid idő alatt lejátssza a következőt: a
fiú belép az atyai házba, cigarettára gyújt és tétovázva inni kezd a spájzban, miután a
konyhában sehol sem talált alkoholt, amellyel alkohol-éhségét csillapíthatta volna. Ezután
WC-re megy, majd visszatér a lakás előszobájába. Itt ismét rágyújt egy cigarettára, amit
csak a külső történet végén nyom el. Ezt az akár negyedórában, húsz négyzetméteren
levetíthető eseménysort egészíti ki az a belső történés, amely a fiú érzékelésében,
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gondolkodásában, múltba és jövőbe tekintő figyelmében ragadható meg. Ennek a
történetnek az idő- és térbeli határai már jóval tágasabbak. A kétféle történet mintegy
metszeteként említhetjük meg a fiú idézőjelek közé szorított, dőlttel szedett, egyes szám
első személyű visszaemlékező mondatait, emlékeit, amelyek tipográfiailag is elválnak az
elbeszélésben. Ezeknek a megnyilatkozásoknak a külső, illetve belső eseményekhez
fűződő kötődése egyaránt erős.
A

fiú

kétféle

történetének

viszonya

narratológiailag

ugyan

könnyen

szétszálazhatónak tűnik, ugyanakkor poétikai kapcsolatrendszerük felettébb bonyolult
kölcsönhatásokban írható le. Eleinte úgy látszik, hogy ok-okozati viszony áll fenn a külső
történések és a fiú belső világa között, azonban újraolvasva az elbeszélést ennek az
állításnak akár a fordítottjáról is meggyőződhetünk. Számunkra éppen ez a viszony vagy
kapcsolat lesz érdekes külső és belső között, függetlenül annak irányától, amit a történésen
és annak elbeszélésén túl az irodalmi szöveg sajátos rendje, a szavak prózanyelvi és
szimbolikus – nem mimetikus – olvasata tárhat föl számunkra.
Mindenekelőtt arra az átalakulásra érdemes felfigyelni, amely a matériából
fokozatosan immateriálisat, azaz szellemit hoz létre. (Hasonló ez az olvasás folyamatában
tapasztaltakhoz: a betű értelemmé, szellemi valósággá alakuláshoz.) Ehhez az
átalakuláshoz a kiindulási alapot, az apa halálának szövegvilágbeli ténye teremti meg egy
kérdés formájában, amit így tehetünk fel: mi történik a halál után? A Temetés narrátorát és
hőseit azonban, nem a transzcendens valóság érdekli, jóllehet a kötetbeli publikációt
olvasók jogosan várhatnák, hogy már itt közelebb kerülhessenek a Jézus menyasszonya
kifejezés szakrális allúziójának megértéséhez. Ehelyett a kérdésre nem az apa, hanem az
életben maradó környezet, azon belül is a fiú nézőpontjából adja meg sokrétű válaszát a
szöveg. Az apa halála ezért valójában csak elindítója a fiú saját történetében egy újabb
epizódnak, amelyet a narrátor mesél el.
A halál tehát kiindulópontja a novella cselekményének és szövegvilágának, a külső
történetben csak előzménynek számít, motivikus megjelenésekor is a visszaemlékezések
sorában tűnve fel már az anya vagy a fiú saját, elbeszélt történeteként, azaz
interpretációként, perszonális elbeszélésként találkozunk vele (pl. 234, 241).216 A halál
helyett a lakásban csak a halál beálltának a jele, az „Öreg” teteme található meg.
Pontosabban, a jel jeleként csak a halott test szagával találkozik a fiú. Sőt, a narrátor még
216

Ebben a fejezetben végig a legújabb Hajnóczy-kiadást használom, az egyszerűség kedvéért a Jézus
menyasszonya kötet szövegeire, így a Temetésre történő utaláskor is zárójelben, külön megjelölés nélkül
hivatkozom ennek a gyűjteményes kötetnek a lapjaira: HAJNÓCZY Péter: Összegyűjtött írásai. (Szerk. Mátis
Lívia és Reményi József Tamás.) Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

83

ezt a bizonyosságot is elveszi a hőstől az elbeszélése első mondatában: „Mikor belépett a
lakásba, érezni vélte a szagot.” (233) Az elbizonytalanítás mellett egyúttal a legfontosabb
transzformációnak is tanúi lehetünk e kijelentés hatósugarában, hiszen az érzékelés helyére
a hős vélekedése kerül a halott apa (jelének) és a fiúnak jelképes találkozásakor.217 A
fokozatos átalakulás már az érzékletek terén végbemegy a halál jelszerűségében, hiszen a
szemmel látható és kézzel tapintható tetem helyett csak a nazális érzékelés adott a fiú
számára. A szagok, illatok és általában a szaglás mint érzékelés az absztrakció első
lépéseként is értelmezhető, mivel a légnemű anyagok testi érzékelése hagyományosan a
levegő, illetve a lélegzés, lélek szimbólumokat idézi fel, amelyek már az archaikus
kultúrákban is a testtel szemben csak átvitt értelemben számítottak megragadhatónak,
érzékelhetőnek. A szilárd halmazállapotú tetem a fiú érzékei számára légnemű
szublimátumként jelentkezik, amely fizikai kölcsönhatás a mentális történések mintájaként
is olvasható.
Hajnóczy kurziválja a Temetés szövegében a „szag” szót, ezzel is felhívva a
figyelmet annak jelentőségére a novella olvasásakor.218 A halottkultuszban ugyanis
kiemelten fontos ennek az érzékelési metódusnak a jelképisége. A lélegzés mint a levegő
mozgása és a szellem a héber (ruah), a görög (pneuma) és a latin (spiritus) nyelvben is
egyetlen szó két jelentéseként mutatkozik. Már az archaikus gondolkodás összekapcsolta
az ember lélegzetét az élettel. A belégzést az életerő növekedéseként, a kilégzést pedig
csökkenéseként értékelték. Ez az elgondolás megerősítést nyert azáltal, hogy a halál
beálltakor az alapvető életfunkciók egyikeként a lélegzés is leáll, így az utolsó levegővétel
különösen fontos szimbólumává vált az emberi halál eseményének. A lélegzés ilyen
fennkölt értelmezésének profán párjaként említhető a hullaszag, amely szintén a halál
velejárója és így a halottkultusz része is. A test húsa lélegzet/lélek híján bomlásnak indul,
ez okozza a hullaszagot, amit különféle illatszerekkel a legtöbb kultúrában igyekeznek
semlegesíteni, amellett, hogy ezek a felfelé szálló illatanyagok, tömjénezések stb. a halott
lélek eltávozásának is performatív szimbólumai számos vallásban.219 A bomló hússal
szemben a csont az, ami a test részeként megmarad, ezért hagyományosan a csontot a
halhatatlanság attribútumának is tekintik, amely túléli az embert. A koponyát pedig
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kiemelten az elhunyt szellemének megőrzőjeként tartják számon, így ismét a szellemi
valóság mibenlétének kérdésébe ütközik az értelmezés. Lássuk, miként jelenik meg ez a
létmód Hajnóczy Péter szövegében.
Az utolsó lélegzetről csak a fiú képzeletében megjelenő tetem, félig nyitott szájának
hátrahagyott jele árulkodik, (234) akár a halálról a tetem vagy a tetemről a hullaszag a
korábbiakban tárgyalt módon. Az utolsó lehelet Hajnóczy szövegében összekapcsolódik a
halál élettani okával, azaz a szívinfarktussal. Ahogyan ugyanis a lélek, szellem és a levegő
összetartozását – metaforikus átviteleken alapuló szemantikai rokonságát – is átvette a
zsidó-keresztény kultúra örököseként az európai műveltség, ugyanúgy a szívről is, mint a
lélek központjáról gondolkodik mind a két szimbolika. Ezért a szív hirtelen megállásának
és az utolsó levegővételnek a lélek eltávozásával való összekötése kétszeres erősségre tehet
szert a halál szövegbeli megjelenítésekor. A szív motívumára később még vissza kell
térnünk. A félig nyitva maradt száj leírásával együtt jelenik meg, szintén közvetetten, a
csont motívuma is, amikor a halott súlyos kezének az ágyon nyugvásáról, illetve a
fej/koponya különböző részeiről kapunk leírást. Tovább bonyolítja az értelmezést, hogy az
apa tetemét a fiú csak elképzeli, ahogy a novella első mondatában is csak érezni véli a
hullaszagot. Így minden „megbízható” tudás idejekorán a képzelet, a szellem termékévé
lesz. Ez a folyamat teljesíti be a korábban már megemlített absztrakciós folyamatot, hiszen
a valóságot kétszeresen is fikcióba ágyazza, amikor a novella szövegét olvassuk (ahelyett,
hogy a tetemet tapintanánk vagy éreznénk a hullaszagot, csak betűket látunk és szöveget
interpretálhatunk) és abban is azzal találkozunk, hogy a hős miként képzeli el a soha nem
látottat, ezzel teremtve meg saját fikcióját az irodalmi fikción belül. Ugyan az U. család
életében egy tragikus haláleset következik be az Öreg szívrohamával, de ez egyben
lehetőséget biztosít arra, hogy a fiú saját gyászmunkája során emlékezetében rehabilitálja
kapcsolatát apjával, sőt a helyébe is lépjen azáltal, hogy megszületik az apjáról szóló
személyes, történetbe – illetve saját megnyilatkozásba, nyelvi produkcióba – foglalt
emlékezése, amit a narrátor ad át a befogadónak. Bizonyos értelemben ezért állíthatjuk,
hogy a Temetés szövege a halálban mint határeseményben születik vagy legalábbis fogan
meg. Ahelyett ugyanis, hogy a novella címéhez híven sírba temetné az apát, a fiú saját
szellemi világában a korábbiaknál intenzívebb jelenlétet szül számára az emlékezés – az
elbeszélést követelő közös múlt; valamint annak prózanyelvi szövegtagolást igénylő
megjelenítése. A szellem, a gondolat és mediális értelmében maga a szöveg is, a lejegyzés
által megmarad az ember halálán túl is, akár egy múzeumi konzerválásra készített
preparátum, amiről például a kötetet záró Jézus menyasszonyában olvashatunk. (331–336)
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Mircea Eliade egy lényeges kultúrantropológiai megállapítását érdemes felidéznünk
ezen a helyen: „A hagyományos társadalmakban ugyanis köztudott, hogy a halál addig
nem tekinthető valóságosnak, amíg a temetési szertartás annak rendje és módja szerint be
nem fejeződik.”220 Eszerint tehát, az apa halála a temetés előtt határeseményszerűségében
vagy átmeneti állapotában jelenik meg előttünk, valóságosan még lezáratlan esemény.
Hajnóczy poétikájában ez a határhelyzetbe kényszerítő eljárás jellegzetes, különösen is az
utolsó kötetének szövegeinél, amelyek közül tulajdonképpen mindegyik egy átmeneti
állapotban ábrázolja hőseit. Ezek közül is szignifikánsan kimutatható, hogy a legtöbb
szöveg éppen a halál beállta előtti pillanatokat vagy éppen a halál bekövetkezésének
mozzanatait ragadja meg, ezért is lehet szimbolikus kezdete, felütése ez az elbeszélés a
sajátos haláltáncot járó kötetnek.221 A halál küszöbhelyzete és a fiú anyjának
kiszolgáltatottságának egyik párhuzamaként olvasható a kötetben a Tengerésztiszt hófehér
egyenruhában novella (252–253), amely sajátos inverze a Temetésnek. Amíg a Temetésben
az apa-fiú kapcsolat nehézségeivel találkozunk, addig ott az anya-lánya kapcsolat
problematikussága vetődik fel. Itt a fiú és Mari jegyben járnak, ott a lány és a fiú már
elváltak. A Temetésben felvetődik a kérdés, hogy Mari megcsalta-e az apával a fiút, a
Tengerésztisztben ugyanez a haldokló anya és elvált veje közötti meghitt helyzet miatt
válik kétértelmű kapcsolattá. A Temetés e miatt a szövegközi kapcsolat miatt még
tisztábban mutatja fel a személyközi viszonyok komplikáltságát, hiszen a kötet egy másik
írásában, mint tükörben éppen ezek a vonások rajzolódnak ki élesebben.
Az átmenetiség állapotára visszatérve az apa halála mellett, átmeneti a fiú helyzete
is, akinek apja örökébe kellene lépnie, illetve a családban és a társadalomban betöltésre
váró helyét, identitását kéne megtalálnia. A felnőtté válás kihívásakor az Öreggel való
kapcsolatában nem véletlenül emlékezik elsők között arra a momentumra a fiú, amikor
először kezelte felnőttnek az apja: „Eszébe villant: az Öreg valahogy tudomást szerzett
ezekről az összejövetelekről, és egy ízben szigorú megrovás vagy bármiféle elmarasztaló
megjegyzés helyett a részletek felől tett fel néhány, szinte bátortalan, gyerekesen kíváncsi
kérdést… Mindez egy üveg »somlói« mellett történt, amelyet apja vásárolt, s fiát talán első
ízben kezelve felnőtt emberként, maga töltött a két ólomkristály borospohárba.” (238)222
Tulajdonképpen egy pubertáskori beavatási rítussal állunk szemben, amelyben két külső
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tényező, az alkohol és a nők, határozzák meg az apa-fiú kapcsolat új szintre emelkedését az
idézett beszélgetésben. Az alkohol közös fogyasztásának aktusa és az, hogy az Öreg tölti ki
a bort a poharakba, jelzés értékű a fiúnak: felnőttként kezelik, amint azt
visszaemlékezésében rögzíti is. Az alkohol (legális fogyasztása) ebben az értelemben a
gyermekkor végét jelző szimbolikus határrá lesz, a helyett a tapasztalat helyett, amelyről
mindeközben apja faggatására beszámol, hogy tudniillik ugyanezen alkoholtól mámorosan,
rendszeres orgiákon egyesült menyasszonyával és barátnőivel az akkor még gyermeknek
számító fiú. Az alkoholfogyasztás és a részegség mint az egyik státusból a másikba segítő
eszköz (posztmodern) eksztázistechnikaként jelenik tehát meg. Az elbeszélés jelenidejében
gondolkodó fiú, mintha az akkor megkezdett átmeneti állapotban lenne továbbra is. Helyét
keresve nemcsak apjával való viszonyára kell magyarázatot találnia vagy identitását
kialakítania, hanem az Öreg helyére lépve anyja és Mari mellett családfővé is kell válnia,
amint azt még látni fogjuk a későbbiekben. A fiú előtt álló feladat ezek szerint kettős, ezért
is kívánhat annyi – eleinte érthetetlennek tűnő – erőfeszítést a hős részéről.223 A novella
végén szereplő, később még értelmezésre kerülő, önálló szólamában a fiú éppen ezt a jövőt
szövegezi maga elé: hazamennek a temetésről anyjával és Marival, mint egy új család. Itt
válik érthető az is, hogy miért kezd rögtön gyermeknemzésbe az apja örökébe lépő fiú, aki
mindezt a novella valóságában csak mint nyelvi produktumot hozza létre, de ennek, ezáltal
valódi szerzőjévé, vagyis szellemi értelemben apjává válik. (A szellemivé alakulás így
nemcsak az olvasáshoz, hanem az íráshoz is hasonlatossá lesz.)
A fikcióalkotás szerepe tehát kulcsfontosságú a fiú számára, hiszen éppen ez lehet
az a küldetés, az a feladat, ami biztosítja számára a „helyét” saját történetében:
„Képzeletben megtette az utat az apja ágyáig – ez elháríthatatlan kötelessége lesz –, de
nem érzett sem fájdalmat, sem szomorúságot…”. (233) „Mindenáron meg akarta találni
azt a pontot, amelyhez képest »bemérheti a helyzetét« és a helyzetben a maga szerepét.”
(234) A kötelessége tehát az, hogy a hirtelen idegenné vált térben előremenve eljusson az
apjáig és részvétet nyilvánítson az őt sirató özvegy anyjáig. A novella végéig erre mégis
képtelennek mutatkozik a fiú a külső történet valóságában, hiába teszi meg az utat képzelet
belső történetében a legapróbb részletekre is ügyelve. Ezzel párhuzamosan órájára
tekintgetve várja a menyasszonyát, akiről tudja, hogy amint megérkezik, rögtön meg fogja
találni a helyét ebben a nem mindennapi szituációban is, és otthonosan mozog majd,
ellentétben vele. (234) Az ő külső története csak a szerepvesztés kudarcáról és az ezzel
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való szembenézést elhárítani hivatott pótcselekvésekről szól. A praktikus cselekvésre
képtelen hős az elbeszélés végére saját nyelvre és történetre tesz szert apjával
kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy szellemi értelemben sikeressé vált az önértésben és az
önközlésben is. Szellemi produktuma az, ami kijelölheti ezek után a valódi kötelességét és
küldetését: képzeletben találkozni apjával és a korábbi énjével, hogy viszonyukat megértse
és ezáltal a magáévá tegye. A siker eredményének tekinthetjük magát a laza
asszociációkból megszülető visszaemlékezéseket is, de még inkább az elbeszélés végén
található jövő idejű, feltételes modalitású két elbeszélését, amelyben szakítva minden más
belső monológjával, már nem az emlékezés, hanem a temetés még be nem következett
előkészítő és végrehajtó procedúráiról szól. (240, 242) Ezzel a múlt megértéséből kilépve,
saját nyelvének birtokában léphet be a fikció világába, hogy ott megalkossa saját élete
szövegét.
A Temetés címe egy fabulárisan be nem következő eseményt jelöl, amely ehelyett a
nyelvelsajátításban fiktív elbeszélésként jelenik meg szövegszerűen. Megjelenésének ténye
azonban nem motivikusan értékelendő, hanem éppen a hős szövegalkotó önértése miatt. A
belső történetben lejátszódó szellemi folyamatok a korábban tárgyalt halálból mint
határhelyzetből fakadó spirituális folyamattal állíthatóak párba. A testben élő apa a novella
idejében már csak szellemi létező lehet, ehhez hasonlóan az elbeszélés végére a fiúnak is
szellemileg kell befejeznie saját határátlépési rítusát. (Az apa szellemlétbe költözését és
fiának gondolatbeli foglalkoztatását vetíti előre a novella Swedenborgtól származó mottója
is.) Ezek után még az marad hátra, hogy számba vegyük és motivikusan megvizsgáljuk
azokat az eszközöket, amelyekhez a fiú leginkább azért fordult, hogy akaratlanul is
megtalálja feladatát és ezzel helyét is a saját történetében.
Erő és ellenerő találkozásának lehetünk tanúi a novella szövegében, ha az apa
halálát és annak a fiú gondolataival történő összeütközését figyeljük meg. Emlékeiben és
gondolatvilágában a halál miatt minden az apához kötődik és minden az apa személyének
feszül pozitív vagy negatív töltettel. Az apa hiánya megkerülhetetlenül betölti az
ideiglenesen sírbolttá alakuló lakást, a benne megfordulók gondolatait. Jelenléte a fiú
számára talán intenzívebb, mint amikor életben volt.
A műben feltűnő gyümölcsök is szimbolikájukban részévé lesznek ennek a
feszültségnek. Kétféle gyümölccsel találkozunk a szövegben: a cseresznyével és a dióval.
A kettő közül a cseresznye motívuma többször, összesen négyszer bukkan fel. Elsőként az
Öreg ágyáról derül ki, hogy cseresznyefából készült. (233) Az ágy, amely a biztonság, az
otthon és a testi-szellemi pihenés jelképe az életben lévőnek, a háromnegyed hatkor beálló
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szívhalál után ideiglenesen koporsójává válik az apának. Itt érdemes felidézni a népi és
diszciplináris orvoslás által is gyógyítónak gondolt cseresznyének a szívbetegségek
megelőzésére szolgáló jótékony hatását. A cseresznye mint a szív megóvásának
szimbolikus termése érthetővé teszi ennek a gyümölcsnek a gyakori szerepeltetését a
szívinfarktusban meghaló apa és az ezt a novella során értelmező fiú esetében. Másodjára
már az alkohollal kapcsolatban kerül említésre a cseresznye, amikor a halálhírt feldolgozó
fiú beismeri, hogy anyja telefonját követően „három féldeci cseresznyepálinkát” (233)
ivott meg búfelejtőül. A gyümölcs pálinkává válásában itt és a következő esetben is
bizonyos értelemben a halál tematikája köszön vissza az érett gyümölcs fáról való
leszakadásának és egy másik anyaggá történő átalakításában is. Így lesz a halott gyümölcs
az élők italává. Harmadszorra a borotválkozás ürügyén gondolkodik el rajta, hogy
cseresznyepálinkát kéne innia, ami eszébe juttatja azt az alkalmat, amikor apja első ízben
kezelte felnőttként az egyik szentestén. (239) Érdekes, hogy ekkor jelenik meg a dió által a
másik gyümölcs a novellában, az előző cseresznye-említéshez hasonlóan, pálinka
formájában. (240) A dió karácsonyi (és húsvéti) fogyasztásában az a népszokás elevenedik
meg, amely ebben a gyümölcsben szimbolikusan Krisztusnak Szűz Mária méhéből történő
világrajövetelét, illetve halála után a sziklasírból való feltámadását látja meg a kemény
csonthéj és fogyasztásra alkalmas, puhább rész kettőssége miatt. Ez a jelképiség
összefonódik a Temetés szövegében a közös alkoholfogyasztás sajátos felnőtté avatási
rítusával valamint a dió révén a haláltól átjárt szövegvilágban a születést és a
feltámadásban vallott újjászületést is felidézheti. Az alkohol ezáltal, Hajnóczy prózájára
jellemzően, ambivalens jelenségnek mutatkozik a szövegben. Egyszerre a kultúra, a felnőtt
férfi státusa, a szellemi lét és a megtisztító, fertőtlenítő valóság szimbóluma, illetve a
pusztulásnak, a részegségnek és a halálnak a jelképe. Az alkohol formájában találkozunk a
cseresznye negyedik, utolsó említésével is. (242) Ekkor már a fiú korábban említett saját,
jövő idejű szövegében jelenik meg motívumként a cseresznyepálinka. A szívrohamban
elhunyt Öreg temetése után Mari, az özvegy és a fiú cseresznyepálinkát vásárolnak
„éjszakára”,

mintegy

előre

megóvva

magukat

az

apa

sorsának

esetleges

megismétlődésétől. A fiú megvédi tehát saját szívének az egészségét a novella végén
megszülető saját elbeszélése szerint. Miután lefeküdt az anya, a jegyespár csókolózni és
szeretkezni kezd az alkoholmámorban. A nemi egyesülés után a fiú saját szívének a
kalapálását hallgatja. Elméjét az elbeszélés szerint az alkohol elhomályosítja. Így a
gondolat helyett a szív, a lélek őszinte szava vagyis az igaz történet szólalhat meg. A ráció
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szofisztikált szövegalkotása helyett így jöhet létre az eszményiesített narráció: a fiú egy
cigaretta elszívása közben ezt a szívből fakadó inspirációt figyeli meg, hallgatja.
A cigaretta és a dohányfüst az utolsó motívum, amely hozzájárul a tanulmány
elején említett átalakulási sorhoz. Mindenekelőtt arra a rokonságra érdemes felfigyelni,
amely a dohányzás szertartásos rendjén keresztül a Temetés és A parancs kisregénye között
fennáll. A kötet első elbeszélésének mintegy másaként olvashatjuk az utolsó előtti helyen
álló regényben a cigarettázás többszöri, rituális felbukkanását (pl. 275–276), kiegészítve a
főszereplőnek feltett kérdéssel: „A láthatatlan hangszóró: >>Ön úgy véli, az ember
tevékenysége abban merül ki: rágyújt-e vagy elnyomja-e a cigarettáját?<<” (284) Az
emberi tevékenység azonosíthatósága a dohányzással úgy merül fel A parancs szövegében,
mint az emlékezés és fokozatos absztrakció jelképi összefonódása a Temetésben szereplő
dohányzással. A novella a cigarettacsikk elnyomásával végződik, mintegy megszüntetve a
szövegképzést a cigaretta halálával. A parancsban pedig a százados halála előtti utolsó
végrehajtott tevékenységeként a rágyújtásról olvashatunk, amivel tulajdonképpen igenlő
választ ad a hangszóróból elhangzó kérdésre. (307) Ugyanígy kimutatható az is, hogy a két
írás főhősének az első cselekedetei között is a rágyújtás motívuma tűnik fel, ezzel is
keretezve a novellát és a regényt is. Mindkét kötetbeli szöveget tehát lényeges pontokon
szakítja meg a dohányzás aktusa, egyedi, lélegzést imitáló prózaritmust kölcsönözve nekik.
A két szöveg összevetését indokolja az is, hogy egymásra mutatnak a megvalósulatlan
címükkel és vezérmotívumukkal: az apa eltemetésének tényleges beteljesületlenségével és
a parancs soha meg nem érkezésével sajátos kilátástalanságot sugall mindkét mű.
Mint már említettük, ahogy a Temetésben a tetem helyett csak a hullaszag jelenik
meg, úgy az absztrakció egyedi útját jelenti a gyászmunka során a megtisztulás folyamata
is. A purifikáció és az absztrakció pedig több szempontból is a dohányzás cselekvése által
megy végbe. A szövegben többször, akkurátusan leírásra kerül a cigaretta két végterméke:
a keletkező hamu és a füst. (233, 235, 240) Előbbit a fiú lepöccinti a hamutartóba, mint
hasznosíthatatlan mellékterméket. A füstöt pedig a beszívás után kileheli. Ez a kettős
cselekvés értelmezhető az apa halálának szimbolikus attribútumaként is. Ahogy az apa
halála után csak a már bomlásnak indult teste marad jelen, amelynek a temetkezés miatt
porrá és hamuvá kell válnia, úgy a cigarettahamu is anyaga és funkciója miatt hasonló
sorsra jut. Ugyanígy, a lélek távozása a testből, amely a korábbi mitikus felfogásokra is
hagyatkozva az utolsó lehelet révén száll ki az ember testéből, analógiának mutatkozik a
dohányfüst szájon át történő kilehelésével. Mindezt felerősíti az a mozzanat, hogy a hamu
lepöccintése és a füst kifújása szertartásosan az előszobában, a tükör előtt történik. A tükör
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az önismeret és a szembenézés szimbóluma, ezért a fiú szellemi munkájának, tudniillik az
apának és a sajátmagának a visszaemlékezésben, képzeletjátékban és szövegalkotásban
megszülető önértésének a jelképeként is érthető motívumról beszélhetünk ezen a ponton. A
tükör és a dohányzás így egyszerre két aspektusában fejezi ki ugyanazt a belső, szellemi
történést. Emellett meg kell említeni még azt is, hogy számos kultúrában, így a magyar
folklórban is, él az a hit, hogy az ember lelke azonos a tükörképével. 224 Ezért takarják le a
nemrég elhunyt ember hozzátartozói a tükröt, megelőzendő a saját lelküket érő rontást,
illetve szimbolikusan elengedik ezáltal az elhunyt lelkét a másvilágra. Ezeknek a
gesztusoknak a hiánya egyrészt az apa lelkének el nem engedését, másrészt a fiú saját
lelkébe tekintését jelentheti a Temetésben, mind a két aspektus jól illeszkedik a belső
történet alakulásának eddigi értelmezéséhez.
A dohányfüstnek van egy további feladata is a novellában, a fiú ugyanis ezzel
közömbösíti apja tetemének a szagát, a fizikai jelenlét megszűnésének jelét: „A dohányfüst
erős, keserű illata – megnyugtatóan észlelte – elnyomta, megsemmisítette a szagot.” (233)
A cigaretta füstjének illatként történő megnevezése abban a mondatban, ahol az Öreg
halálának az egyetlen jelét szagként definiálja a narrátor, fontos jelzés. A narrátor azt
érzékelteti ezzel, hogy a hullaszaggá alakuló halott test még egy változáson megy
keresztül, amikor a fiú számára cigarettafüstként válik befogadhatóvá. Mint légnemű
anyag, amelyet ráadásul illatként interpretál a fiú, ismételten olvasható a szellemi szféra
szimbólumaként is. Ismételten a testi halálból szellemi termékké, szöveggé válás története
jelenik meg tehát. Végül felvethető a diszkurzív poétika jegyében két a szív motívumának
és nyelvi formájának a kapcsolata is. A cigarettázás cselekvése, amely a „megszív”
kifejezés fonikus utalásában az emberi szív centrális motívumával is összekapcsolhatónak
tűnik, csak a legutolsó mondatban ér véget: „A tükörbe nézett, végigsimított az arcán, s a
kis asztalon álló hamutartóban elnyomta a cigarettát.” (242) A füst kultikus értelemben
megszentelő hatása mellett fontos tulajdonsága az, hogy konzervál is. A fiú amellett, hogy
szellemivé alakítja a materiális jelenlét jeleit, szimbolikusan meg is őrzi apja testi jelenlétét
a dohányfüst által. A cigaretta megszívásának textuális utalásában a szívbeteg anya és az
infarktusban elhalálozó apa motivikus kapcsolata ér össze a novella végén saját
szívdobogását hallgató fiú alakjával. A cigaretta füstjét – amit szív, de nem lát a fiú –
tettként is olvashatjuk azáltal, hogy a szövegben a szív ige és névszó szimbolikus
kapcsolatra lép. Ha a tett és a lélek központja azonos, akkor az is elmondható, hogy a
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láthatatlan füstöt beszívó cselekvés szubjektuma nem a szem embere, hanem a szívé. A
szöveg szerint a szem a látható világ – anyagi és alaki, azaz térbeli – tartományával van
kapcsolatban, míg a szív a hallható világéval, hiszen a fiú hallgatja a szívverését. A
szívverés, minthogy a szív a korábban kifejtettek alapján a lélek és az élet szimbolikus
központja, az egész embert hozza működésbe. Nem a látszó, hanem a létező szubjektumot.
Ami látszik, az szükségszerűen térbeli, ellentétben a létezővel és a léttel, amely alapvetően
időbeli. Az apa időbeli létmódja nem a látható hulla, hanem egy a fiával közös történet
alanya. Ennek a történetnek a hősét, az apa narratív, nyelvi és szimbolikus alakját kell
megteremtenie a fiúnak ahhoz, hogy megértse, mi az „apának lenni”. De ehhez tisztázni
kell egyúttal azt is, hogy mit jelent „fiúnak lenni”. A nexusok interpretációja megy tehát
végbe a textusban.
Az eddigi szimbolikus olvasat nyomán megállapítható, hogy a szövegalkotásban
megvalósuló önértés mozzanata sikeres, ami feleslegessé tesz minden más (pót)cselekvést,
így a dohányzást is az elbeszélés végére. A Temetés végén ezért következhet be a tett
halála, hiszen a szöveg már megszületett azáltal, hogy az alanyi esemény, a történő
cselekvés – a személyes elbeszélés szövegének megalkotása – befejeződött.
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7. A kecske
Az 1981-ben publikált Jézus menyasszonya kötet negyedik darabjaként olvasható
Hajnóczy Péter elbeszélése A kecske címmel.225 A novella értelmezésekor két kiindulópont
is választható: az egyik olvasat fokozatosan tárja fel a beszédmód, stilisztikai jegyek, az
irónia alakzata és a felbukkanó szimbólumok egyre összetettebbé váló kapcsolati hálója
által az interpretációs lehetőségek sorát, míg a másik megközelítésben az elbeszélés kötetés életműbeli kontextusai alapozzák meg az értelmezési kísérletet. Jelen tanulmány ezen
szempontok alapján igyekszik az eddigi szakirodalmi megállapításokhoz képest újat
mondani.226
Egyes szám első személyű visszaemlékezést olvashatunk A kecske szövegében, amely
aránytalanul hosszan ecseteli a narráció helyszínét és az ehhez képest igen röviden kifejtett
tényleges cselekmény kontextusát. A kamaszodó fiú nyaralni megy anyjával a tanyájukra
és a főhős hol fölötte állva a többi szereplőnek, úgy tűnik, hogy belelát azok gondolataiba,
hol pedig csak bizonytalan találgatásait osztja meg a befogadóval. A bizonytalanságot
fokozza az a folyamatosan megújuló ironikus hangnem, amely helyenként teljes mértékben
dekonstruálja a szavak szótári jelentését, megrendítve az emberi kapcsolatok vagy
szerepek hagyományos értékelését az 1950-es évek magyar tanyai világába helyezett
elbeszélésben. Ez a történelmi környezet állandóan játékba hozza a novella emelkedett
stílusú beszédmódjának ellenpontjaként a korszak színlelésre és hazugságra épülő,
hangzatos retorikáját, amelyben minden és mindenki a legtermészetesebb módon alkot
egységet a rezsim elvárásai szerint. A novella első mondatához képest, amelynek nehezen
lehetne cinikus vagy ironikus modalitást tulajdonítani, szinte észrevétlenül telepszik rá a
későbbi mondatokra a kétesség bizonytalansága. Amint az az értelmezés későbbi részeiből
kiderül majd, nagyon is fontos, jelképes értelmet tulajdoníthatunk ennek a finom iróniába
bocsátkozó poétikának, amely állandó újraolvasásra és megkérdőjelezésre hívja az olvasót.
A fentiekből is következhet az a lehetőség, hogy cinikus rendszer- és
társadalomkritikaként olvassuk A kecske szövegét. Az, hogy az apa nem megy nyaralni a
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tanyára, ennek alapján azért érthető, mert a politikai döntések és érdekek bonyolult
összefonódásainak megtestesítőjeként tekint a nyaralás helyszínére és tulajdonosára a
családfő. Az adjunktus politikailag lekötelezettje a családnak, miközben a rendszer
eszméihez híven kubikus munkára fogja a történetben szereplő grófot és lányait. A
társadalmi normák által szabályozott elfojtások kamaszkori felszínre töréseként értékelhető
a narrátor-főszereplő részéről a lányok, illetve helyettük a kecske iránti promiszkuis
vonzódása. Világosnak tűnik, hogy miért említi a munkások közti termelési versenyt (6),
miért a pikírt megjegyzés a sztrájkjogra vonatkozóan (7), a kecske antropomorf szerelmét
pedig a nemesi osztályok iránti megbecsülés megsemmisítő kritikájaként is olvashatjuk.
Ennek a megközelítésnek aligha vonható kétségbe a jogosultsága.
Vannak azonban olyan apró, de annál makacsabbnak tűnő mozzanatok a novella
szövegében, amelyek arra hívják fel a figyelmünket, hogy érdemes továbbgondolni az
eddigieket, akár azon az áron is, hogy az ironikus olvasat lehetősége ideiglenesen
felfüggesztődik, hogy a szavak és motívumok további kontextuális jelentései előtérbe
kerülhessenek. Mit kezdhetünk ugyanis a már emlegetett nyitó mondattal: „A tanyán
nyaraltunk – ma már tudom, kegyelemből.” (1) Miért éppen kegyelemből? Miért lesz ez a
kifejezés még az előző olvasat fényében is legfeljebb könyörületté, amikor az „alamizsna”
szóval kerül kapcsolatba a „kegyelem”. Ugyanígy rákérdezhetünk az „alamizsna” szó
használatára is, hiszen majdnem annyira kiugrik a novella kifejezéstárából, mint a
„kegyelem” szó. Miért nevezi patetikusan Atyámnak a narrátor saját apját, amikor
ugyanazon bekezdés végén (1), nagyon finom nézőpontváltással, már – vélhetően az
adjunktus szavajárásával – egyszerűen csak Öregnek titulálja ugyanazt a személyt.
Kérdéses továbbá az archaikus „napszítta” jelző használata (3) vagy motivikus szinten a
kecske fehér homlokán található bagoly alakú folt említése (8). Ezek a példák, a teljesség
igénye nélkül is, igazolhatják, hogy érdemes más megközelítésben is újraolvasni a
novellát.
Ezen a ponton segíthet, ha elkezdjük a szövegközi kapcsolatok sorát számba venni és
ezek mentén tágítjuk értelmezési horizontunkat. A köteten belül még egy elbeszélés van,
amelyben egy gróf szerepel, ez pedig a Galopp. A szereplők azonosságán túl, ahogy arra
már Németh Marcell is utalt,227 a társadalomtól való elkülönülés és a kimondatlan
vágyakon alapuló interperszonális kapcsolatok motívuma rokon A kecske grófjával. Ezen
túl van még egy kapcsolódási pont a két „gróf-novella” közt, ez pedig a következő
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evangéliumi allúzió feltűnése mind a két szövegben: „Én nem tudtam követ vetni rá.” (4),
illetve „Talán egy mozzanat volt az életében, amiért nem vethettek rá követ…”228 A
házasságtörő asszony esetére utaló frazéma a szövegközi utaláson túl az ítélkezés és
bűnhődés sajátos kérdésfeltevéseit idézheti fel a Hajnóczy szövegekben is. A kecske grófja
mintegy kiérdemli sztahanovista munkamoráljával, hogy arisztokrata volta miatt a
munkások vagy a narrátor megvessék. Így is csak látszólag szolgál rá a kubikusok
tiszteletére, de a fiú elmondása szerint környezete nem nézi le a grófot (4). Ez a
megengedő elismerés hasonlít a történetmondás alaphelyzetére is, amely a nyaralás tényét
akár úgyis értékelheti, mint egy könyöradományt, alamizsnát, amelyben a fiú családja
részesül.
Az apa Öregként történő megnevezése a kötet első, Temetés című darabjának és az
utolsóként álló, címadó Jézus menyasszonya regénynek a szövegét is megidézi, hiszen
mind a kettőben vagy ezzel, vagy az „apa” titulussal emlékeznek meg a családfő
személyéről a főhősök, szemben a más szereplőknek, így például Csillának az apjáról is,
akit az „Édesapa” kifejezéssel illet a Jézus menyasszonya narrátora.229 A kötet során
mindig nagybetűvel szerepeltetett „Öreg”230 vagy az „apa” kifejezés helyett tehát egyedül
A kecskében használja Hajnóczy az „Atyám” jelölőt a hős saját egyes szám első személyű
megnyilatkozásában. Ritkasága miatt ez a tény egyedi hangsúlyt helyezhet akár az egész
kötetre nézve is, de elsősorban a most vizsgált elbeszélésre vonatkozóan, ezért az említeni
kívánt szövegközi kapcsolatok utolsó és egyben legfontosabbnak mondható tételének
felvetése előtt időzzünk el ennél a szónál és nyomában más, lényeges motívumoknál is.
Az „Atyám” szó közvetlenül a már említett első mondat után következik. Ha csak az
első mondatot és a második mondat elejét olvasnánk, kevéssé számíthatnánk a novella
tényleges folytatására: „A tanyán nyaraltunk – ma már tudom, kegyelemből. Atyám, aki a
tanya tulajdonosából nem is olyan régen adjunktus urat faragott, nem nyaralt ott egy
percet sem: ő nyilván érezte azt a furcsa kegyelmet irántunk, amely egyetlen okból nem
válhatott alamizsnává…” (1) A szóhasználat több ponton archaizáló, a biblikus nyelvet
megidéző jellege a kegyelem, atyám és alamizsna szavakban érhető elsődlegesen tetten. Az
első mondat befejezése és a második kezdete különösen is felerősíti ezt a szakrális hatást,
amelyet azonban már a második mondatban megismételt „kegyelem” kifejezés „furcsa”
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jelzője is megkérdőjelez, ahogy a „tanya”, illetve az „adjunktus”231 szavak is legalábbis
feszültséget teremtenek azáltal, hogy egyre konkrétabban körvonalazzák az induló szöveg
tér- és időbeli meghatározottságát. Ez a kettősség termékeny feszültséget okoz, jeleként az
iróniának, miközben nem törli el végérvényesen a szöveg szakrális utalásainak jelenlétét.
Mindez egyúttal meg is erősíti a novella helyét a Jézus menyasszonya kötet többi írása
között, amelyek a cím és a címadó regény szövegének erőterében folytonosan gyürkőzni
látszanak a szakralitás és blaszfémia jelenségeivel. Akár a kötet egészének kicsinyített
mását is észrevehetjük abban a mozgásban, ahogy az apa személyének jelölői egyetlen
mondaton belül három alakban felváltják egymást úgy, hogy az atyából ő lesz, aztán az ő
névmás helyére az Öreg főnév kerül a mondat végén. Így a patetikus, archaizáló, szakrális
kezdet után egy semleges, emberi viszonyt ki nem fejező jelölésen át az ironikus
árnyalattal és kétes konnotációval bíró megnevezésig vezet az apára vonatkozó utalások
íve. Ez az ív pedig, ha térben ábrázolható alakot ölthetne a metafora, egyértelműen a
novella egészének nyitányaként és elővételezéseként is fentről lefelé futna, amennyiben az
emelkedettségtől a bizonytalan és gyanúsításokat is tartalmazó kontextusba ágyazott záró
Öreg kifejezésig jut el. Mintha a tömegvonzásnak vagy egy sajátos lerántásnak engedne
stílusában és a későbbiek során tematikájában is az elbeszélés. Emellett ez a folyamat
reflexió tárgyává teszi a narráció időkezelését is, hiszen az élő apa-fiú viszonyt jelölő Atya
kifejezéstől az Öreg szó önmagában is sajátos időbeliséget tartalmazó kifejezéséig a
jelentől a múlt felé fordul az első bekezdés és vele a novella egészének az ideje is.
Itt jegyezhetjük meg azt is, visszautalva a rendszerkritikus olvasat és az alapvető
fontosságú ironikus hangvétel legitimitására, hogy a történések hátterében álló 50-es évek
végén már az a Kádár János az MSZMP és ezzel Magyarország vezetője is, akit a
visszaemlékezések szerint eleinte csak közvetlen munkatársai, később egyre szélesebb
társadalmi körben mások is „Öregnek” hívtak ezzel is kifejezendő a Pártban uralkodó
familiaritást.232 Amennyiben a novella apa-figuráját ennek alapján Kádár analogonjaként
olvassuk, új megvilágításba kerül a rendszerellenesség, az adjunktussal ápolt ambivalens
231

Annak ellenére, hogy az adjunktus szó nyilvánvaló utalást hordoz a konkrét, orvosi posztra ebben a
novellában, fontos felidézni a latin kifejezés etimológiáját, amely árnyalhatja a családi megbízás szerepét az
elbeszélésben. Az adiungo szó participium perfectum passivi alakjából származó adjunktus kifejezés
eredetileg az ad (oda, hozzá, mellé) prepozíció és a iungo (igába fog; köt, kapcsol, egyesít) ige összetételéből
származik. Látható, hogy a szerepeltetett ige elsődleges jelentésében kapcsolódik a földműveléshez, hiszen
az állatok munkába hajtásának aktusát fejezi ki. Ebben az értelemben tehát a társultnak vagy kapcsolatnak is
fordítható szóösszetétel már előre jelzi azt, hogy a gyümölcsöt termő föld gazdájaként annak
megművelésében része van annak, akit adjunktusnak titulálnak. Modernkori jelentésében a kórházi főorvos
helyetteseként értendő az adjunktus szó, ami ezáltal annak is jelölője lehet, hogy a narrátor apja főorvosként
intézte el, hogy helyettese ez a nőgyógyász legyen.
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Vö.: HUSZÁR Tibor, Az „irgalmas” és ütemezett autodafé, Mozgó Világ, 2006/5, 98–100.
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alá-fölé rendelt viszony vagy az utalás a fehérasztalos hatalmi pozícióra a műben. Ebből az
aspektusból nézve pellengérre állított, propagandisztikus parabolává válhat és válik is a
történetmondás felütése. Azáltal viszont, hogy az apának ez a háromból csak az egyik
titulusa a narrátori szólamban, adekvát és mégis leszűkítő olvasathoz vezetne, ha pusztán
Kádár-allegóriaként olvasnánk figurájáról az elbeszélésben.
Az apa és az adjunktus alakja az első bekezdés után nem véletlen tehát, hogy eltűnik,
említésük híján csak az emlékük nyoma határozza meg az elbeszélés további részeit. Az
egyik ilyen emléknyom azonban meghatározó jelentésű vezérmotívumává válik a szöveg
későbbi részei során is, ez pedig az adjunktus foglalkozása. Megtudjuk ugyanis azt is az
említett második mondatból, hogy a hivatalosan nőgyógyászként praktizáló adjunktus
titkos abortuszokkal keresi a kenyerét. Előbb azt az információt közli velünk a narrátor,
hogy nőgyógyász, majd közvetlenül utána azt, hogy törvénytelen magzatelhajtásokkal
foglalkozik. Amikor ez utóbbival szembesülünk, akkor értékelődik át az adjunktus
kifejezés, illetve az apa és az adjunktus közötti kapcsolat. Paradox módon visszájára fordul
minden. Az előléptetés helyezkedéssé válik, az élet megmentőjeként számon tartott orvos,
egyszerre védtelen életek kioltójává lesz. Úgy is olvasható a szöveg, hogy a nők
gyógyítása törvénytelen abortuszokkal történik az adjunktus szemlélete szerint. A
gyógyítás így válik rontássá egyik tagmondatról a másikra. Mindehhez hozzájárul az a
korábban már felvetett értelmezési lehetőség, hogy az apa nem más, mint a közvetlen
kórházi főnöke a nőgyógyásznak és ilyen minőségében sikerült adjunktust faragnia belőle.
Akár így értendő az előléptetés, akár az apa politikai hatalmának tudható be, a szöveg
egyértelműen arról tanúskodik, hogy az apa tudatában volt a nőgyógyász tevékenységének,
mielőtt kijárta volna számára az előléptetést. Ez a tudás egyrészt bűnrészessé is teheti,
másrészt lehetőséget ad arra, hogy az információ birtokában ellenszolgáltatásokra tartson
igényt. Ez a kontextusa tehát a családi nyaralásnak, amelyben továbbgyűrűzik az élettel és
termékenységgel

szembenálló

halálnak

és

terméketlenségnek

feszültséggel

teli

vetélkedése, akár az igazságot és a jogot ellenpontozó törvénytelenség és elhallgatás
ellentmondása. Ezzel elérkeztünk Hajnóczy Péter művészetének jellegzetes témáihoz és
poétikai megoldásaihoz: a végletekig feszített ellentétek összekényszerítéséhez, tehát az
ambivalencia felmutatásához, és a soha fel nem adható, mégis reménytelennek bizonyuló
igazságkereséshez.
A második bekezdésben feltűnik a volt gróf alakja, aki nemesi származása ellenére
kétkezi munkásként dolgozik a tanyán. A leginkább a földmunkák terén jeleskedő gróf
ahelyett, hogy birtokolná a földet, műveli azt. Ő vezeti a gazdaságot, ami azt jelenti, hogy
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gondozza a szántóföldet és ügyel a szőlő és más gyümölcsök termesztésére. A gróf
novellabeli szerepében minden ellentmond a hagyományos arisztokratamodellnek, amint
azt a narrátor külön ki is emeli egy helyen (3). Munkabírása, fizikuma, ízlése az ételek
terén inkább a Rákosi-éra dolgozó ideálját testesíti meg, mint egy hajdani grófi család
eszményképét. A többi munkás is becsüli, habár sohasem vegyül el közöttük, inkább
elkülönül a kubikusok társaságától (4). Még lányait is a tanyán végzendő munkára fogja,
ők kapálásukkal veszik ki részüket a tennivalókból (2). Ennek alapján itt is feszültség
érzékelhető, mivel a gróf habitusa majdnem mindenben a munkásokéval egyezik meg, de
akad néhány olyan vonás, amely szembemegy környezete a viselt dolgaival és
egyértelműen a grófi rang nyomaként, nemesi, szuverén magatartásformaként értékelhető.
Ezek közül a különbségek közül elsőként az tűnhet szembe érdekességként, hogy az
adjunktussal, előmenetelével és érdekeltségeivel vagy a kubikusok saját szerepüknek
megfelelő helyzetével szemben a gróf történetéről semmit sem tudunk meg. Mielőtt
felvette volna az adjunktus már egyszerű munkásként dolgozott, arról azonban, hogy
hogyan csúszott a társadalmi ranglétra alsóbb fokára, nem kapunk értesítést, legfeljebb a
történelmi kontextusból következtethetünk rá, hogy a kitelepítések időszakában milyen
sors jutott osztályrészéül. Rangjához méltó tevékenységének elvesztése csatlakozik ahhoz
a lefelé irányuló mozgáshoz, amelyre a novella első mondatának értelmezésekor kitértünk
már.
A nemesi származás és neveltetés nyomaként megmarad azonban a nyelvtudás és a
világirodalom ismerete. Amíg lányainak a francia társalgás segít a kapálásban, addig
számára Shakespeare-citátumok mormolása ad lendületet a csákányozáshoz (5). Hajnóczy
érzékletes játékot űz a nyelvvel, amikor a grófkisasszonyok és apjuk a földet műveléséhez
a szellemi műveltségből merítenek erőt.233 A testi és a szellemi szféra ebben a helyzetben
nem egymás ellenében, hanem a másik kiegészítőjeként jelennek meg. A szellemi szférát
az idegen nyelven túl nem véletlenül Shakespeare idézi meg, aki ezáltal nemcsak a saját
nemesi származású, de álruhába bújt szereplőit, hanem általában a szépirodalmi vagy
művészeti hagyományt is reflektálttá teszik A kecskében. A dolgozó nemesek nyelvi
(ön)kifejezése és paralel módon a szántóföld gondozásának aktusa felveti a két entitás
(nyelv és föld) közötti szimbolikus megfelelés lehetőségét is. Most válik lényegessé az
elbeszélés negyedik bekezdésének, korábban hivatkozott, második mondata: „Én nem
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A magyarban ugyan olyan jól kijön az etimologikus kapcsolat, amely a latin colo ige antik örökségének
tekinthető, hiszen az ebből származó cultura szó jelentése az igére visszavezethetően elsődlegesen szántásvetést, földművelést jelent és csak azután a szellemi értelemben vett pallérozottságot, finomságot és
műveltséget.
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tudtam követ vetni rá.” A János evangéliumában felhangzó eredeti mondatra történő utalás
akkor nyeri el értelmét, ha a jézusi történet egészét mint közvetlen kontextust is
hozzáértjük ehhez a citátumhoz.234 Ez a történet pedig a házasságtörő asszonynak a
története, akit azért cibálnak Jézus elé az írástudók és a farizeusok, hogy próbára tegyék,
miként ítélkezik. Miután a középre állított asszony bűnét a mózesi törvényre hivatkozva a
nyilvánosság előtt elmondják Jézusnak, ő lehajol és ujjával írni kezd a földre. Amikor azok
tovább faggatják a helyzet megítéléséről, felegyenesedik és kimondja a Hajnóczy által
parafrazeált mondatot, majd újból lehajol azért, hogy írjon a földre. Ezek után a vének
eloldalognak, majd a történet végén a házasságtörő asszony bűneinek megbocsátása
következik.
Az evangéliumi történet és A kecske motívumai között felfedezhető rokonság több
ponton is kitűnik. A testiség bűne és az arról alkotott vádak megjelennek a fiú kecske iránti
vonzalmában. Az, hogy a házasságtörő asszony a férje helyett mással hál, bizonyos
értelemben – igaz, visszájára fordítva –, a fiú történetében is megjelenik, aki a lányok iránt
táplált vágyait a kecskén akarja kitölteni. És ebbe az analógia sorba állítható be az a
szimbolika is, amely a grófék munkavégzéséhez köthető érintkezés nyelv és föld entitásai
között, akár a jézusi néma,235 földre író gesztus párjaként is felfogható. Krisztusnak, aki
Isten fiaként kiüresítve önmagát alászállva emberré lesz, hasonló útja van, mint a grófnak
az emberi társadalomban történő rangvesztésével. Sorsa, sajátos elkülönülése (4), sztrájkja
(7), és küldetésként megélt mindennapi munkája révén a gróf alakja megfeleltethetőnek
tűnik Jézus egyszerre pantokrátori és szolgai karakterével. Ha ezt a szimbolikus olvasatot
nem hagyjuk megrekedni, akkor nem lehet közömbös az a mozzanat sem, hogy a novella
végén a fiú azzal magyarázza a kecske ellenállását a közösüléssel szemben, hogy a grófba
szerelmes. Ezen logika mentén odajutunk, hogy ha feltesszük a kötet egészére érvényes
kérdést, kicsoda Jézus és kicsoda az ő titokzatos menyasszonya ebben a szövegben, akkor
azt a választ is kaphatjuk erre, hogy a gróf-kecske viszony feleltethető meg a címben jelölt
szakrális vagy blaszfém vőlegény-menyasszony kapcsolatnak. A jézusi mondat parafrázisa
azonban, minthogy kimondója a fiú és a grófra vonatkozik az kijelentés, éppen fordítva, azt
is jelezheti, hogy a gróf az elítélt bűnös ember az őt körülvevő kubikus-farizeus közegben.
234

Jn 8,1–11
Jézus némaságát nagyban árnyalja az a tény, hogy annak a negyedik evangéliumnak, amelyben
egyedüliként szerepel a házasságtörő asszony története az első sorai szintén páratlan jelenségként Krisztust
Logosznak, tehát értelmes szónak nevezi az evangélista, aki a föld porából vett testté lesz (Jn 1,1–5; 14). A
szónak és a némaságnak, az emberi testnek (Krisztus ujja) és a föld porának (melyből a test vétetett a Genezis
szerint) gyönyörű párhuzamai ezek. Mindezt játékba hozza és rögvest el is bizonytalanítja A kecske
narrátorának evangéliumi klisét megidéző gesztusa.
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A fiú pedig az egyetlen olyan személy, aki nem akarja elítélni, ennek alapján tehát a gróf
helyett a fiú alakja hozható kapcsolatba Jézuséval, amely értelmezés szintén odavezet,
hogy a kecske sajátos menyasszonyként olvasható, ebben az esetben a fiú párjaként. Az
analogikus olvasat kétféle végkicsengése során csak a kecske-menyasszony társítás
valamint a kubikusok-farizeusok kapcsolat látszik konstansnak az evangéliumi intertextus
fényében. Számos poétikai elem azonban problematikusan férhet meg ebben a
megközelítésben, illetve nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy éppen a tárgyalt
negyedik bekezdés narrátori „Fene tudja” felütése az, amely felszabadítja az olvasót az
egyértelmű megfeleltetések kényszere alól, nehogy egy szimbolikus elemet leegyszerűsítő
döntésre csábítsa a befogadót.
Az elbeszélés címe és végkicsengése miatt is különös fontossággal bíró kecskemotívum, amelynek értelmezését eddig sem kerülhettük meg teljesen, kétség kívül
bonyolult poétikai funkcióval bír a szövegben. Induljunk el a novella hatodik
bekezdésében feltűnő tej-motívumtól. Az ambivalenciát teremtő kettős beszéd korábban,
az adjunktus előléptetésének kétes történése kapcsán már szóba került, jelenlétére itt is
utalnunk kell. A brigádok közti versenyt arra hegyezik ki, hogy a drága húsadagok
csökkentéséért tejet adnak a munkásoknak, mert azt gondolta az egyik „fejes” (6), hogy a
tejivástól kevésbé kívánják majd a húst az emberek. A szokatlan ötletből csak hazugság
árán sikerül versenyt csiholni. Az első hazugság a beígért jutalom megszerzési
motivációjának pszichológiájában áll, amennyiben, ami eddig mindennapos ételként
rendelkezésére állt mindenkinek, az most jutalommá válik a munkások számára. Így
látszólag felértékelődik, valójában elvész a húshoz való hozzájutás lehetősége. 236 A hús
megszerzéséhez vezető út pedig a tejivásé, amely tej azáltal, hogy porból és vízből készül,
szintén a hazugság retorikáját képviseli, ahogy a munkaversenyként elnevezett akció is
inkább étkezési verseny a valóságban, nem pedig a munkavégző teljesítmények versenye.
Semmi sem az, aminek látszik, a novellának ezen bekezdésére kiteljesedik a hazugság
alakzata, amely a gyanús lekötelezettségekről beszámoló novellakezdettől, az életeket
kioltó nőgyógyászon át, a földmunkás nemesekig tart.
A tej, a víz és a vér mivel alapfolyadéknak számítanak, így közvetlen velejárói az
emberi vegetációnak. A tej meghamisítása azért feltűnő momentuma az elbeszélésnek,
mert a nőstény kecske képes lenne tejet adni, ha termékeny lenne, ehelyett azonban műtejet
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Az a tény sem közömbös, hogy a gróf úgy tiltakozik a műtej versenyszerű ivása ellen, hogy két pórias
ételt, szalonnát és hagymát fogyaszt, amelyek nemcsak arisztokrata származásának nem felelnek meg, hanem
a hústól való tartózkodással is szembeszegülnek.

100

készíttetnek a munkások számára. Ezzel a termékenységnek, bőségnek és végső soron az
élet továbbadásának a lehetőségét hamisítják meg a műtej létrehozásával. A „tejhamisítás”
pedig tovább segítheti az olvasást a novellában megjelenő más hiányok felé is, nevezetesen
a grófkisasszonyok és a kecske terméketlenségére, a munkások nincstelenségére és a fiú
kielégületlen szexuális vágyára. A terméketlenség narratívájára korábban már utaltunk, de
most újra felidézendő, hogy az adjunktus magzatelhajtásai ugyanezt a hangot erősítik fel a
szövegben. Egyedül a szántóföld, a gyümölcsös termékenységének jelenléte ellenpontozza
valamelyest az eddigieket. Itt jegyzendő meg az a baljós egybecsengés, amely a magok
szántóföldbe történő, nem mellesleg a nemi aktust is felidéző, vetése és a nőgyógyász
közreműködése révén a magzatok vetélése között implicit módon meghúzódik a novella
világában. Kimondatlanul, de mind a kettő jelen van az elbeszélés életvilágában, ezáltal
egyidejűleg alakítva a szöveg hátterét.
A kecske adhatna tejet a tanyán dolgozóknak, mégsem képes rá. Amennyiben
haszonállatként akarják tartani, leginkább a földmunkák végzésében és a tejadással segíthet
a tanyasi világban egy nőstény kecske. Ha ezeket a szerepeket nem tölti be a szövegbeli
kecske, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen funkciót láthat még el ezeken kívül?
Tekintettel arra, hogy a novellának csak a legvégén tűnik fel a kecske, habár az elbeszélés
címe miatt folyamatos várakozás övezi a megjelenését, alakja lényeges záró motívumnak
értékelhető. Ha a kecske olyan alakzatként olvasható, amely mintegy kiasztikus formában
jelzi a főhőstől induló beteljesületlen szerelmi/nemi vágyat a grófkisasszonyok irányába,
akkor igen röviden össze tudjuk foglalni a kecske novellabeli szerepét.
Késleltetve a kecske-motívum interpretációját, a munkaverseny kapcsán figyeljünk fel
még egy korábbi szövegjelenségre. A novellában szereplő munkaverseny, a kubikusok
alakja, a gróf elkülönülése valamint a „fejes” által kitalált szabályozások egyaránt felidézik
a kötet ötödik elbeszélésének az Ösztönző elemnek a szövegvilágát. A két novella
összeolvasásakor a műtej és a fekália narrátori címként ösztönző elemnek titulálva válik
egymásnak megfeleltethetővé. Az Ösztönző elem munkásainak a szellemi világgal való
kapcsolata rokon vonásokat mutat a kubikusok és a művelt grófi család kapcsolatával.
Mindez ismét azt erősíti meg, hogy a kötetkompozíció valóban több irányból is A kecske
elbeszélésére mutat, azon keresztül pedig a Jézus menyasszonya kisregényhez vezet el,
amint azt a későbbiekben látni fogjuk.
Vegyük most alaposabban szemügyre a kilencedik bekezdést: „Én ezt a kecskét
akartam megkefélni a gróf elérhetetlen leányai helyett, akik hangosan nevettek rajtam.
Istenem, ez a nevetés is jólesett: >>észrevettek<<.” Az egyes szám első személyű névmás
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most tűnik fel másodjára a szövegben, a megelőző alkalommal a házasságtörő asszonynak
szóló jézusi mondat parafrázisakor használja a narrátor. Akkor azonban egy külső idézet,
amely függő beszédként a narrátori szólamban vagy a gróf belső monológjába illeszkedve
jelenik meg. Mind a két én-kifejezés magában hordja a kereszténység vagy akár az
elbeszélés világának hátterében meghúzódó társadalmi elvárásokkal való szembenállást a
szexuális kicsapongás normatív elítélése miatt. A fiú, akit kinevetnek a lányok, már a
megalázásnak is örülni tud, ha annak végrehajtói a megkívánt személyek. (NB. a
megalázás jelensége a novella végén csatlakozik az ábrázolt kapcsolatok, társadalmi
szerepek és a szóhasználat lefelé szálló ágának a képébe.) A legfontosabb kifejezése a
bekezdésnek a „helyett” szó, mivel ez ad értelmet a kecske és a visszaemlékező fiú
kapcsolatának. Mondhatni a lányok helyetti alternatívaként válik egyáltalán jogosulttá a
kecske szövegbeli jelenléte, hiszen a korábbiakban azt már megállapítottuk, hogy
semmilyen más hasznot nem hoz a tanyán élők számára. Az, hogy a kecske létének értelme
egy sajátos helyettesítésben fogalmazható meg, újabb biblikus utalást tartalmaz. A Leviták
könyvének tizenhatodik fejezete írja le a zsidóság egyik legszentebb ünnepének a jom
hakkippurimnak a szertartását, amelyben az év hetedik hónapjának tízedik napján a pap
engesztelő áldozatot mutat be a nép bűneiért a szentek szentjében. A szertartás egyik első
cselekedete az, hogy kiválasztanak két kecskebakot, amelyek közül sorsvetéssel az egyiket
JHWH számára tartják fenn és egy bikával együtt levágják, hogy a vérével történő
meghintés által végbemenjen a kiengesztelés aktusa. A másik kecskének a fejére ráteszi a
pap a kezét, ezzel jelképesen a nép bűneit helyezve a kecskére, akit aztán a táboron kívülre
vezet egy férfi, hogy ott megölje és tetemét elégesse. Ezzel a kecske mintegy magára veszi
az emberek bűnét és lehetővé teszi, hogy bűnei miatt ne a népnek kelljen meghalnia. A
helyettesítő áldozat vagy más néven pharmakosz toposza számos variáción átesve, de
hosszú időn keresztül szolgált meghatározó témául a vallás, a gondolkodás és a
művészetek számára, amint azt Northtrop Frye is kifejtette már. 237 A kritika anatómiájának
sajátos felosztása szerint a pharmakosz a démoni világ jellegzetes velejárója, amely
besorolás a biblikus háttérre vezethető vissza.
Az engesztelés napjának ezen rítusait a zsidóság valószínűleg a kánaánita kultuszból
veszi át, amikor a negyvenéves pusztai vándorlás után letelepednek az Ígéret földjén. A
földművelő kánaánita vallásban ugyanezt a helyettesítő áldozatot Azazelnek a pusztaság
démonikus istenének mutatták be, hogy ártó hatalmától mentesek maradjanak. Azazel
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démoni alakja a judaista kultúrában egy olyan negatív kultúrhőst jelenít meg (például
Hénok apokrif könyve alapján), aki a férfiakat a háborúságra tanítja meg, a nőket pedig a
magzatelhajtásra. Az eddigiek három ponton is csatlakoznak Hajnóczy novellájának
világához: a földművelés kontextusa a biblikus kultuszhoz hasonlóan a novellában is
megjelenik, a helyettesítés gesztusának a bűnnel való összekapcsolhatósága is paralel
motívum, végül az Azazelnek tulajdonított magzatelhajtásra vonatkozó tudás átadása az,
amely a novellabeli adjunktus eddig tárgyalt szerepének megértését gazdagíthatja. Az
utóbbi párhuzamnak a jelentősége azért kiemelkedő, mert a bibliai értelemben vett bűnös
státust Azazelnek adó zsidóság, mintegy viszontajándékként kapja meg a magzatelhajtás
tudományát, ezzel pedig egy újabb bűn, a gyilkosság elkövetésének lehetőségéhez kerül
közelebb. Az így kialakuló circulus vitiosusban a kecske áldozati leölése az abortusz
elővételezéseként is értelmezhető. Éppen a zsidóság hitében van különös jelentősége az
erkölcsi okság értelmében annak,238 hogy a bűnös ember már itt a földi életben elnyeri az
isteni igazságszolgáltatástól eredő büntetést, amely jellegzetesen a terméketlenségben
mutatkozik meg, legyen szó akár házasságról, akár földművelésről vagy állattenyésztésről.
A terméketlenség és az élet kioltása a novella kecskéjének szimbóluma köré gyűjti az
adjunktust, az elérhetetlen grófkisasszonyokat és a fiú kielégítetlen vágyát.
Azazel ószövetségi alakjának azonban a pharmakosz toposza mellett egy másik
intertextuális vonatkozását is figyelembe kell vennünk, ez pedig A Mester és Margaritában
szereplő Azazello alakja. Az 1977-ben (tehát a kötet első darabjainak megírásával közel
egy időben) jelenik Magyarországon Szőllősy Klára fordításában Bulgakov nagyhatású
regénye, amely különösen kedvező fogadtatásra lelt a korabeli magyar értelmiség körében,
hiszen a kommunista rezsim ördögi elnyomásának allegóriájaként is olvashatták ezt a
regényt. Amint arra már sokan utaltak a szakirodalomban, Hajnóczy Péter is elsők között
szerzi be ezt a könyvet, amely rendkívül mély hatást gyakorol rá és későbbi írásaira is. A
hagyatékban megtalálható könyvben egy-két laptól eltekintve mindenhol megtaláljuk
Hajnóczy kék golyóstollal történő aláhúzásait. Ezen kívül a legfontosabbnak ítélt részeket
külön is kiírja a könyv belső borítójára háromféle módon, mintegy további rangsorolást
végezve a jelölésekkel: csak a lapszámot írja ki a kevésbé fontos helyeknél, az ennél
fontosabbakat felkiáltó jelekkel és aláhúzással emeli ki. a legfontosabb lokuszokról pedig
egy-két szavas tartalmi összefoglalót is ír a lapszám mellé. Az utolsó kategóriába tartozó
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kiemelések feldolgozásai tulajdonképpen kivétel nélkül megtalálhatóak Hajnóczy 1977
után megjelenő írásaiban. Ide tartozik például a „gyávaság” szóval megjelölt utalás a belső
borítón, amely A parancs bulgakovi mottójához utalja az olvasót. Ugyanígy emeli ki a
következő bulgakovi részletet is Hajnóczy, ezúttal a belső borítóra a két felkiáltó jel után
az „Azazel” szót írva: „A hold az ő arcát is megváltoztatta, idétlen, rút agyara eltűnt, a
hályog is hamisnak bizonyult. Mind a két szeme egyforma volt, üres, fekete, arca pedig
hideg és fehér. Azazél-Azazello most felöltötte valódi alakját, a sivatag gyilkos
démonaként jelent meg.”239 (kiemelések tőlem H.M.) Azt a két részt, amit az idézetből
kiemeltem, Hajnóczy egy ritkábban használt módon jelöli meg: két függőleges vonal közé
fogja őket. Ugyan az egész 32. fejezet meg van jelölve, a legintenzívebben az idézett
bekezdést rajzolja körbe Hajnóczy, külön is kiemelve az említetteket. Ez a bekezdés az,
amelyben utoljára jelenik meg Azazello alakja, akinek biblikus eredetét ezen a ponton
egyértelműsíti Bulgakov.240 A Holdfénynél elváltozó Azazello újra a Leviták könyvében
szereplő gyilkos, sivatagi démonná alakul át. Bulgakovnál Azazel az ördög szolgálatában
áll tehát, ahogy az állatszimbólumok között a kecske is az ösztönvilág, a bujaság és a
kéjvágy mellett a sátán manifesztációjaként jelenik meg a nyelvhasználatban,241 a vallási
hagyományban242 és amint láttuk a szépirodalomban is. Ez a két jelenség a novella
világában egymást erősítve kölcsönöz ördögi jelleget a kecske karakterének. Ebben az
értelemben a novellát fokozatosan egy diabolikus végkicsengés felé haladó történetként is
olvashatjuk, amelyben a kezdeti szakralitás nyomai egyre inkább háttérbe szorulnak a
démoni motívumok pedig egyre inkább előtérbe kerülnek. Az, hogy a kecske kergetése
„alkonyatkor” (10), tehát napszállta idején veszi kezdetét, szintén a sötétség birodalmának
uralmát jelezheti, ugyanannak a sötétségnek a kezdetét, amely A Mester és Margarita
sátáni alakjait leplezi le a regényben. A Nap, az élet és a szentség tradicionális szimbóluma
lenyugvóban és felkelőben a Hold mint a sötétség princípiumának szeszélyes, mindig
változó égiteste. A kecskét üldöző fiú mozgása párhuzamos a Nap lenyugvásával a
sötétségbe. Amennyiben tehát az eddigiek alapján sajátos pokolra szállásként interpretáljuk
az elbeszélést, akkor az elbeszélésben az olvasó számára egyre nyilvánvalóbbá váló irónia
ennek a motivikus folyamatnak a beszédmódbeli kifejezéseként, performatív, diabolikus
szólamként is érthető, akárcsak Woland, Behemót és Azazello iróniájának kiteljesedése A
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Mester és Margaritában vagy Mefisztó megnyilatkozásai a Bulgakovot is ihlető Faustban.
Narratológiai szempontból rokon vonásként említhetőek még Hajnóczy novellájának
metaleptikus kiszólásai („ma már tudom”, „úgynevezett”, „mint tudjuk”, „elkülönült” és
„fene tudja” kifejezései) Bulgakov hasonló retorikai fogásaival („ördög tudja”, „a magunk
részéről hozzá kell fűznünk” stb.).
A Biblia tipológiai szimbolizmus jegyében megfogant hermeneutikájának első példái
között szerepel Szent Pál Zsidókhoz írt levelének több pontja is, amely Krisztusra és az ő
népére vonatkoztatja a Tórában szereplő engesztelésnapi pharmakosz kultuszt.243 Az
apostol ezeken a helyeken a különféle ószövetségi helyettesítő áldozatok beteljesítőjeként
állítja az Egyház elé Krisztusnak, az egyetlen áldozatnak, áldozati oltárnak és áldozatot
bemutató főpapnak az alakját. Ha innen közelítünk az elbeszélés címszereplőjéhez az
eddigiektől eltérő értelem kínálkozik fel. A kecske ugyanis azáltal, hogy vérét ontja a nép
bűneiért nemcsak antitípusa, hanem bizonyos értelemben archetípusa is lesz Krisztusnak,
ezek szerint Krisztus és általa az abszolút szakralitás megjelenítőjeként is értelmezhető a
kecske alakja a novellában. Azért is vetődhet fel ez az értelmezés, mert az utolsó és egyben
legfontosabb kötetbeli utalás A kecske szövegére éppen egy erre mutató olvasati
lehetőséget kínál föl a Jézus menyasszonya című regényben: „Aztán falun volt, valahol a
Duna mentén; apja egy orvos barátjának szőlőjében nyaraltak. Ő amolyan kamaszodó fiú
volt, és semmi egyébre nem emlékezett, csak az S…i lányokra, akiknek gróf volt az apjuk,
és a gróf azzal kereste kenyerét, hogy villanyoszlopoknak ásott gödröket. (De ezt még
álmában is tudta: ezekről az eseményekről kizárólag hallomásból tudhatott; de a két lány
nagyon is élő volt álmában.)”244 Ezeket a sorokat a kötetzáró regény utolsó harmadában
olvashatjuk. Mintha A kecske rezüméjével állnánk szemben a Jézus menyasszonyában, ami
újabb érvként szolgálhat amellett, hogy a regény szövegében érthetetlen víziónak tűnő
bekezdés a novella fényében jól körvonalazható utalássá lesz, hiszen ez által a kapcsolat
által újból megerősödik a kötetbeli szövegek egymásrautaltságának tézise is. (Megerősíti
mindezt a Jézus menyasszonya első, teljes kéziratának a vizsgálata is, hiszen a
segédjegyzetek között Hajnóczy hagyományos inzertjelével ellátva háromszor is feltűnik a
regény főszövegének korábbi szakaszaiban „a kecske 2..„.” vagy a „KECSKEBASZÁS!! –
FONTOS!!” megjegyzések révén A kecske című novella integrálásának írói szándéka.245)
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Felvetődik azonban a kérdés, hogy ebben a kicsinyítő tükörként funkcionáló bekezdésben
miért nem szerepel maga a kecske? Annál is inkább érdekes ez, hiszen a regénybeli
bekezdés és a novella nemcsak utalnak egymásra, hanem ezen egymásra utalások révén
egyúttal értelmezik is egymást. Ha feltételezzük, hogy a két szöveg kölcsönösen játékba
hozza egymást, nemcsak új, kiegészítő információkkal gazdagodik a regény bekezdésének
elolvasása révén a novella befogadója (pl. a tanya lokalizálására vonatkozóan), hanem a
lényeges

momentumok

felidézésével

és

mások

elhagyásával

egy

sajátos

lényegkiemelésnek is titulálhatjuk ezt a poétikai gesztust. A fiú, aki mind a két szöveg
főhőse a regényben, fikcionalitást kölcsönöz az irodalmi fikció világán belül azáltal, hogy
álmodja azt, ami a novellában megtörtént vele.
A regény következő bekezdésében kezdetét veszi a Jézus menyasszonya híres imája,
amelyet éppen A kecskére utaló bekezdésben említett Dunával indít a narrátor. Ennél is
fontosabb azonban az, ahogy a végítéletet számon kérő második része az imának így
szólítja meg a keresztény teológiai hagyomány szerint pantokrátorként megjelenő
Krisztust: „Uram, te fekete kecske, ha volna igazság ezen a földtekén, miért nem lehetek én
fehér vadász…”246 Jézust tehát a kötet címadó regénye fekete kecskének nevezi, ezzel a
metaforával és az imát megelőző bekezdéssel játékba hozva A kecske elbeszélését. Ez
pedig ismételten arra készteti a befogadót, hogy a regény megfelelő passzusát a novella
fényében értelmezze, és fordítva, a novellát vizsgálja meg a regény felől is.
Számunkra most az utóbbi szempont az érdekesebb. Ha Krisztusra a Jézus
menyasszonyának főszereplője a kecske képét vetíti rá azok után, hogy megidézte a novella
világát a regény hivatkozott bekezdése, akkor magyarázatot találunk arra, hogy korábban
miért éppen a kecske marad ki az értelmező-összefoglaló bekezdésből, illetve a novella
világán belül is új jelentésárnyalattal kell számolnunk. Lehetséges, hogy a novella és a
kötet címében szereplő kecske, illetve Jézus személye egy és ugyanaz. Ez az értelmezési
lehetőség egybevág azzal, amit Pál apostol Zsidókhoz írt levelében található pharmakosztípusként láthattunk, így a novellában végig lebegtetett szakrális kifejezésmód és motivika
jelenléte is érthetővé válik. Azonban még mindig található két olyan momentum,
amelyekkel csak nehézkesen tudunk elszámolni ebben az esetben: a kecske nemével és
színével.
egy korábbi datálású, nagyon rövid regényterv is, de abban még nem szerepel A kecske említése, emiatt csak
annyit állapíthatunk meg biztosan, hogy a novella megírása 1978. május 10. előtti időpontra tehető, ha a
regényben már hivatkozik rá.
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A kecske ugyanis nőstény és nem bakkecske, ami egyrészt a pharmakosz kultuszra
vonatkozó meglátásokat, másrészt Krisztusnak a novellabeli állattal való azonosítását
bizonytalanítja el. Az pedig, hogy a regényben fekete kecskéről olvasunk, a novellában
pedig annyit tudunk a színéről, hogy fehér homlokán bagolyszerű folt rajzolódott ki, még
ha valamivel összeegyeztethetőbbnek is tűnik a nemi különbségnél, bizonyos mértékben
szintén kizárja egymást.247 Ezen a ponton a zsidó-keresztény hagyomány nem tud
továbbvezetni, térjünk ki az azzal párhuzamosan kibontakozó görög-római hagyományra.
Ennek alapjául az eddig még nem vizsgált, baglyot formázó folt szolgálhat a novellában.
Jól ismert attribútuma ugyanis egy női istenségnek, Pallasz Athénének vagy a latin
kultúrában Minervának a bagoly mint a bölcsesség jelképe. A jelentőségében talán csak
Zeusz kultuszához mérhető Athéné-tisztelet a bölcsességen túl a mesterségek és a
művészetek pártfogóját imádta az istennő személyében. A haszontalannak és
terméketlennek bizonyuló kecske a homlokán, tehát a test szellemi szférájának
tulajdonított részen hordja Pallasz Athéné attribútumát, ezzel pedig tükörképévé válik a
grófék földművelés közben jelentkező szellemi művelődésének. A bagoly jelén kívül maga
a kecske is Athénéhez rendelt állat, erre utal, hogy égiszének kecskebőr bevonata van.
Ennél a kapcsolatnál természetesen gazdagabb hatástörténete van a kecske és Dionüszosz,
illetve Pán alakja közötti összefüggésnek, amint erre már utaltunk korábban. Ebből
mindössze a szőlőmetszés tudományát és a féktelen bacchanáliákra visszavezethető,
felfokozott ösztönéletet és szexualitást emeljük most ki. A szőlőmetszés és általa a
bortermelés kiindulását is a kecskeként megjelenő Pánnak tulajdonítják a görög
mitológiában, ami a novellabeli tanyának mint szőlőt termő földnek adhat értelmet a
kecske páni szimbólumán keresztül. Hasonlóképpen a fiú nemi vágyainak kecskére
irányulása is vagy az a korábbi „óvatos duhaj” (1) kifejezés is a Pán- vagy a Dionüszoszkultuszra vezethető vissza, amennyiben a kecskét az ő attribútumukként olvassuk. Ebben a
kontextusban a kecske, első olvasásra, ironikus antropomorfizmusnak tűnő szerelme, talán
pontosabb értelmet nyerhet azáltal, hogy az antik hitvilág gyakori mitologémáját idézi fel,
amikor egy állat bőrébe bújt istenség szerelmét jeleníti meg. Ebben a megközelítésben
ismét visszatérhetünk a novella kezdetén álló kegyelem szóhoz, amelyet a latinban a
„gratia” szóval jelölnek, de ennél is fontosabb, hogy a görögben a „χάρις” kifejezéssel él
az Újszövetség és nyomában a keresztény hagyomány is. A kegyelem szó eredetijénél tehát
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váratlanul összetalálkozik a zsidó-keresztény hagyomány és a Khariszokat istenekként
tisztelő görög hitvilág. A kharisz egyaránt jelent bájt, kellemet, gyönyört és élvezetet vagy
örömöt, de kedvezést vagy kegy(esség)et vagy hálát, elismerést és tekintélyt is. A kharisz
tövével megegyező további szóképzések iránya kettéválik a görög nyelv történetében: a
legtöbb szó (pl. kharisziosz) a (földi) szerelemmel lesz kapcsolatos, míg a khariszma
kifejezést fokozatosan lefoglalja a keresztény hagyomány a „kegyelmi adomány”
jelentésre. A közös gyökerekkel induló hagyományok tehát az égi és a földi szerelemhez
hasonlóan különválnak, és ezzel alapjául szolgálhatnak egy olyan bipoláris világ
létrejöttének, amilyenről A kecskében is olvashatunk.
Mindezek után elmondhatjuk, hogy Hajnóczy Péter novellájában számos irodalmi és
kulturális hagyomány összetalálkozásának lehetünk a tanúi. A találkozás pedig
elsődlegesen a címszereplő kecske motívumában megy végbe. A görög-római kultúra
számára pozitív kecske-képhez viszonyítva a zsidó-keresztény hagyomány negatívan tekint
a kecskére mint szimbólumra: A politeista antikvitás a kecske szarvában bőségszarut lát,
bőrébe Athéné pajzsát csomagolja, emlője a főistent táplálja, mozgása a bacchanáliákat
inspirálja. Ehhez képest a monoteista antikvitás a bűnökért bemutatható áldozatként,
Azazél démonának felajánlott helyettesítőként, a bujaság és a kéjvágy sátáni tobzódásának
attribútumaként látja a kecskét. Amikor Jézusról Pál apostol úgy beszél, mint ószövetségi
engesztelő áldozatról, a kecske negatív konnotációjának önkéntes vállalásáról is beszél. A
kecske tehát egyszerre magasztos és alantas jelenség a két kultúra tükrében, ahogy a
novella is a végletes ellentétek világában ábrázolja az összes szereplőt.
Koherens értelmezésnek tűnhet az is, ha a kötet többi írásához hasonlóan itt is a fiúnak
tulajdonítjuk egy szimbolikus olvasat során a jézusi karaktert a kecskének pedig a
menyasszonyét. Ebben az értelemben ismét azzal találjuk szembe magunkat, hogy
Hajnóczy szövegei bizonyos mértékben felhasználják a biblikus, keresztény Jézus-képet,
ugyanakkor az Istenemberség teológiai fogalmában nem a koherenciát, hanem éppen a két
természet egységének ambivalenciáját emelik ki: Jézusban az emberi (profán) és az isteni
(szakrális) valóság taszítja egymást. Sajátos felfogása szerint új, korábban eddig egységes
keretbe nem foglalható mitologémákkal átszőtt Jézus képet alkot. Jézus emberségét, a
kegyelmi, isteni szférákhoz képest, a legnaturalisztikusabb és alantasabb formában
ábrázolja, istensége, ha létezik egyáltalán, szinte kivehetetlenül távol esik a keresztény hit
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Krisztus-alakjától, akiben egységet alkot istenség és emberség.248 Hajnóczy ambivalens
Jézus-alakja csak az eksztázison keresztül képes bűnös emberségéből az isteni tisztaságba
lépni. Ez az eksztázis rendszerint alkoholként jelenik meg az életműben, ebben a
novellában pedig a nemi vágyban fejeződik ki. Ennek a Jézusnak a menyasszonya
bizonyos szempontból minden kötetbeli elbeszélésben más, itt éppen a kecske lehet, a
kecskén keresztül pedig Athéné szellemi jelenléte, Dionüszosz tobzódása vagy a gróf
lányainak testi kívánatossága a serdülő számára. Mindaz, amit a keresztény szem bűnnek
titulál, a fiúnak a kecskében kívánatossá válik. Hajnóczy szövegeiben Jézus emberi alakjai
a szenttel való találkozást mindig az eksztázisban keresik, miközben sajátos
(ön)megváltásukat az emberség(ük) bűnéből új, blaszfém vagy legalábbis profán
Logoszként sokszor azáltal viszik végbe, hogy szavakat keresnek és találnak saját
történetük és emlékezésük elbeszélésére, tehát valamilyen módon szerzőkké válnak. A
kecske szereplőből szöveggé és szóvá válik, amit az is mutat, hogy a novella címeként a
mű identitásképző szimbólumává is lesz. Így a kecske után vágyódó kamasz fiú
észrevétlenül eléri vágyának tárgyát, amikor megalkotja az olvasó számára narrátorként a
visszaemlékező szövegét: a novellát, miközben ő is szereplőből narrátorrá válik. Vágyának
elérése olyan eksztázis, amely egyúttal az írás (ön)megváltó/valósító funkcióját is
beteljesíti. Így születik meg a műalkotás, amely ellenáll a leegyszerűsítő megfeleltetések
vonzásának.
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Ennek a tételmondatnak egyik eklatáns példája lehet a hagyatékban feltárt és a dolgozat függelékében is
olvasható Jézus című protonovellája a szerzőnek: HAJNÓCZY Péter, Jézus, kiad. Hoványi Márton, Jelenkor,
2011/11, 1183–1188. A Jézust kísérő gondolatok ebben a dolgozatban ugyanennek a tételmondatnak a
kifejtését is adják.
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8. Ösztönző elem
A Mozgó Világ 1980-ban több blokkot is szentelt Hajnóczy Péter írásainak, így a
novemberben megjelent szám több, a Jézus menyasszonyába szánt művet közölt a két
kisregény (A parancs, Jézus menyasszonya) év eleji publikálását követően. Ezek között
kapott volna helyet az Ösztönző elem is, azonban a pártvezetés úgynevezett szakszervezeti
vonala még a nyomdában kicenzúrázta az írást, ami a Mozgó Világ 1983-ig tartó
elnémításának nyitányaként híresült aztán el. Helyette Hajnóczy A kéz című novelláját
közli a szerkesztőség a novemberi számban, a cím áthallásos olvashatóságát és az eltérő
tipográfiát is felhasználva arra, hogy tiltakozzon a külső beavatkozás ellen. Az Ösztönző
elem végső, publikált változata nem maradt ránk a hagyatékban. Egy korábbi változata,
amely más befejezését adja a cselekménynek, megtalálható 1978. április 14-i keltezéssel,
kéziratos formában egy olyan füzetben, amely megelőzően a Martinovics-féle
összeesküvésről szóló publikálatlan regénykezdeményt, a szöveget követően pedig a Jézus
menyasszonya kisregény első kidolgozását tartalmazza.249 Az 1981 nyarán megjelenő Jézus
menyasszonya kötet ötödik írása az Ösztönző elem, amelyről eddig egyedül Németh
Marcell monográfiája nyilatkozott érdemben, amikor anekdotikus, csattanóval végződő
jellege miatt A latin betűk, Három vagy A kecske című novellákkal rokonította.250
Részletesebb kitérőjében Németh úgy értékeli az Ösztönző elemet, mint a rokon
szövegekhez képest kevésbé jól sikerült alkotást, amelyben a feszültséget nem sikerült
maradéktalanul fenntartani.251
Németh Marcell kijelentése abban az összehasonlításban, amelyet a kötet egyéb
rövid szövegeivel végbevisz, megállja a helyét. A feszültség fenntartásának kérdésében
azonban éppen ez a beosztás az, ami megakadályozza a monográfust, amikor a novellák
összetett, belső ritmusának egyedi vizsgálatát, ezen a ponton, egy felületesebb áttekintés
nevében negligálja. Az alábbiakban figyelmet kell szentelnünk a feszültségtartás és az
249

Ennek fényében korrekcióra szorul az a kronológiai kimutatás, amelyet Herczeg Sárával közösen
publikáltunk 2012 tavaszán. Itt még azt írtuk, hogy 1978. április 14-én írta meg Hajnóczy Péter az Ösztönző
elemet. Ehelyett csak azt állíthatjuk, hogy egy variánst dolgozott ki ekkor, és vélhetően csak 1979 és 1980
nyara között fejezte be a publikált változatot. Vö.: Folyamatban. Az életmű datálásáról = Énekelt, és táncolt
mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin és Nagy Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy
tanulmányok IV.), 195-207.
250
NÉMETH Marcell, I.m., 125-126.
251
I.m., 134.
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ezzel esztétikai kapcsolatban álló arányosság kérdésének is. Az Ösztönző elem, Hajnóczy
szövegeinek legjavához hasonlóan, ironikus, sőt a szarkazmustól sem mentes alkotás. Az
igazság kimondhatósága és iróniába fojtása közötti ballanszírozás leírása fontos kulcs az
életmű megértéséhez. Miközben ennek a másodlagos beszédmódnak rajtacsíphetetlen a
nyelvi kifejezése, tagadhatatlanul az irónia forrásvidékénél kutatunk, amikor az idézőjeles
kifejezéseket vagy a banális cselekvések emelkedett stílusbeli megformáltságát vizsgáljuk
meg az Ösztönző elemben. Az előbbi eszköznek alapvetően kiemelő szerepe van (pl.
„Könyvkötő részleg” I), de gyakori a novellában az élcelődő vagy karikaturisztikus felhang
is (pl. „vicc” III).252 A banális tapasztalat és emelkedett megfogalmazás közötti
feszültségre számos példát hozhatunk, de elég csak a novella címe és annak elsőként adódó
értelmezési lehetősége: a fekália mint ösztönző elem összefüggését megemlítenünk. Ez
önmagában is elegendő lehetett volna a diktatúra keményebb szakaszában az eltiltáshoz. A
rezsim 1980-ra ugyan megengedőbbé vált kultúrpolitikájában is, azonban azt a
rendszerbírálatot, amelyet az Ösztönző elem munka- és munkásképe sugall, aligha tűrhették
meg az amúgyis túlzott szellemi autonómiára törekvő folyóiratnál.
A következőkben három nagyobb egységben vizsgáljuk meg az eddig
megfogalmazottak poétikai sajátosságait abban bízva, hogy azok különálló értelmezése
összefüggésükre is rávilágít majd. Elsőként a novellában szerepeltett eszközök és tárgyak
mint motívumok, másodikként a cselekvések szimbolikus átalakulása, harmadikként pedig
a narratológiai és stilisztikai jellemzők megértése állhat érdeklődésünk homlokterében.
A felvonultatott eszközök tágan értett körében elsőként a könyv mint metafora
említendő meg. A hős személyes viszonyulása a könyvhöz mint kulturális termékhez
ellentmondásos. Az első bekezdésben arról értesülünk, hogy a könyvekre barátaiként
tekint, amit a harmadik bekezdésben megcáfol az omnipotens narrátor egyik mondata: „Ő
is

utálta

a

könyveket,

melyek

vasbakokra

szerelt

hengereken

jöttek-jöttek

végeláthatatlanul.” (III) Ennek alátámasztására szolgál az, ahogyan a kötészeti munka
végén dobálja a kész árut a fiú (III) vagy az a mozzanat, amikor a boldogság pillanataiban
klozettpapírként használja a hengeren érkező könyveket. (VII) Viszonya tulajdonképpen
megegyezik a kötészeten dolgozó többi munkásasszonyéval, akik sanyarú sorsuk okaiként
tekintenek a könyvekre. (II) Hogyan érthető meg ez az ambivalencia? Szeretett barátok,
akiket utál a fiú? A nagyra értékelt könyvek hogyan változhatnak a fiú kezei között

252

A tanulmányban az Ösztönző elem első kiadására úgy hivatkozom, hogy római számmal a szóban forgó
bekezdés(ek) sorszámát adom meg, anélkül, hogy a lapszámokat megadnám. Hivatkozott kiadás: HAJNÓCZY
Péter, Jézus menyasszonya, Budapest, 1981, 28–30.
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megalázó módon klozettpapírrá? Az elbeszélő kifejtetlenül hagyja ezt a kettősséget.
Csupán annyit közöl, hogy a fiú egy visszájára fordított folyamat részese. (III, IV) Amikor
ezt másodjára említi meg, magyarázatként annyiban már kibontja ezt az indoklást, hogy
más szakmák, így a szakácsok esetében is természetesnek vehető, hogy a mindennapos
főzés elveszi az étvágyukat. Ha tehát visszájára fordított folyamat részese a fiú, akkor ezzel
azt implikálja a szöveg, hogy a befogadói érzékelés is visszájára fordíttatott. (Vagy még
inkább felvetődik, hogy a narráció is visszájára fordított, kivéve az önreflexió
extradiegetikus kiszólásait.) Ezért lehetséges, hogy szövegszerűen előbb találkozunk a
könyvekhez való pozitív, majd negatív viszonyulással az olvasás során. Érthető azonban
mindez úgy is, hogy a fiú korábbi utálkozásának előtérbe helyezése pozitív folytatásért
kiált. Segítségünkre lehet, ha értelmezésünk során a kötetbeli kontextust is szem előtt
tartjuk. Ez a „visszájára fordult folyamat” az Alkalmi munka című novellában is feltűnik. A
kötet tízedik írásának tematikája rokon az ötödikként álló Ösztönző elemével, amennyiben
a trágyázás, a nem kívánatos munka és az alárendeltség tárgykörében ráismerünk a közös
vonásokra. A visszájára fordított eseménysorozatról az Alkalmi munkában kapunk egy
köteten belüli értelmezési lehetőséget a záró bekezdésben: „Egy visszájára fordult
eseménysorozat részesei lehettünk: ez a jó ember józanul kiherélte vagy kiheréltette volna
a rendőrt, részegen pedig remegett, és neve hallatára is reszketett, mint a kocsonya.”253 Az
alkohol az az eszköz, amivel át tud lépni egy Hajnóczy-hős az agresszió világából a
félelem világába. A fordulópont vélhetően nem egy mélyebb igazságot hivatott felmutatni,
hanem ugyanannak a jelenségnek a másik oldalát. Az, amit részegség nélkül nem vagy
egyoldalúan látunk, a delíriumban láthatóvá válik és viszont. Ezt a jellegzetes poétikai
fogást alkalmazza Hajnóczy az Ösztönző elemben is, ezúttal azonban a fordulópont nem az
alkohol lesz, hanem a munka. Így válhat ez az írás igazán veszélyessé a sztahavonizmusra
serkentő kommunizmus szemében. A munka ebben az interpretációban ugyanis olyan
kapcsolódást hoz létre, amely visszájára fordítja a pozitív előjelű viszonyokat. Ezen a
ponton válik érthetővé a szóválasztás fontossága: a novella első bekezdésében: amint már
idéztük, a könyvek a fiú „barátai”. A barátból pedig a munka révén az utálat
elszemélytelenített tárgya lesz, ami egyedül arra méltó, hogy a hős dolga végeztével
beletörölje a kezét. Ezt követően még egyszer, mellesleg, kerül szóba a könyv, immáron
teherként, amely hiányzik a görgőnek. (XV) Az elszemélytelenített tárgy végül már
teherként, csupán az üzem egyik alkatrészeként jelenik meg. A könyvnek a záró
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HAJNÓCZY Péter, Alkalmi munka = UŐ., Jézus menyasszonya, Budapest, 1981, 40.
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bekezdésben csak a futószalaghoz van köze, szemben a nyitány fiúhoz fűződő baráti
kapcsolatával. Ezzel a metamorfózissal sok más szálat is kezünkbe tudunk fogni,
amelyekben közös a visszájára fordítás gesztusa. Semmi sem az, mint aminek lennie
kellene.
Így van ez a fiú végtermékével is, amely váratlanul felértékelődik, mérete miatt
banalitása feledésbe merül és a novella kiemelt motívumaként, ösztönző elemmé,
csodálnivaló remekké avanzsál a dolgozók szemében. (IX–XI) A „könyvek expediálása”
(XI) megáll, amikor publikussá válik mindenki előtt a szarhurka. A latin expedio ige
használata egyrészt stílusbeli távolságkeltő funkcióval bír, a műveltség nyelve és a
székletre irányuló kontextusban a humor és az irónia forrása lehet. Másrészt, szimbolikus
értelemben, amit a nyomda és benne a könyvkötő részleg soha nem tudott elvégezni,
tudniillik az önálló alkotást és kiszabadítás örömét, azt a WC helyisége és benne a fekália
„kitolása” (X) megalkotta. Így a WC a Nyomdával lesz rokonítható (jelentéssel bír ezért a
novella kezdetén a Nyomda, a magtörténet nyitó mondatában pedig a mellékhelyiség
szerepeltetése), hiszen funkciójuk azonos, különbségük pedig az eredményességben van.
Ennek folytatásaként pedig a fekália–könyv analógia is felállítható. Ha az irányító
ideológia szerint a munka értelmét a folyamat és az előállított végtermék együttesen
adhatja meg, akkor itt mindez a visszájára fordul. Az ösztönző elem a fekália lesz, helyet
cserélve a könyvvel. Ez azért tűnik fontos szempontnak, mert mindez egy szépirodalmi
szövegben, annak is a könyvformátumában jelenik meg az olvasók számára. Amennyiben
azonosítható a könyv a fekáliával, akkor ez a könyv és benne a novella önkritikájaként is
értelmezhető. Arról nem is szólva, hogy a szövegtest könyvet formáz, amikor két első
tőmondatával, cím és alcím paratextusát imitálja, majd a kezdő bekezdés folytatásával és a
záró bekezdéssel keretet alkotva mintegy be is köti a köztes szövegtestet. Hasonló
eredményhez vezet az a nyelvi játék is, amely Knut Hamsun Éhség című regényére tett
intertextuális utalásban valósul meg. A narrátor a hivatkozott regénybeli éhség
ellentéteként állítja be a konyhán dolgozó ételundorát. (IV) Majd a zárójeles megjegyzés
után, a regény hősének éhsége helyett az Éhség mint tulajdonnév a norvég író nagy sikerű
könyvére tett még közvetlenebb utalásként tűnik fel. Ez a szófajváltás pedig leképezi a
székelés alapvető emberi tapasztalatából az elvont, szépirodalmi művé válásig tartó
metaleptikus folyamatot is. Így válhat az ösztönös cselekvésből a szemünk láttára fikció.
(Knut Hamsun Éhsége nem mellesleg önéletrajzi vonásokat is tartalmaz, ezért az 1962–63ban a Franklin Nyomdában dolgozó Hajnóczy Péter saját élményeinek a háttérben történő
reflexív mozgatásával és ezzel a Hamsunra tett utalással saját szépírói kultuszának az
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építését is előremozdíthatta. Emellett érdemes felfigyelni arra is, hogy a mellékhelyiség
groteszk funkciócseréje, kiegészítve a Hamsun Éhségére tett utalással, megidézheti Luis
Buñuel 1973-as, A szabadság fantomja című filmjének hasonló gesztusát is.)
Ezek a könyvformát megidéző poétikai eljárások folytatódnak a kezek
metamorfózisakor is. A könyveket az üzemi görgőn kívül csak a munkások kezei érintik
meg. A kéz többek között ezért válhat a munka szimbólumává: az asszonyok kétkezi
munkájuk miatt kötődnek az egyébként utálatos könyvek valóságához. Így érthető, hogy a
művezető autoritása metaforikusan a hátrafont kezekben, azaz a munkától való
tartózkodásban fejeződik ki. Ugyanakkor a kéz és a könyv közötti fizikai kapcsolat
másodlagos szinten is megjelenik, amikor a fiú után egy munkásnő tér be a
mellékhelyiségbe és a nem várt látvány feletti csodálkozásában felkiált és összecsapja a
kezeit. (VIII) Ha a korábban kifejtettek szerint a fekália novellába épített tükörtörténetében
azonosíthatóvá válik a könyvvel, akkor a fiú végterméke úgy tükrözhető a legteljesebben,
ha „bekötik” és aztán publikálják is. Szimbolikusan ezt idézi fel a nő kezeinek
összecsapása, amely a bekötést, illetve kiáltása a többiek felé, amely a közlést
szimbolizálhatja. Ebben az értelemben a kezek a könyvborító analogonjává válnak. A
kezek mozgáson alapuló hasonlósága mellett végezetül meg kell még említeni egy hangzás
alapján létrejövő, szintén szimbolikus egyezést. Az első bekezdésben kiderül, hogy a
könyvkötő részlegen dolgoznak azok a nők, akik vascsörgés és káromkodás közepette
kísérik a fiú barátainak, a könyveknek a megszületését. Az emberi születés
ellentörténeténél a narrátor izgalmas kétértelműségben hagyja a bekezdés záró akkordját:
„amelyekhez véletlenül valami test is illesztetett, mondjuk két köpés között.” (I) A test
applikációja vonatkozhat a könyvekre és női arcokra is, attól függően, hogy a központozást
hogyan értjük. Az idézett mondatrész második felében a „köpés” szó hangzása rímjáték is
a „könyvkötés” második tagjával, főleg a „valami test is illesztetett” mondatrészt
követően. Így a test és a köpet metamorfózisa ismételten a könyvvé válás felé mutat.
Látható ezek alapján, hogy a fontosabb motívumok és velük a szöveg nagy része is,
szimbolikus értelemben, könyvvé válik. Ezt teljesíti ki az a tény is, hogy ez a szöveg maga
is egy könyv egyik fejezete, ha tetszik, ösztönző eleme. És bár a cselekmény szintjén nem
találkozunk a fiú visszájára fordított kapcsolatának megoldásával, a novella szövegének
szimbolikus és reális könyvvé válása diszkurzív szinten sikeres könyvszületést
eredményez, amely hermeneutikai igényt tarthat a jóindulatra a Jézus menyasszonya című
könyv olvasásakor. Így utalhat minket az utálattól mégis a jóindulat felé a szöveg olvasása.
A novella szereplőinek különféle cselekvési sorait a legegyszerűbben úgy tudjuk
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számba venni, ha a fiú cselekvésmódját és annak szimbolikáját figyeljük meg. A fiú aktív
cselekvése a szürke névtelenségben, a munka utálatos állapotában látványosan nem tud
kibontakozni. A hétköznapok egyformaságában a testi szükséglet hozza meg a boldogság
pillanatait. Miközben a fekália közvetlen tematizálásával freudiánus tabukat dönt meg a
narrátor, éppen a székelés aktusának leírásakor burkolja a cselekvést a legszemérmesebb
eufemizmusba: „elvégezte a dolgát” (VII) A körülírás lehetőségét az teremti meg, hogy az
implicit olvasó hétköznapi cselekvéseinek egyikéről van szó. Mivel minden élőlény
biológiai szükséglete a kiválasztás, így az ember esetében is szükséges cselekvés
egyszeriben apellálhatóvá válik. A narrátor olyan módon kívánja bennfentes társává tenni a
befogadót, hogy közös tapasztalati forrásra utalva, mintegy tolvajnyelvként használja ezt a
körülírást. A közhelyes frázisok vagy hétköznapi szófordulatok szerepeltetése ezen a
ponton azonban további fontossággal is bír. Az ugyanis, hogy a dolog elvégzéseként
definiálja a klozetthasználatot a narrátor, egyszersmind a munka fentebb már taglalt
szövegjelenségét is mozgásba hozza. A szöveg ezen az egészen banális ponton újabb
behelyettesíthetőséget hoz létre: ezúttal a fiú egyetlen individuális tette, a szükség
kielégítése, eleve elrendelt munkaként jelenik meg. A szöveg itt azt sugallja, hogy
nyomdabeli életében semmi más igazán fontos dolga nincs. Ezt a sarkított állítást, amely
ebben a szélsőséges megvilágításban valószínűleg az irónia és az élcelődés betetőzését
jelenti, a novella belső, „boldogságtörténetének” több pontja is megerősíti és
visszaigazolja. Elég arra gondolnunk, hogy ezt a részletet a boldogság pillanatainak
egyikeként ábrázolja a narrátor, ami a freudi örömelv hiperbolikus elismeréseként értve
olvasható oly módon is, hogy a nyilvánosság és rejtőzés kettősében a hős először érezheti
magát emberként igazán önazonosnak. (XIV) Ennyiben pedig mégis az emberré nemesítő
munka újrafogalmazása ez a történet. Persze kizárólag azon a visszájára fordító prizmán
keresztül, amely ironikusan tükrözi a kommersz valóságlátást, hiszen az eredendő
feszültséget ez a kibontás sem szünteti meg: az ürülék a pénzkereső és társadalmilag
hasznos munkához képest elsőbbséget élvez az Ösztönző elemben.
A kötet egészének kontextusában az emberré válás lehetősége és a folyamat
mibenléte lényeges szempont, hiszen ezen keresztül a kötet címét adó kisregény, a Jézus
menyasszonya egyik alapvető problematikáját is érintjük. Az ember, aki a kisregényben
önnön

fajának

vadászává

és

kipreparálójává

válik,

önmagát

a

teremtés

legkiszolgáltatottabb és legelvetemültebb fajává degradálja. Az emberség alapvető értékei,
erkölcsi normái kihunynak, és a helyükbe farkastörvények lépnek. Szereplőit az európai
udvariassági és etikai elvárások emberségképéből majdnem minden kötetbeli írás
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kivetkőzteti. Ez a lecsupaszítás ráadásul úgy megy végbe, hogy az etikai és egyéb
társadalmi elvárások alapvető kódjai, kiemelten például a keresztény tradíció, közvetve
vagy közvetlenül, de megszólításra kerül. Az Ösztönző elem sem képez kivételt, amikor az
emberré válás, a munka, a szenvedés, az utálat és a siker témáit járja körül.
A keresztény tradíció két fontos tézisére szükséges utalnunk: a teremtés és a
megtestesülés történetére. A héber Ádám szó a Genezis könyvében a bűnbeesésig és a
Paradicsomból való kiűzésig köznévként embernek fordítandó. Ez a gyűjtőnév akkor válik
tulajdonnévvé a jahvista teremtéstörténetben (Gen 2,4–3,24), amikor a bűnt büntetés követi
és az asszonyból Éva, az emberből Ádám lesz. Ádám útja a bűnön keresztül vezet az önző
értelmében vett individualizációhoz. Ehhez hasonlóan a novellabeli fiú is a kollektívum
munkájából az egyéni szükséglet kiélése, majd kulturálatlan, önző hátrahagyásában éri el
először az akárkiből valakivé alakulást. Így a széklet mellett, annak létrehozója, a fiú is
tekinthető ösztönző elemnek a szövegben. Itt említhető meg az a szójáték, amely az
ösztönző szóban egyfelől a már többször taglalt ösztönvilágra tesz utalást, de a melléknévi
igeneves alak az -önző jelzőt is magába sűríti. Ezt a nyelvi fordulatot, a keresztény
erkölcstan felől, a bűn szülte siker egyik forrásaként is olvashatjuk, amely nem más, mint
az ösztönök önzés által motivált kizárólagos kiszolgálása. Ezt az értelmezési irányt követve
világosabbá válhat, hogy miért emeli ki zárójeles formában a tett(es) kifejezést a szöveg.
(X, XI, XIV) A tettes szó használata pejoratív, végrehajtója, rendszerint, egy-egy bűntett
elkövetése miatt érdemli ki titulusként. Az Ösztönző elem hőse ennyiben a bűnbeesés
történetét éli újra. A bűn következménye lehet a munka kínszenvedésként való átélése (vö.:
Gen 3,19), ami összecseng a visszájára fordult folyamat említett kettősével: aki a barát, az
az utálat tárgya is egyben.
Nemcsak a munka gyümölcseként tekinthetünk a székletre, hanem úgyis, mint a
boldogság pillanatainak valóban ösztönző elemére. Ennek alapján olvashatjuk a fiú
egyetlen autonóm cselekedetét (mű)alkotásként is. Az első, igazán egyedi alkotás, amely
eltér a megszokott napi rutintól a nyomdában, amennyiben mérete és nyilvánosság elé
tártsága kiemeli a dolgozók megszokott árnyékszéki tapasztalatából. Ennyiben tehát az
emberré váló fiú a Teremtő isteni funkcióját látja el, a novella tárgya miatt travesztikus
formában. A fiú mint Teremtő olvasatot továbberősíti a fekália megtalálásának a
mozzanata. Az első nő, amikor megtalálja a fekáliát, csodálkozásában összecsapja kezeit,
majd felkiált. Kiáltása egyszerre szolgálja a többiek odacsődítését és indoklásként az
érzékelt tapasztalat megnevezését is. Az, aki a megnevezést szó szerinti formában kiáltja
és ezáltal performatív beszédaktust hajt végre a Biblia első könyvében az ember mint
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társteremtő. (Gen 2,19–20) Beszédaktusa nyomán identitást kap a teremtett világ, és ezzel
birtokába is jut mindaz, amit csak megnevez.
Ez a travesztikus, ám pozitívabb értelmezés átvezet minket a megtestesülés
téziséhez, amely a második isteni Személy emberré válásának a titkaként szerepel a
keresztény tanításban. A megtestesülés, amely éppen a bűntől és az önzéstől való örök
szabadulást, az örök boldogság reményét hozza, egy ízben fogalmi szinten is megjelenik a
Jézus menyasszonya kisregényben.254 Ebből kiindulva az Ösztönző elem kapcsán is
megkockáztathatunk egy olyan olvasati lehetőséget, amely a fiú emberi önazonosságra
találását Jézus megtestesülésével rokonítja, még akkor is, ha ez a rokonítás vaskos
kifigurázás által megy végbe. Ha a fiúra mint jézusi megváltóra tekintünk, a nyomda és
dolgozói egyaránt megváltatnak tevékenysége által a kínos és utálatos munkától. Ő az, aki
elhozza a boldogságot és fényt csal a megtört szemekbe. (VII, XV) Efelől közelítve a
„boldogság pillanatai” szókapcsolathoz valamint a takarítónő piszkavassal végzett
rombolásához, oda juthatunk, hogy a novella Krisztus megváltói művét efemer jelenséggé
fokozza le, amely vélhetően emlékként is hamar elvész a nyomdai munkások tudatából. A
történteket talán egyedül a fiú hiúsága őrzi meg hosszú távon is.
Végezetül fordítsuk érdeklődésünket a narráció milyensége felé. Omnipotens
narrátorral találkozunk az Ösztönző elemben, aki egyes szám harmadik személyű leírásba
kezd a novella első két bekezdésében, majd később visszatér a hatodiktól a mű végéig. A
harmadiktól az ötödik bekezdésig ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy az olvasó egyre
fokozódó, jellemzően többes szám első személyű közlésekre alapozott bevonása indul
meg. Ennek a captatio benevolentiae-nek az első lépését akár a második bekezdés második
mondatának általánosító tapasztalatkifejtésében is tetten érhetjük. Ugyan folytatja az
aránytalanul hosszúnak tűnő harmadik bekezdésben azt a körülményeket bemutató
előkészületet, ami a hatodik bekezdésig tart, mégis feltűnő fókuszváltást tapasztalhatunk.
Mintha a narrátor az implicit olvasóval kérdezne: „Érdemes lett volna ezeket az
asszonyokat megkérdezni: árulnák már el, ki a kedves regényírójuk?” (III) Megjelennek az
olvasónak szóló sajátos kiszólások még ugyanebben a szakaszban: „Ezek a férfiak azért
utálták a nyomdai fuvart, mert nem lehetett eladni belőlük, mint mondjuk a szénből; nem
volt üzlet.” (kiemelés tőlem H. M.) Az idézett mondat nagyrészt folytatja a klasszikus
elbeszélés leíró vonulatát, de a pontosvesszőt követően egy új szólam következik. Ez a
mondatrész alighanem egy közvetlenül az implicit olvasónak címzett szólam. Ezt
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megerősítheti az is, hogy a közvetlenül ezt követő bekezdés már egyértelműen ilyen
funkcióval bír. Metalepszisként áll előttünk az elbeszélő saját korábbi megállapításának
értelmezése: „Ami azt a bizonyos visszájára fordult folyamatot illeti…” (IV) Meglátásunk
szerint, prózai variánsai ezek az ókomédia parabázisainak, amelyek külön ritmikai képlet
alapján szerveződve, a szerző vagy a kar (egy képviselője) által megszakították a darab
menetét, hogy közvetlenül a közönség elé lépve, ironikus hangvételben a darabra és a
színházi helyzet sajátosságaira reflektáljanak. Eszközként ezek a prózai parabázisok
banális példákat és közhelyeket alkalmaznak a többes szám egyes személy nyelvi jele
mellett arra, hogy egyrészt elmossák a határokat fikció és valóság között, másrészt indirekt
módon továbbfűzzék az elbeszélést, miközben direkt és nem egyszer leegyszerűsítő
értelmezési lehetőségekkel kívánják elterelni a figyelmet a végbemenő poétikai eljárásról.
Ennek a prózapoétikai technikának a kötetbeli csúcsteljesítménye A parancs című
kisregény. Az olvasót a közhelyek egyszerre távolítják el túlzott általánosításaik miatt, és
egyszerre igyekeznek köznapi stílusuk és közismertségük révén a szöveg világába vonzani.
Az Ösztönző elem szövegének első kétharmada látszólag mellébeszélés a hatodik
bekezdésben megkezdődő „magtörténethez” képest. Csakhogy ez a lényegi és nem lényegi
megkülönböztetés jogosultságát veszíti, amikor egyiket a másik nélkül kezdjük értelmezni.
Ugyanis a látszólagos mellébeszélés vagy körülírás kétharmadnyi szövegkorpusza jelöli ki
a belső történet mozgásterét, ami Hajnóczyra jellemzően akár proverbiumszerű rövidséggel
(vö.: VII bekezdés) páratlan műgonddal sűríti össze a cselekmény középpontját. Ilyen
módon a proverbium magja és a parabázis kiterjedtsége együttesen alkotják meg azt a
kényes egyensúlyt, amely megteremtheti a kívánt feszültséget a novella kezdetétől a záró
akkordig. Ennyiben tehát a motívumok, metaforizációk és az iróniával permanens
visszavonásra ítélt állítások kiegészülnek egy sajátos narrációs elemmel, hogy
egységükben ösztönzői legyenek egy műalkotás születésének.
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9. A latin betűk

A latin betűk először az Élet és Irodalom 1980. augusztus 9-i számában, az Alkalmi
munka és a Tengerésztiszt hófehér díszegyenruhában című elbeszélések mellett jelent meg
nyomtatásban.255 Mindhárom novella bekerült az 1981-ben megjelenő Jézus menyasszonya
című kötetbe is, a kötet hatodik, hetedik és kilencedik írásaként. Megjelenése óta, a legtöbb
„Hajnóczy-szkázhoz” hasonlóan, A latin betűk is elenyésző kritikai figyelmet kapott,
jóllehet, recepciótörténete ennek ellenére sem nevezhető mostohának, hiszen azon kevés
kritika, amely tárgyalta a novellát, fontos megállapításokban bővelkedik. Elsősorban
Tarján Tamás Alfa és ómega című tanulmányára gondolok, amely értelmezés sarokpontjai
közül tanulmányom számára is iránymutatónak fogadom el a következő megállapításokat:
1. A latin betűk az irodalom és a krisztusi hagyomány sajátos összefonódásaként írható
le.256 2. Radnóti Miklós A la recherche című verse előszövegként szervezi A latin betűk
motívumkincsét.257 3. A hársfa-motívum kifejtését.258 Ezeken túl elfogadom Tarján Tamás
cikkének a novella műfaji besorolására és stilisztikai sajátosságaira vonatkozó
megállapításait is, amelyeket Szkárosi Endre még találóbban és részletesebben fogalmazott
meg tanulmányában, így ezekre (például a szöveg minimalista vonásaira, lírikus jegyekre
és a novella műfajának megújítva-megőrzött sajátosságaira) Szkárosin keresztül utalok
majd.259 Végezetül a recepciótörténet harmadik szerzőjeként Németh Marcellt idézem,
akinek Hajnóczy-monográfiájában kimondottan csupán egyetlen bekezdés szól A latin
betűkről, azonban a bekezdéshez fűzött lábjegyzetében megemlít260 egy lényeges
párhuzamot a novella története és A parancs című kisregény következő, Nietzschétől
származó idézete között: „Minden írás közül azt szeretem csupán, amit valaki vérével írt
meg. Írj vérrel: és megtanulod, hogy a vér szellem. Nem könnyen lehet idegen vért
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megérteni. Én gyűlölöm az olvasó naplopókat. Aki ismeri az olvasót, az semmit sem tesz
többé az olvasóért. Még egy évszázadnyi olvasó – és bűzleni fog maga a lélek. Hogy
mindenkinek szabad olvasni, idővel nemcsak az írást, de a gondolkozást is megrontja.
Egykor a szellem Isten volt, most pedig csőcselék lett belőle. Ki vérrel és mondásokban ír,
az nem azt akarja, hogy elolvassák, hanem, hogy könyv nélkül megtanulják.”261 A
szakirodalomnak ezt az öt állítását vagy témáját a továbbiakban külön megjelölés nélkül
használom fel, illetve ezekre is építve alakítom ki saját interpretációmat. Egyes állításokat
az eredeti tanulmányokban kifejtetlennek vagy bizonyos mértékig megalapozatlannak
találtam, ezeket a Hajnóczy-műhelyben végzett hagyatéki kutatásaink, illetve saját
értelmezésem fényében szeretném kiegészíteni.
A latin betűk tárgyalásakor is abból a tézisemből indulok ki, hogy a Jézus
menyasszonya

kötet

nemcsak

gyűjteményes,

hanem

művészi

kompozícióval

egybeszerkesztett alkotásként is olvasható. Ez a kompozíció laza kapcsolódásokban,
olykor egészen kevés vagy jelentéktelennek tűnő motivikus, stiláris és intertextuális
utalásban nyilvánul meg, mégis az egyes írások között összességében jelentéses
koherenciát hoz létre. Így értelmező kontextusként, kölcsönös előtörténetként és
kidolgozásként viszonyulnak egymáshoz a kötet legkülönfélébb írásai, köztük A latin betűk
is. Mindezek alapján dolgozatomban a novella filológiai sajátosságai után a kötetbeli
szerepéről fogok szólni, igazolandó a kötetkompozíció jelentőségét ebben az esetben is. A
tanulmány második felében értelmezésemet eleinte egy-egy szempont kiemelésével, végül
pedig konklúzióim levonásakor a felvetett interpretációs lehetőségek egységben
szemlélésével alakítom ki.
Hajnóczy Péter hagyatékában A latin betűk kézirata jelenleg nem található meg.
Ellenben három példányban is rendelkezésünkre áll a novella gépirata. Különös, hogy
mind a három gépiratban a „hársfaillattal” szó (VII.) utolsó betűjét és az utána következő
vesszőt kézzel toldották be, mind a három „l” betű más alakot formáz. Ugyanígy, a
„kötelességük végrehajtása” (V.) szavak között géppel kihúzott, olvashatatlan szó áll mind
a három példányban. Ez arra utal, hogy a sokszorosítás egy olyan közös példányról
származik, amelyben ezek a hibák megvoltak és valószínűleg eltérő időpontokban (pl. az
ÉS-beli, majd a kötetbeli közléskor) készítették a másolatokat. A novella szövegének
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általunk is hivatkozott szövegéhez képest eltérés a gépiratos változatban a „Hold” (VII.)
nagybetűs alakja, amelyet a gépiratban még ebben, a helyesírásilag megfelelő alakban
találunk.
Kézirat híján nem mondhatunk biztosat arról, hogy mikor keletkezett a novella, az
egyetlen biztos támpontunk az első, folyóiratos közlés dátuma, tehát az 1980. augusztus 9-i
Élet és Irodalom lapzártája előtt íródott a mű. A 70-es évek kaotikus publikációs eljárásai
és Hajnóczy alkotói metódusa miatt elvileg az 1960-as évek végén is keletkezhetett az írás,
bár ennek igen kicsi a valószínűsége. Meglátásom szerint 1978 januárja és 1979 ősze közé
tehető a keletkezés. Az első dátumot az indokolja, hogy ekkor jelent meg a Vigilia egyik
hagyatékban megőrzött száma, amelyet valószínűleg már olvasott Hajnóczy a novella
megírásakor. A záró dátumot pedig azzal magyarázom, hogy A pad 1979. március 12-i
megírásához szeretném közelíteni a lezárást, mivel a két novella közötti retorikai
hasonlóságok egyazon időszak termésének mutatják mind a két szöveget. Az 1980
januárjában már publikált A parancs című regény (mely 1979. március 14. és 1979
decembere között készült) és a novella világa között is lényegi összefüggések állnak fenn,
amint arra még utalni fogunk, és ez szintén amellett szól, hogy a regény és a novella közel
azonos időszakban, azaz legkésőbb 1979 végén íródtak.
A latin betűk Élet és Irodalombeli közlése mellett egy másik lapszámot is
találhatunk a Hajnóczy-hagyatékban, amely ugyanezen novella miatt lett félrerakva. Az ÉS
1980. szeptember 27-én publikált számának szerkesztői üzenetei között szerepel Schmidt
László szerkesztett olvasói hozzászólása a novella kapcsán. A hagyatékban ez a részlet kék
golyóstollal külön meg van jelölve az újságban. Schmidt László levelében azt firtatja
hosszasan, hogy a novella 33 latin betűje miért képtelenség, hiszen akárhogy is számolta a
kitartó olvasó a különféle betűvetési rendszerek készletét, a 33-as eredményhez
semmiképpen sem jutott el. Ezen felháborodva, implicit helyreigazítást sugall a levélíró,
aminek a lehetőségét a szerkesztőség egy kommentáló mondat kíséretében elvetette.262
Valóban, az értelmezés szempontjából az egyik legérdekesebb mozzanata ennek a
novellának a 33-as szám, Schmidt hozzászólása jól mutat rá erre nehézségre, jóllehet a
szépirodalom fikcionális jellegét a hozzászólás úgy tűnik figyelmen kívül hagyja. Részben
erre az interpretációs cruxra is választ ad, ha nem az önálló közlést vizsgáljuk, hanem a
novellának a Jézus menyasszonya kötetben elfoglalt helyét. Szó szerinti értelemben véve is
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a helyet, amely a kötetkompozíció egyik érdekes argumentációjaként is szolgál: A latin
betűk ugyanis a vékony, hosszúkás lapokból összefűzött, utolsó Hajnóczy-kötetnek a 33.
lapján kezdődik és részben átnyúlik a 34.-re, aligha véletlenül. A kötetben hetedikként
szereplő írásmű ilyen módon is játékba hozza saját paratextusait, ami indokolttá teszi tehát
azt, hogy kötetbeli kontextusait minél több aspektusból megvizsgáljuk a következőkben.
Elsőként fordítsuk a figyelmünket egy, a szakirodalom által már felvetett, de
eleddig ki nem dolgozott, olyan állításra, amely intertextuális összefüggésbe hozza A
parancs Zarathusztra-idézetét a véres, halott latin betűk történetével és motivikájával.
„Minden írás közül azt szeretem csupán, amit valaki vérével írt meg. Írj vérrel: és
megtanulod, hogy a vér szellem.”263 – citálja Nietzsche gondolatát A parancs századosa. A
latin betűk című novella ezeknek a nietzschei mondatoknak sajátos illusztrációjaként is
olvasható. A parancs regényében két olyan idézet között állnak Zarathusztra szavai,
amelyek a (szovjet) kommunizmus eszméit propagálják (299, 300). A két kommunista
gondolat közé ékelt Zarathusztra-idézet különös alakzata a szövegnek. Azáltal ugyanis,
hogy a

Zarathusztra

Übermensch

gondolata

a

fasiszta

diktatúrákhoz

vezetett

Németországban és Olaszországban, a kommunizmus ideáit pedig a Szovjetunióban és
csatlósállamaiban hozták a földre hasonló eredménnyel, együttes felidézésük a 20. századi
történelem azonos súlyú és egyidejű kataklizmáira irányítja a figyelmet. Az egymás ellen
harcoló diktatúrák eszméinek összefonása ironikus tömböt alkot, amit leginkább akkor
érzékelhetünk, ha tovább olvassuk A parancs szövegét. A tárgyalt részek után először az
Éjjel című Radnóti vers, majd pedig a bombázások elől menekülők imaszövege
következik. Ezek mintegy tárgyi bizonyítékként vádolják a diktatúrák ártatlannak induló
eszméit. Radnóti sorsa és az idézett Éjjel című versnek ezen a helyen sajátos világlátásként
is érthető mondatai irodalomtörténeti toposzként hirdetik a zsidóüldözés tragédiáját és
ezzel válnak a fasizmus vádlóivá. Hasonlóképpen az óvóhely imája a szovjet haderők
nyers pusztítására emlékeztetve vádolják a baloldali párjelenséget. Hajnóczynál ezek
szerint a százados tapasztalatába és belső beszédébe ezeknek a rendszereknek az eszmei
kidolgozásai, saját megvalósulásuk görbe tükörképeként vésődnek be. Ennek a
kontextuális megközelítésnek az eredményeként kimondhatjuk, hogy A parancsban
szereplő konkrét Nietzsche-idézet egyrészt történelmi-politikai konnotációkkal bír,
másrészt a kontextus következtében egy sajátosan negatív beteljesülés felé mutat. Ez
utóbbit maga a Zarathusztra-idézet is kimondja, amikor a szellem Istenből csőcselékké
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válásának a hasonlatát használja: „Hogy mindenkinek szabad olvasni, idővel nemcsak az
írást, de a gondolkozást is megrontja. Egykor a szellem Isten volt, most pedig csőcselék lett
belőle.”264 Ezek után vizsgáljuk meg azt, hogy a Nietzsche-idézetnek A parancs
szövegében megformált kontextuális értelméhez képest mit mondhatunk el A latin betűk
kapcsán ugyanerről.
A parancs konkrét Zarathusztra idézése helyett ebben a novellában csak
intertextuális utalásról beszélhetünk, amennyiben az agyonlőtt és feltámadt betűk testének
vérzését párhuzamba állítjuk a nietzschei vérrel írás motívumával. Mivel A parancsban
explicit az utalás, a kötet egységét szem előtt tartva, A latin betűk implicit utalását ehhez az
elsődleges megidézéshez érdemes viszonyítanunk. Az összevetés eredményeként egyrészt
azt mondhatjuk, hogy A latin betűk értelmezésekor is legitim a történelmi-politikai
tematikának a vizsgálata, másrészt megállapíthatjuk azt is, hogy a novella a regényhez
képest egy alternatív, méghozzá pozitívabb kicsengésű interpretációját adja a nietzschei
soroknak, amikor a vérrel írott betűk feltámadásával zárja le a történetmondást. A
regényben az a gondolat dominál, hogy az olvasás mindenki számára kiszolgáltatottá
válásából következett az, hogy a csőcselék megölte a szellemet, ami a fasiszta diktatúrák
gyakorlatában be is következett, szimbolikusan Radnóti halála a magyar szellemi életnek
ezt a kivéreztetését mutatja fel. Ehhez képest A latin betűk a nietzschei sorokból azt emeli
ki a beteljesülés szempontjából, hogy a vérrel írott szavak értékesebbek a tintával
írottaknál. A vérrel írott szavak latin betűkből állnak, amelyek először akkor lesznek
véresek, amikor megöli őket a diktatórikus hatalmat megjelenítő katonák alakulata,
azonban a narráció tovább megy ennél, A parancs interpretációs fázisát mutató, helyzetnél.
Ezek a latin betűk véresen, de feltámadnak az életre, ezért mondhatjuk pozitívabb
kicsengésűnek ezt a Zarathusztra interpretációt A parancsénál. Ez az alternatív
végkicsengés valamint a történelmi olvasat lehetősége és Radnóti életművének a
megemlítése értelmezésünk további részeiben is lényeges marad.
A latin betűk cselekménye, nem tudjuk, hogy pontosan hol és mikor játszódik.
Ugyan helyszínének meghatározására van utalás, ez azonban csak kevéssé nyújt támpontot
a befogadónak. A novella zárójeles, lokalizációs mondatából éppen az elbizonytalanítás
gesztusát olvashatjuk ki, amely erősebben utal a fikcióra, mint a valóságos helyszínek
egyikére: „(De hát hol is történt ez: Kis-Ázsiában, egy bejrúti kocsmában vagy
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Antiokheiában?)” (II., VI.) Ez a helymeghatározás azzal, hogy a misztikus Kelet felé
invitálja az olvasó fantáziáját, funkcióját tekintve inkább elbizonytalanít, mintsem
konkretizál. Ha mégis él ezzel a gesztussal, sokkal fontosabb, hogy a latin írás ősének, a
föníciai írásnak a bölcsőjére utalnak ezek a sorok. Azáltal, hogy a latin betűk éppen egy
magyar nyelvű szépirodalmi alkotást formáznak, lehetővé válik az is, hogy
Magyarországra mint Európa vasfüggönyének keleti oldalán elhelyezkedő országra
vonatkoztassuk A latin betűk helyszínét és a szellem kiszolgáltatottságát megéneklő
fabuláját is. Ez utóbbi interpretációs lehetőség Hajnóczy más írásai kapcsán is ismerős
lehet, nem a nacionalizmus vagy a lokálpatriotizmus miatt, sokkal inkább a hatalmi
törekvések

magyar

megvalósulásainak

szenvtelen

ábrázolása

miatt.265

Mindezt

allegorikusan a kommunizmus diktatúrája és a szabad, értelmiségi, alkotó élet aláfölérendeltségi viszonylatában már A kecske című kötetbeli novellában is megpendíti a
szerző. Eszerint a szellemi életet jelképező betűket kivégzik ugyan a katonák, azonban
azok újra életre kelnek a hársfa buzdítására. Ezt a sikertörténetet valamelyest beárnyékolja
a betűk kivégzőosztagot imitáló mozgása a feltámadás után (VIII.), de teljes mértékben
nem képesek kiiktatni azt, ahogy a vérző sebek sem képesek erre. Az alkotó szellem
feltámadása az erőszakos elnyomás bármilyen poszttraumatikus jegyével együtt is,
mégiscsak végbemegy. A feltámadást motiváló erők pedig kétféleképpen is elvezetnek az
irodalom világához: egyfelől a fa, amely életbe suttogja a betűket, mediális eszköze lesz az
olvasásnak, hiszen belőle készül a papír, amely testét kínálja a betűknek, hogy betöltsék
hivatásukat. Másfelől a hársfa suttogása deiktikus, hangvétele egészen személyes, amikor a
Holdra, de még inkább annak esztétikai funkciójára mutat rá: „Nézd! Milyen szép a hold,
suttogta a hársfa.” (VII.), így a betűk feltámadása elsősorban esztétikailag motivált. Mi
több, azáltal, hogy a novella végén úgy látjuk a latin betűket a tenger felé gyalogolni, mint
akik a katonák rendezett, lassú lépteihez hasonlóan járnak, vérző testükkel éppen ebben a
mozzanatban testesítik meg Nietzsche gondolatát. A diktatúra által már holt betűknek
titulált szereplők vérző, irodalomba rendezett vonulása ez.
Tarján Tamás jó érzékkel figyelt fel az A la recherche és a novella világa közötti
összefüggésre, amikor a cselekmény lokalizációjára törekedett.266 Radnóti következő két
versszakára történő utalásként értelmezi Tarján annak a szürreális képnek a jelentését,
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amely szerint egy bejrúti kocsmában játszódik A latin betűk fabulája miközben hársfaerdő
veszi körbe a szereplőket:
Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal?
és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak?
hangjuk hallja szivem, kezem őrzi kezük szoritását,
művük idézgetem és torzóik aránya kibomlik,
s mérem (néma fogoly), - jajjal teli Szerbia ormán.
Hol van az éj? az az éj már vissza se jő soha többé,
mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már. Ülnek az asztalnál, megbujnak a nők mosolyában
és beleisznak majd a poharunkba, kik eltemetetlen,
távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.
A Bori-noteszből kimásolt versnek az éjszaka-motívuma A parancsban idézett
Éjjelhez, a hársfaerdő kocsmába ültetése pedig közvetlenül A latin betűk szövegéhez
kapcsolható Hajnóczy utolsó kötetében. Természetesen a zárójeles novellabeli mondat
három helyszínéből ez csak az egyikhez kínál fogódzót. Amennyiben azonban a Radnóti
lírájára való utalásban ismételten meglátjuk az irodalom és a művészet általános
szimbólumát, akkor helyszínként magát a „fikció erdejét”267 nevezhetjük meg, ami talán a
leginkább adekvát értelmezésnek tűnik és ezzel mind a három zárójeles lehetőséget (így
Kis-Ázsiát, Antiokheiát és a bejrúti kocsmát is) el tudjuk fogadni. Emellett érdemes a
novellának egy másik motívuma kapcsán a Bori-notesz utolsó, 1944. október 31-re datált
versét a 4. Razglednicát is felidéznünk ehelyütt:
Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint a húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Így végzed hát te is, súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.
267
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A tarkón lőtt lírai én önbeteljesítő sorai nagymértékben hozzájárulnak a Radnóti körül
kialakult mítoszhoz. Ha a Hajnóczy-novellának a világa intertextuálisan kapcsolódhat
Radnóti életművéhez a korábban említettek fényében, akkor a latin betűk halálát sem
függetleníthetjük az életműtől és az azt szimbolizáló költő alakjától. Ez a halálnem azért is
kiemelten fontos motívuma a novellának, mert a kötet címadó regényének, a Jézus
menyasszonyának a főhőse ugyanígy hal meg az embervadászok áldozataként. (336) A
latin betűk és a Jézus menyasszonya főszereplője halálnemükben egyek: tarkón lövik őket.
A novellában a szellemi tartalom, tehát az írás materiális összetevői, a betűk,
antropomorfizálódnak. Ez utalásként is olvasható az evangéliumok tanúságára: az Ige
megtestesül, emberré lesz.268 A betűk is képesek lesznek mindarra, amire egy ember képes
lehet és néhány bekezdés alatt a legfontosabb emberi tapasztalatoknak valóban a birtokába
is kerülnek: érzékelnek minden érzékszervükkel, örülnek, gondolnak, színlelnek,
beszélnek,

meghalnak.

Ennek

tükörképeként

a

Jézus

menyasszonya

főhőse

zoomorfizálódik. Az által, hogy vadásznak rá az embervadászok vagy, hogy rá is az
állatpreparátumok elkészítésének a mechanizmusa várhat, sőt éppen az ezektől való
félelem miatt öli meg a regény végén Csillát, mindez része az átváltozásnak. Az
életösztönében gyilkoló fiú elállatiasodásának a folyamata a latin betűk emberré válásának
tükörképe. A tükör pedig maga a halál, amit az hivatott kifejezni, hogy kivégzésük módja
azonos. Ha a regény főhősét, a fiút azonosítjuk a címben szereplő Jézus alakjával és ennek
a Jézusnak az elállatiasodását és levadászását olvassuk ki a regényből, akkor A latin betűk
keresztény hagyománnyal szintén átitatott motívumvilága még egy további adalékot
szolgáltat tükörfunkciójában: a feltámadást. Ez a feltámadás hiányzik a Jézus
menyasszonya regényből, de A latin betűkben megjelenik, ebben tehát különbözik a két
írás, vagyis elvész a tükörfunkció. Az által azonban, hogy a Jézus menyasszonya cím a
kötet címe is, sajátosan részét képezi A latin betűk feltámadásmotívuma a kötet egészének,
így ha egységében szemléljük a kötetet, akkor a Jézus menyasszonya regénye is részesül a
feltámadás narratívájából.
Az összetettebb párhuzamkeresések végeztével arra a legegyszerűbben adódó
utalásra is fel kell hívni a figyelmet, ami A parancs latin betűkkel írott, latin nyelvű írásaira
268
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vonatkozik.269 Ezek egyrészt a különféle természetrajzi nevekben érhetőek tetten (pl. 275,
292), másrészt a Dies irae híres betétében (281). A természetrajzi szakkifejezések tipikus
termékei az emberi szellemnek, hiszen a névadás ősi, ha tetszik a Genezisre
visszavezethető hatalomgyakorlásával vannak összefüggésben. Aminek nevet ad, amit
struktúrákba rendezve értelmez az ember, azt birtokába is veszi szellemi értelemben. Azért,
hogy ebben a rendszerezésben feltámadjon a Bábel előtti közmegegyezés, legalábbis
Európában, a latint használták lingua francaként. A megismerés és az emlékezés
szolgálatában álló latin betűk ebben az esetben az európai kultúra tudásának a
lenyomataként jelennek meg a regény elszórt pontjain. A Dies irae szövegében eredetileg
szakrális céllal rendelkező versírást szolgálnak a latin betűk. A betűk elhelyezkedése itt,
természetesen, egyetlen tömbben áll, regénybeli helyük ezért (is) jelentést hordoz. Az
utolsó ítélet negatív következményeitől elrettenteni kívánó latin szekvencia a Győzelem
című betétet (279–281) követi, illetve nem sokkal utána a La Marseillaise szövege
szerepel. Ennek A parancsbeli tagolásnak a jelentőségével és értelmezési lehetőségeivel
egy későbbi fejezetben foglalkom, így itt csak arra szeretnék utalni, hogy a Győzelem
betétjében együtt szerepel az állatok antropomorfizációja és az ember zoomorfizációja, ez
torkollik aztán a történet végén a bemutatni kívánt győzelemfogalom kudarcos kifejtésébe.
A kudarc súlyát hivatott érzékeltetni a Dies irae feltűnése a szövegben. Ha kontextusa
nélkül, önmagában vizsgáljuk a szekvencia szövegét, akkor a latin nyelven közvetítő latin
betűk a katolikus egyház vallásgyakorlatát és ezzel A latin betűk keresztény
hagyományhoz való kötődését idézheti fel a befogadó számára.
A Vigilia 1978. januári számában látott napvilágot egy cikk Sáry Gyula tollából
Michelangelo Utolsó ítéletéről, amit Hajnóczy hagyatékában is megtalálhatunk a félretett
folyóiratok között.270 Ennek az írásnak a konkrét képértelmezés kiegészítéseként számos
olyan kitérője van biblikus és keresztény témákra, amelyek a Jézus menyasszonya kötetnek
is hátteréül szolgálnak. Így a Dies irae szekvencia mellett a Jelenések könyvében szereplő
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A kötetbeli kapcsolatok sorát gazdagítja egy további rövid történettel való összevethetőség is, amire a
gondolatmenet egységessége érdekében most csak utalunk. Az esztétikai élmény és az élet motívumai
ugyanis hasonlóképpen fonódnak össze A latin betűk feltámadásakor, mint A pad című elbeszélésben, amely
ez által A latin betűk negatívjaként áll előttünk. A piros pad, amely az alkotó számára inspiráló hatással bír és
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felakasztottá az alkotó fantáziájában, parallelje lehet a latin betűk halál előtti és halál utáni, immár más
jellemzőkkel rendelkező életével. Ha a két szöveg prózaritmusát megfigyeljük, mindkét novellában kettős
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állítható tehát A pad és A latin betűk szövege.
270
SÁRY Gyula, Michelangelo tanulmányok, Vigilia, 1978/1, 25–28

127

Pantokrátor Krisztus alakját is elemzi Sáry, és ennek nyomán kitér a Jelenések könyvében
található alfa és ómega szimbólumaira is. A görög ábécé kezdetét és végét jelző betűk az
apokaliptikus idők Pantokrátor Krisztusát jelképezik, aki a történelem kezdete és vége.271
Az újszövetségi apokaliptikus irodalom ezt a szimbolikát a rabbinikus minta alapján
alakítja ki,272 ahol a héber ábécé alefje és tauja jelképezte a teremtett világ forrását és
beteljesedését, amint arra az ószövetségben is találhatunk példákat.273 Amikor Hajnóczynál
a latin ábécé első és utolsó betűjének a kiemelésével találkozunk egy olyan történetben,
amely a halál mellett a feltámadás eseményét tárgyalja, az ókeresztény szimbolika
reinterpretációja óhatatlan részévé válhat értelmezésünknek. Miközben az ábécé bármely
két betűjének a személyes szerelmi szálát ábrázolva, a pars pro toto jegyében, mind a 33
betűről elmond valamit a novella, a jézusi analógia tagadhatatlannak látszik. Az pedig,
hogy éppen az első és utolsó betűt kiemelve beszél a tarkón lövésről a narrátor, reális
alapot szolgáltat a tükrözés jegyében a Jézus menyasszonya regény főhősének és ennek a
két betűnek az egymás mellé állítására. Ez pedig azt eredményezi, hogy a regényben
definiálatlan jézusi szerepet, éppen A latin betűk felől olvasva a Jézus menyasszonyát, a
fiúra mint főhősre vonatkoztassuk. Fontos leszögezni ennek az értelmezési lehetőségnek a
felbukkanásakor is, hogy a kereszténység Jézus-alakja és a kötet, illetve az egész
Hajnóczy-életmű Jézusa között csak utalásos viszony van, semmi esetre sem azonosítható
teljes mértékben a biblikus alak ezzel a szépirodalmi alakmásával.
Lényegesnek látszik az is, hogy a szimbolikusan a kezdetet megjelenítő A
kezdeményez a történetben. Mivel a végzet szimbólumát szólítja meg a narráció, már az
első dialogikus pillanattól kezdve eljegyzi a szöveget a halállal. Az eljegyzés az A betű
csókjában teljesedik ki, amivel életre, ha tetszik, új kezdetre támasztja fel Z-t, aki aztán ezt
a csókot nem adja tovább, a többi latin betű ugyanis e nélkül támad fel. A Hold kiemelt
szerepeltetéséből és a hársfák virágzásának az említéséből a húsvét időszakára datálhatjuk
az eseményeket, ami egybecsenghet a feltámadás aktusával.274 Ugyanakkor az első és
utolsó betű időt átfogó szimbolikája teszi lehetővé azt is, hogy a lekülönbözőbb történeti
események egyetlen, rövid történet keretén belül megférjenek egymás mellett. Így a
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novella mitikus történetének és bizonyos stiláris jegyeknek (pl. az Antiokheia írásmódjára)
a hatására kialakuló ősiség képzetét joggal színezi a gépfegyver motívuma is.
A kezdet és a vég szimbólumainak olvasata mellett a 33-as számnak is elsődlegesen
krisztológiai utalást tulajdoníthatunk, amely számjegy Jézus utolsó életévének a
jelölőjeként ismételten a halál és feltámadás dinamikáját tárja elénk. Valószínűnek
tarthatjuk, hogy ennél többet nemigen jelöl ez a szám. Pontosabban éppen a novella
cselekményének a lokalizálhatatlanságával összefüggésben ez is tekinthető visszavonásnak
vagy elbizonytalanításnak az elsőként adódó olvasati lehetőséggel szemben, amely pusztán
az ábécé valóságához köti az értelmezést. Ugyan a kortárs reakcióktól napjainkig
folytatódik a latin ábécé mennyiségének ezzel a számértékkel való egybehangolása, ami
meglátásom szerint, elvéti a lényeget. A latin betűk szövegében, szemben például a Kétezer
című kötetbeli írással, nem véletlenül szerepel következetesen arab számokkal a 33-as
számjegy, holott adná magát a római számok jelsora. Az arab kultúra és az európai
betűvetés találkozása izolációt eredményez a betűk tengerében, miközben magába rejti a
zsidó Jézus és az elsőként Európában kiteljesedő latin kereszténység közötti feszültséget is.
A két kulturális kód egymáshoz képesti kontrasztjában egyúttal a két kód kontúrját is
élesebben pillanthatjuk meg. Mindez, természetesen, akkor is működne, ha a latin betűk
mennyiségének megfelelő számjegy szerepelne a novellában, azonban ekkor a krisztológiai
utalással együtt az a poétikai törekvés is veszítene az erejéből, amely szűnni nem akaróan a
fikció és a művészet világába utalja az egyértelműségre törekvő olvasatokat.
Többek között ez a szűnni nem akaró mozzanat vezethet el egy további, fontos
intertextushoz is: Bulgakov A Mester és Margarita című regényéhez. A novella
megírásának idejére Hajnóczy egyik legfontosabb olvasmányává vált ez az orosz regény,
amelynek egyes motívumai, meglátásom szerint, jelentékeny szervező elemekként
köszönnek vissza A latin betűkben. Elég felidézni a regény elején megjelenő Patriarsije
Prudi képét, amely utcán Hontalan Ivánék a hársfák alatt beszélgetnek, amely fákat
kiemelten sokszor észrevételezi a narrátor és a furcsa idegenként jelentkező Woland is.275
Ezek a hársfák a moszkvai szín során gyakran visszatérnek, számunkra most a
legizgalmasabb részben a regény epilógusában: „Bizony, elmúlt jó néhány esztendő, e
hiteles krónikában följegyzett események elmosódtak, elhalványultak az emberek
emlékezetében. De azért nem mindenkiében! Minden évben, tavaszi holdtölte közeledtével,
estefelé, harminc-harminckét esztendős férfi jelenik meg a Patriarsije Prudi hársai alatt.
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Mihail BULGAKOV, A Mester és Margarita, ford. Szőllősy Klára, Budapest, 2003, 7–8, 19.
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Ez a hirtelenszőke fiatalember nem más, mint Ivan Nyikolajevics Ponirjov professzor, a
Történeti és Filozófiai Intézet tudományos munkatársa. A hársak alatt leül ugyanarra a
padra, amelyen azon az estén ült, mikor a réges-rég elfeledett Berlioz életében utoljára
látta a darabokra szakadó holdat. A hold most egészben van, az est elején fehér, később
aranyszínűvé válik, sötét sárkány vagy táltos lovacska rajzolódik benne, úgy úszik a volt
költő, Ivan Nyikolajevics feje fölött – haladni látszik, mégis egy helyben áll az ég magasán.
[…] tudja, hogy bizonyos dolgokat nem bír elviselni. Nem bírja például ezt a tavaszi
holdtöltét. Amint közeledni érzi, amint növekedni és bearanyozódni látja az égitestet […]
elveszíti álmát és étvágyát, csak azt várja, hogy megteljék a hold. És amikor elérkezik a
holdtölte, nincs az az erő, amely otthon tudná tartani Ivan Nyikolajevicset. Estefelé elindul
és kimegy a Patriarsije Prudira. Ott a padon ülve már gátlástalanul beszél magában,
cigarettázik, s hol a holdra pislog, hol az emlékezetes forgókerékre.[…]
– Vénusz! Vénusz!... Ó, én bolond!...
– Istenek, isteneim – suttogja Ivan Nyikolajevics, megbúvik a kerítés mögött és le nem
veszi égő szemét a rejtélyes magaviseletű ismeretlenről. Ő is a hold áldozata, akárcsak
én…
A padon ülő pedig folytatja motyogását:
– Én bolond, miért nem repültem el velük?”276
Behatóbb összehasonlítás nélkül is látszik, hogy a hársfák, a suttogás, a
cigarettázás, a tavaszi holdtölte és a (női) szépséget is jelképező Vénusznak a
megpillantása a Holdban valamint Berlioz említésével a halál motívuma és a szépírói
múltban az írás motívuma milyen nagymértékben szervezi A latin betűk motívumvilágát. A
33-as szám nemcsak Ivan életkora miatt érdekes A Mester és Margarita idézett
epilógusában, hanem amiatt is, mert a könyv 32 fejezetre oszlik, amelyet 33.-ként követ a
fenti epilógus. A szépírás és a kereszténység bulgakovi egymásba fűzése tematikailag ezért
köszönhet vissza A latin betűkben, ahogy Vénusz személyében nemcsak a Hold szépségére
kaphatunk új olvasati lehetőséget (amely önmagában, Bulgakov regénye nélkül is Vénuszszimbólum), hanem a novella végén feltűnő tengermotívumra is, amelyből megszületik a
Szépség.
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Azok után, hogy legalább néhány villanásnyira kibontakozni látszott A latin betűk
olvasata a betűk mítoszaként, a Jézus menyasszonya kötet bizonyos írásainak
tükörképeként, Nietzsche gondolatainak illusztrációjaként, a keresztény apokalipszis
újraírásaként, Radnóti (életműve) és vele a magyar szellemi élet elnyomott sorsának
parabolájaként vagy A Mester és Margarita parafrázisaként, nyugodtan kijelenthetjük,
hogy egyik értelmezésünk sem totalizálható. Egyik sem képes ugyanis a novella egészére
vonatkozóan fenntartani saját kizárólagosságát. Minek tudható be mindez?
A szépirodalmi beszédmód sajátosságával találjuk szemben magunkat. Hajnóczy
poétikája ugyan felhasználja bizonyos mértékben a fenti hagyományoknak, motívumoknak
és narratíváknak mindegyikét, mégis, mintha állandó visszavonását és elbizonytalanítását
kapnánk ezeknek a megindított jelentésegységeknek, amint ezt már megállapítottuk.
Gondolhatunk arra, hogy mi lesz a feltámadt betűkkel, ha vérzésük nem áll el, ahogy arra a
kísérteties mozzanatra is, hogy miért veszik fel a katonák lépteit járásukban? Avagy miért
megtört a pillantásuk, amikor a hársfának intenek? Miért nem lehet megállapítani, hogy jó
reggelt vagy jó éjszakát kívánjanak búcsúzóul? Miért csak gondolja a Z, hogy szerelmes az
A-ba? (III.) Miért nem voltak boldogok és miért tettek úgy, mintha azok lennének? A fenti
olvasatok egyike sem szolgál megnyugtató válaszokkal ezekre a kérdésekre.
Feloldásuk talán úgy kísérelhető meg leginkább, ha a szöveg narratológiájára figyelve az
egyértelműsítő lehetőségeket leginkább elbizonytalanító második és hatodik bekezdéseket
vizsgáljuk meg: „(De hát hol is történt ez: Kis-Ázsiában, egy bejrúti kocsmában vagy
Antiokheiában?)” (II., VI.) Ki beszél itt? A novella narrátora ezt a két, szó szerint
megegyező bekezdést leszámítva egységes hangnemben, szenvtelen, alapvetően kijelentő
modalitású történetmondóként jelenik meg, aki belelát hősei belső világába. Történetét
balladai sűrítettséggel, már-már versnyelvvé csiszolt ritmikai sajátosságokkal felruházva
adja elő, amint arra Szkárosi Endre és korábban Tarján Tamás is utaltak. A második
bekezdés kérdő mondatában az addig magabiztos természetességgel megindított narráció
megtörik. Mintha metalepszissel találnánk szembe magunkat, amely szintlépésben egy
másik narrátor jelentkezik, akinek a latin betűit záró jelbe foglalják, ez által tipográfiailag
is izolálttá téve megnyilatkozását. Ennél is feltűnőbb a harmadik bekezdés erre a
metalepszisre reflektáló kezdete: „Akárhol is történt, a latin betűk teleszívták tüdejüket a
hársfa illatával…” (III.) Elfojtott dialógus ez? Vagy a kérdő modalitásnak a kizárása, ami
itt még egy reakció erejéig észrevehető, de a hatodik bekezdés azonos kérdésére már ennyi
figyelmet sem kap az alárendelt szólam? Mintha megzavarná az omnipotensnek tűnő
narrátort ez a második, visszhangszerű kérdés, hiszen előtte közvetlenül a latin betűk
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tragikus halálát ecsetelte, utána pedig már a feltámasztásuk történetét kezdi el
felgöngyölíteni az elbeszélő, egyáltalán nem tűnik helyénvalónak a kérdésfeltevés. Ennek
alapján értelmezhetnénk úgyis a kétféle szólamnak a viszonyát, mint elnyomó és elnyomott
párbeszédét, ami performatív leképezését jelentené a novella cselekményének a narrátori
szólamok szintjén. A két izolált kérdés retorikáját jobban szemügyre véve feltűnhet
azonban, hogy ezek irreleváns és ezért tét nélküli kérdésekként fogalmazódnak meg,
hiszen az értelmezés feladatát kezdik meg, konkrét javaslatokkal állva elő anélkül, hogy a
domináns narrátor a végére ért volna elbeszélésének. A két elbeszélői szólam, ha
egyáltalán kettőről beszélhetünk, mintha az írás és az olvasás párhuzamos aktusát
mintáznák. Amíg az olvasás a konkretizálásra törekszik, az írás úgy tűnik, hogy ellenáll
ennek a szándéknak, hiszen akárhol is történt, a latin betűknek ez a története. A helyszín
megismerésének az ellehetetlenítése a szó eredeti értelmében utópiává avatja a novellát.
Nincs (meghatározható) helyszíne. Cselekménye pedig visszaigazolja mindezt, amikor az
utópikus történések és utalások az állandó elbizonytalanítások sorfala között negatív
utópiaként is olvashatóvá válnak. Az intertextusok gazdag használata, a különböző
toposzok újraírása és az egyszerre patetikus és nagyon is köznapi stílushasználat Hajnóczy
írásművészetének jellemző vonásai. Éppen ez utóbbi stíluskeveredés tud iróniát is
kölcsönözni az emelkedett hangvételű, mitikus történetmondásnak. Az egyszerű
mintakövetésen ezért sem lehet rajtakapni a novella szövegét. A latin betűk egyedi
látásmóddal megfogalmazott, aitiológiai magánmítosza ez a novella. Nem azt taglalja,
hogy pontosan hol és mikor keletkezik a latin betűs írás, sokkal inkább a különböző
kulturális sémákból és narratívákból építkező, egyedi történetmondása révén kínálja a latin
betűk jobb megértését. Bármely hagyományt is hoz játékba Hajnóczy Péter ebben a
novellájában, másként lesz olvasandó A latin betűk teliholdjának fényében.
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10. A pad
A Jézus menyasszonya című kötet tizenhatodik írása 1979. március 12-én készült a
Hajnóczy-hagyaték kéziratos tanúsága szerint. Kötetbeli helye kiemelt, mivel megelőzve a
könyvbeli kisregényeket a novellák utolsó darabjaként olvasható. Amint arra még
visszatérünk, éppen ezekkel a kötetzáró regényekkel, illetve a kötetindító Temetéssel
hozható szövegközi kapcsolatba A pad, amely kapcsolatok ismételten a kötet írásainak
koncepcionális összefüggése mellett szólnak. A novella narratológiai sajátossága az egyes
szám második személyű szövegalakítás, amely Hajnóczy Péternél kizárólag a Jézus
menyasszonya kötetben jelenik meg, azon belül is A pad és az azt közvetlenül megelőző
Embólia kisasszony és A vese szörp című írásokban találkozhatunk ezzel a megoldással.277
Ez az életműbeli különállás figyelemfelhívó, amit megalapoz a második személyű
elbeszéléseknél amúgy is felvetődő két kérdés: ki az, aki narrátorként így beszél és kihez
szól egyes szám második személyben?
Három lehetőséggel is számolhatunk: 1. A második személyű elbeszélés pusztán
áldialógus. Ebben az esetben az elbeszélő az aposztrophé alakzatát felhasználva látszólag
az olvasóhoz beszélve valójában máshoz, például önmagához szól. Saját egyes szám első
személyű történetét az aposztrophéval távolítja el, hogy ez által más perspektívából
nézhessen távolra került önmagára. 2. Valódi dialógussal állunk szemben, amely teként
szólítja meg a novella művészét, ezzel közelebb hozva annak alakját a mindenkori
befogadóhoz. 3. Az iménti lehetőség változataként úgy is olvashatjuk a második személyű
elbeszélői megszólítást, hogy az közvetlenül az implicit olvasóhoz szól. Ebben az esetben
az olvasót bevonó szándék radikális az elbeszélő részéről: a szereplővé tétel gesztusa Italo
Calvino hasonló poétikai eljárásait idézi fel, a művészet befogadója így azonos lenne az
ábrázolt művésszel, akit a szövegbeli beszélő fest le. Ez a harmadik olvasati lehetőség az,
amelyben az ironikus hangnem a legtisztábban érvényre juthat.
Bármelyik lehetőséget részesítjük is előnyben, kiemelkednek a második személyű
dikcióból a novella geminált, záró tagmondatai: „visszanéz reád, visszanéz reád.” (VI.).278
A befejezés és az ismétlés mellett felhívó jellege van a „reád” kifejezés archaizáló és/vagy
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Hajnóczy monográfusa is összetartozónak gondolja a három írást, amikor a kötet „ellenmeséiként”
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előkelő stílusának.279 Mi szükség van erre a stilisztikai eltérésre a novella egyébként
egységes regiszteréhez képest? Ki mondja, hogy visszanéz a pad és ki az, akire visszanéz?
A repetíció mechanikus vagy van jelentésbeli különbség az első és a második ütem között?
Ennek alapján milyen mértékben tekinthető performatívnak az ismétlés gesztusa? A visszaigekötő mihez képest érvényes: térbeli vagy időbeli viszonyra utal? Azért érdemes ekként
faggatni a szöveg záróakkordját, mert a kínálkozó válaszok, remélhetőleg, a novella
egészének értelmezéséhez is hozzájárulnak majd.
A „visszanéz” kifejezés második tagja figyelmünket az érzékelésre irányítja. A
narrátor látással kapcsolatos megjegyzései a következők: „Dunára néző” (I.), „vízszalag
látszik” (II.), „A part közelében látható” (III.), „kinézel az ablakon” (IV.), „megszemléled
a padot” (IV.), „tükröződik” (V.), „Tehát visszanézel” (VI.) és az inkriminált befejezés
igéi. Ehhez képest a többi érzékszervre gyakorolt benyomás legfeljebb egy-egy
alkalommal fordul elő a szövegben: a „kopognak” (V. a halláshoz), „büdös van” (V. a
szagláshoz), és az olaj kiöntésének aktusát (V. tapintáshoz) sorolhatjuk ide. Az ízlelés
érzékelésére nem találunk példát a szövegben. A halló, szagló és tapintó érzékelésben
közös, hogy a művészt kizökkentik ihletett állapotából és az alkotásról elterelt figyelmét az
öreg szolga cselekvéséhez tapasztják. Ezzel szemben a látvány érzékelését kifejező
mozzanatok az ihlet és ezen keresztül az alkotás felé orientálják a művészt. Úgy tűnik,
hogy az alkotás szempontja a látást és a többi érzékelésmódot egymással ellentétes
pozícióba rendezi. Az ízlelés szövegbeli hiánya éppen azért lehet tüntető jelentőségű, mert
Hajnóczy más írásaiban a művészi ihletettség forrása következetesen összekapcsolódik az
ivással, amely a kulináris élvezetek addiktív túlzásaként is érthető, amint arra már
korábban utaltunk. A pad szövegében az alkoholfogyasztás inspiráló hatásának a helyén a
látvány érzékelése áll.
Ezt fejezi ki a narrátor, amikor megállapítja, hogy „Ha éppen írnál, és nem jut
eszedbe semmi, kinézel az ablakon.” (IV.) A megállapító hangnem egyrészt olvasható a
cselekvés szenvtelen leírásként, másrészt éppen az egyes szám második személyű alak
sugallhat előíró szándékot is, amely a hatalmát gyakorló elbeszélőtől a szinte robotként
kezelt alárendelt hős felé irányul, akinek a kreativitás hiányában sincs más lehetősége, mint
végrehajtani a kijelentő módban megfogalmazott direktívákat. Akár egyik, akár másik
olvasati lehetőséget támogatjuk, annyit megállapíthatunk, hogy a narrátor pozíciója,
ahonnan le- vagy előírja a szereplő cselekvését az ige száma és személye miatt személyes,
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bizalmas/bizarr közelségét sugall, mintha egészen közelről, aprólékosan figyelné a
művészt, ami a kiszolgáltatottság érzetét keltheti az ábrázolt szereplőben, leginkább abban
az esetben, ha a művész pozícióját önmagára is érti a befogadó.
A művész az alkotóházban ülve ihlet híján képtelen az alkotásra. Ahhoz, hogy
megindulhasson az alkotás folyamata, az ablakon keresztül ki kell néznie és meg kell
szemlélnie a padot környezetével együtt, amely látvány, vészjóslóan egy akasztás képéhez
hasonlít a negyedik bekezdés elbeszélése szerint. A látvány – amely a padot és az
ostorlámpát egy ködbe burkolt, jégvirágos fával tárja a művész szeme elé – a bekezdés
végén a „hasonlít” jelölő segítségével átváltozáson megy keresztül: a hasonlítás nyelvi
aktusa megszemélyesíti a ködöt és a jégvirággal borított fát kivégzőeszközzé alakítja át. A
prózaritmus szintjén ezt a váltást a gondolatjel egyszeri, páratlan használata készíti elő,
amely lassítva az olvasást, a várakozással megteremti a szemantikai váltás lehetőségét az
érzékelés két szintje között.280 Ekkor már nem látványról, hanem képről beszélhetünk. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy a fokozatosan ihletre találó művész az ablakon ezek után már
nem kinéz, hanem az ablak keretét a kivégzést ábrázoló kép kereteként, az üveget pedig
közvetítő vászonként, avagy láthatatlan közvetítő közegként látja maga előtt. Amíg a
bekezdés elején tájleírást ad, addig a bekezdés végén ekphrasziszt olvashatunk a
narrátortól, ami az elbeszélő és a szereplő nézőpontjainak közelsége miatt akár azonos is
lehet a művész érzékelésével. Az alkotásra szánt belső világ az inspirációra alkalmas külső
világgal így válhat a kétféle tér határfelületén, az ablakon olyan egységgé, amely az írás
imaginatív forrásaként szolgál.281 Ez az ihletett állapot, amely a romantika látomásos
alkotói mechanizmusával rokon, nem példa nélküli Hajnóczy írásművészetében.282
Ezt az írásra kész állapotot zavarja meg a szolga kopogása az ötödik bekezdésben.
Az eredeti kiadásban mindössze 38 sorra tördelt szövegből 17-et tesz ki ez a bekezdés.
Amíg a hallás, a szaglás és a tapintás érzékelésmódjai kizárólag ebben a bekezdésben
szerepelnek, addig a novellában olyannyira fontos látás, hogy mindössze egy
tagmondatban tűnik fel: „az öreg érzéseit félelmei tükrözik.” (V.) A mondat meglehetősen
enigmatikus, sőt, ha poétikai szempontból értékeljük, tautologikusnak is nevezhető, hiszen
a félelmek maguk is érzések, amelyek érzéseket, azaz önmagukat kell, hogy tükrözzék.
Ebből a vélhetően jogosan kialakítható interpretációs zsákutcából ismételten a látás
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érzékelése vezetheti ki az olvasást. Az érzés és a félelem szavak többes számú alakjának
nyelvi egyeztetése a tükröz igének szó szerinti értelmében vett alakjával olyan
megsokszorozódást fejezhet ki, amelyben az érzések félelmekként tűnnek fel a narrátori
szólamban. Így egymást kölcsönösen felerősítve, nyomatékosító funkcióval bírnak az
érzések és a félelmek, amelyek a megjelenésükkor még eldönthetetlen előjelűek és
sokfélék, de befogadásukkor már kizárólag félelmekként, tehát negatív töltéssel
mutatkoznak.
Mintha az érzékelés tükörvonala húzódna végig ezen a bekezdésen, ahol mind a
négy tapasztalási mód egyszerre jelenik meg. Ahogy a negyedik bekezdésnél az alkotás
érdekében a külső és belső terek közötti felcserélhetőség szükségszerűségével
találkozhattunk, úgy az ötödik bekezdés belső terében megjelenő szolga alakját is
tükrözhetjük a külső térben hullámzó Duna motívumával. Az öregember attribútumai
(olajtól mocskos, bűzlő, idős, locsol) feltűnően rímelnek a novella elején ábrázolt Dunaképpel (mocskos, szürke, lomhán hullámzó).283 A művész, aki a folyó felé nézve, a
külvilág vizualitásából merítve nyerheti vissza alkotói identitását, az alkotóház belső
terében szolgáló öreg „művész úr” megszólításával akusztikus megerősítését kapja
ugyanennek az önazonosságnak. A sokat látott folyó ily módon a sok művészt kiszolgáló
öregember analogonjává válik.284 Ahogy a Duna magáénak tudhatja a partján vélhetően
felé néző pad megszemélyesített tekintetét, úgy az öreg is figyelemben részesíti a művészt.
A külső világ képéből nyert ihletet a cseléd kopogása töri meg, ami felidézheti a szöveg
végén szereplő akasztás képét, amelyben a köd halála után az ihletet adó pad kivégzését is
kilátásba helyezi a narrátor. Amennyiben az összevetések nyomán úgy olvassuk a
szöveget, hogy a Duna és az öreg cseléd alakját megfeleltetjük egymásnak, felvetődik a
pad és a művész párhuzama is, ami ahhoz a gondolathoz vezet, hogy a pad kivégzésének
fantáziabeli lehetősége a művész kényszerű halálának lehet a szimbóluma. Ezen a ponton
térünk ki arra, hogy a novella 1981-es kötetbeli kiadása a novella utolsó másfél bekezdését
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az 56. lapon közli, ami megnyithatja értelmezésünket egy kontextuális, történeti olvasat
felé. Az 56-os kivégzéseket a Vízilabdázók és versenyúszók című írásában explicite szóba
hozó Hajnóczy Pétertől nem állt távol a paratextusok főszöveggel történő összejátszatása.
Szembetűnő példát már láthattunk erre: A latin betűk közlését ugyanebben a kötetben. A
novella témája az enigmatikus 33 latin betű meggyilkolása és vérző feltámadása, amely
történet a kötet 33. lapján kezdődik. Ehhez hasonlóan A padban megjelenő kivégzések
képét is érthetjük utalásként az 1956-os karhatalmi megtorlásokra.
Az öreg szobába lépésével egyúttal működésbe lép az a hatalmi struktúra is, amit az
elbeszélő korábban csak sejtetett a külvilág leírásával. Az idős férfi ahelyett, hogy
nyugállományban lenne, megfélemlítve végzi azt a cselédmunkát, amit szenilitása és
remegő kezei érdemben már nem tesznek lehetővé. Rettegése a művész úr vélt
önkényességétől kényszeredett tiszteletet erőszakol a viselkedésére, ami az életkori
különbségből természetesen következő fiúi tisztelet kifordításaként funkcionál. Az, hogy
éppen a szeszélyességben megnyilatkozó önkénytől tart, feltár valamit a nagymarosi
alkotóház diktatúrabeli működtetésének történeti kontextusából is. Ahogy az önkényuralmi
államtól félhet a nép, úgy retteg most az öreg a tekintélyi szerepben lévő „művész úrtól”.
Ennek önkéntelenül is részévé válik a művész, hiszen az öreg viselkedése, úgy tűnik,
lehetőséget sem ad, hogy kilépjen a hatalommal bíró szerepéből, ami ahhoz vezet, hogy az
alkotóházban éppen hivatásának gyakorlásával válik a diktatúra éltetőjévé. Miközben az
ihletétől és így éppen az öreg jelenléte által magától az írói szerep gyakorlásától esik el a
művész, aközben alkotói létének szerepre redukált megléte azt eredményezi, hogy a másik
számára a diktatúra közvetlen megtestesítője lesz, akkor is, ha ezt szégyenkezve éli meg.
Az öreg a művész úrnak és a diktatúra hatalmi struktúrájának, a művész pedig az
ihletnek és annak a „szerencsének” a kiszolgáltatottja, amely mögött névtelenül a
pártfunkcionáriusok döntése áll. (I.) A távollétében is jelen lévő államhatalom
észrevétlenül teremti meg azokat a szituációkat, amelyek a személyes felügyelet nélkül is
működtetik a félelem kultúráját. Legfeljebb nyomokat hagy. Például a padot vagy még
inkább az eltűnt padok hiányjeleit. (III.) A cseléd és a művész nem tudnak önmaguk lenni,
hanem automatikusan belekényszerülnek a hatalmi működésmódba, a helyi hatóságok
pedig féltik a padokat, nehogy ellopják azokat tűzifának a helyiek. Ez a féltés pedig oda
vezet, hogy a lakosság helyett maguk a hatóságok fosztják meg a padokat használatuk
lehetőségétől. A két megfosztási lehetőség említésekor ezt a mondatot olvashatjuk:
„Közelében lévő társairól már eltűnt a faanyag: Isten tudja, hivatalos rendelkezésből vagy
egyszerűen ellopták.” Eldönthetetlen, hogy az államhatalom által kizsákmányolt parasztok
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vagy a parasztoktól óvó államhatalom tehet arról, hogy a padok is kifordultak saját
szerepükből, hiszen nem tudják ellátni rendeltetésszerű funkciójukat. A hármas játszmában
kizsákmányolók és a közvetlenül (pad), illetve közvetetten (parasztok) kizsákmányoltak
között jelenik meg Isten neve. Egy erkölcsi értekezésben helye lenne a transzcendens Isten
szerepeltetésének, aki a teremtésben mindhárom fél végső oka és a bűn struktúrái között
ítéletet hirdet megfosztó és megfosztottak felett, A pad szövegében azonban nyilvánvalóan
nem így jelenik meg az Isten. Ahogy a Jézus menyasszonya kötet más írásaiban itt is
deszakralizáltan, teológiai értelemben kisemmizetten vagy tehetetlenül találkozhatunk
Istennel. A külső és belső világban megjelenő abszurd és kiszolgáltatott helyzetben Isten a
legkevésbé sem kínálja fel a megváltást vagy az igazságtételt. Ehelyett ő is része lesz a
kiszolgáltatottság mindenre kiterjedő ködének, amikor a közhelyes nyelvi fordulat
banalitása őt is megfosztja attól, hogy saját teremtésével kapcsolatba kerülhessen, hogy
hatalmát gyakorolhassa, hogy szereplője legyen saját teremtésének. A padban szereplő
Isten nyelvi klisévé redukált Isten, aki nem élhet erejével.
Gondolatmenetünk végéhez közeledve visszatérhetünk a kiindulási kérdésünkhöz,
amely a visszanézés utolsó szövegbeli látás-gesztusára kérdez rá. Az utolsó, hatodik
bekezdést bevezető narrátori „tehát” mintegy visszarántja az imagináció világába a
kizökkent művészt és a figyelmével őt követő befogadót is. Miközben a két nézőpont
fokozatosan egyre közelebb kerül egymáshoz az elbeszélés során, addig a művész
kapcsolata saját alkotói identitásával egyre gyöngülőben van: először csak az alkotásból
való kizökkenése, később már a narrátor idézőjelek közé szorított, ironikus „művész úr”
megnevezése által, az ötödik bekezdés végére pedig az identitás nyílt megkérdőjelezése
által: „Ez pedig művész mivoltodból ered, s ha véletlenül afféle is volnál…” (V.) Az utolsó
bekezdés elejére a „művésziség” erőtlenebb, mint korábban bármikor, a kiszolgáltatottság
és a hatalmi játszmák fenntartása elérte célját, az identitásvesztést.
Az elbeszélőnek ezzel szemben a hatodik bekezdés elején teljhatalmú a
beszédmódja. Ezt a „tehát” rendreutasító hangvétele mellett az elbeszélés felfokozott
üteme is érzékelteti. Az, amit a harmadik és a negyedik bekezdésekben 11 sorban adott elő,
most egyetlen bekezdés három sorában elfér. Az igék gyakorisága cselekményben
gazdaggá teszik az egyébként állóképként szemlélt világot. A végkifejlet újdonsága miatt a
mellérendelések fokozásként hatnak. Mindez az egyes szám második személy
használatától hipnotikus hatásúvá válik, mintha az identitása vesztett „művészt” és
olvasó(já)t az imaginációba bűvölné a narrátori elő/leírás. A vezetésnek lehetetlen
ellenállni, a befogadó az olvasás, a „művész” a szereplői státusa miatt kiszolgáltatottja a
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sodró narrátori szólamnak. Mindez a talánnal bevezetett tagmondatig folytatódik, ahol
érezhetően lelassul az elbeszélés tempója. A „talán” bizonytalansága ellentéte a „tehát”
bekezdés eleji határozottságának, a jelen időt felváltja a „holnap” kifejezés jövő idejű, így
ismeretlenséget hozó perspektívája. A hatóságok és a lakosság beavatkozásától eddig
szabadnak látszó pad váratlanul másodszor is megjelenik a bekezdésben. Először a
negyedik bekezdésből ismerős módon az imaginációt segítő, érzékelhető látványként
szerepelt, most pedig az érzékelés másik szintjén, a képben jelenik meg, megtámogatva
annak szürreális és ezért fikcionális jellegét. A kopottas, piros pad a történet egyetlen olyan
szereplője volt eddig, aki funkcióját el tudta látni és így önazonosságát birtokolhatta. Most
az akasztás lehetőségével az ő identitásvesztésének a víziója is feldereng. Ez a jól
előkészített váltás indokolhatja a pad címszerepét is. Mindenki és minden más számára
eleve adott a sajátlagosság elvesztése ebben a hatalom alatt görnyedő világban, a pad az a
kivétel, aki ezen csak az elbeszélés során megy keresztül. A halál új áldozata egyúttal a
narrátor által megszólított személy barátjaként jelenik meg. Ez a szoros kapcsolat az
önkényuralmi környezetben felveti a fenyegető kérdést: ha a barátomat, a padot
kivégezték, nekem mi lesz a sorsom? Az akasztófán himbálódzó pad halálba hív a
tekintetével?
Nem feledjük azonban, hogy ez az akasztás az ablakon kinéző, majd képet alkotó
„művész”, befogadó és/vagy narrátor bizonytalan, jövőbeli víziója. Ha pedig ez így van,
akkor a vízió történetképző szerzője egyúttal a gyilkosság kitervelője is, hiszen ő hozza
létre az akasztás lehetőségét a fantáziájában. A tekintetek találkozása a novella végén
emiatt szembesítő kell, hogy legyen. A látvány külső teréből a szemlélő fantáziájának
belső terébe átlépő pad tekintete az egyetlen, amely még holtában is hatást gyakorolhat az
élők világára. A fiktív áldozat és a fiktív gyilkos nézőpontjai egymás felé fordulnak.
A „visszanéz reád” második tagja, ha a narrátornak tulajdonítjuk, egyszerű
ismétlés. Azonban a bekezdés narrációs sebességének megváltozása és az utolsó
tagmondatok beékelései valamint a „reád” stilisztikai regiszterváltása lehetővé tesz más
értelmezést is. A bekezdés elején még autokratikusan vezető narrátor az imagináció révén
azt érheti el, hogy a „művész” végül identitására találjon és a záró tagmondatok között
átvéve az elbeszélő helyét, maga írja az utolsó tagmondatot. Ha így olvassuk a szöveget,
akkor mégiscsak a művészi írás megszületésének lehetünk a tanúi. Befogadóként pedig a
kettőzött, záró tagmondatok ritmusában a novella elején lomhán hullámzó Duna képére
ismerhetünk rá. Amely asszociáció a halálból születő művészet újraolvasásának
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kényszerével szembesíthet: a felakasztott tárgy helyett immár A pad mint cím az, ami
visszanéz ránk.
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11. A parancs
A Mozgó Világ 1980. januári számában jelenik meg elsőként Hajnóczy Péter A
parancs című kisregénye. A kéziratos füzetek arról tanúskodnak, hogy a szerző 1979.
március 14-én kezdi el írni A parancs szövegét, a már 1978. május 10-től kidolgozás alatt
álló Jézus menyasszonya kisregénnyel egyes periódusokban párhuzamosan is alkotva. A
keletkezéstörténeti adatok azért érdekesek, mert a két regény publikálása a megíráshoz
képest fordított sorrendben történik: a szövegek véglegesítését is eszerint alakítva A
parancs után hét hónappal, 1980. augusztusában jelenik meg a Mozgó Világ hasábjain a
Jézus menyasszonya. Miért döntött úgy Hajnóczy, hogy ezt a publikálási rendet választja?
A Mozgó 1980-as évfolyama arról tanúskodik, hogy az ugyanebben az évben elnyert
Aszú-díj birtokosa szinte korlátlan publikálási lehetőséggel bírt ennél a lapnál, hiszen a
Jézus menyasszonya augusztusi feltűnése után két hónappal a novemberi számban kilenc
rövid próza jelenik meg a tollából, ebből mindössze kettő olyan írás, amely a bő félévvel
ez után megjelentetett Jézus menyasszonya kötetbe nem került be. 1980 decemberében
pedig a mai napig sokat hivatkozott kritikai figyelem összpontosul a Mozgó tematikus
Hajnóczy-blokkjában az életmű legújabb állomásai felé.285 Ily módon Hajnóczy Péter a
Mozgó 1980-as évfolyamának, túlzás nélkül, emblematikus szerzőjének nevezhető, aki
valószínűsíthetően megtehette, hogy szövegeinek kiadási sorrendjét, illetve pontos
megjelenési formáját befolyásolja.286 A kortárs kritikusok közül Szegedy-Maszák Mihály
az, aki felfigyelt a több hónapnyi eltéréssel megjelent A parancs és a Jézus menyasszonya
közötti kapcsolatok közül a legfeltűnőbbre: a második világháborús traumába beleőrülő
nőnek és orvosának betéttörténetére, amely mind a két regényben megjelenik, igaz, a
kifejtettség mértéke eltérő (278, 317).287 Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, elsősorban
motivikus szinten a novellák (pl. Rakaszolás, Kétezer) és akár A parancs, akár a Jézus
menyasszonya szövegei között is kimutathatók különféle kapcsolódási pontok. Ezeket a
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belátásokat megelőlegezve az első lényeges megállapítás ez lehet: az 1980-ban megjelenő
Mozgó Világbeli közlések ugyan a publikálás időpontja alapján három különálló egységet
alkotnak, összeolvasásuk mégis arra utal már a kortársak számára is, hogy a művek
kapcsolatban állnak egymással, elsősorban a Jézus menyasszonya regényben megjelenő
utalások alapján.
A szövegek publikálásának sorrendje, amely vélhetően Hajnóczy tudatos döntését
tükrözi a keletkezéstörténet tanúsága szerint, valamint a szövegek egymásrautaltsága
megelőlegezik a már említett utolsó Hajnóczy által előkészített kötet kiadásának a
koncepcióját, amely túlnyomórészt a Mozgó Világ 1980-as publikációiból áll össze. Ez az
1981 augusztusában megjelenő kötet a Jézus menyasszonya regényről kapta a címét és
tulajdonképpen az egy évvel korábbi közlési rend képezte a kötet, meglátásom szerint,
elvszerűen végiggondolt megszerkesztettségét is. Minthogy a kötetben szereplő írások
tematikájukban, motívumrendszerükben, poétikai-retorikai sajátosságaikban vagy adott
esetben szövegszerűen is kapcsolódnak a Jézus menyasszonyához, a szerző ezt helyezte a
kötet végére, közvetlenül elé A parancs című írása került, akárcsak a folyóiratbeli
közlésrendben, ezt előzik meg az 1980. novemberében publikált novellák sorából nyolcnak
szövegei.288 Pontosan kimutatható a kötet keretezésének és szinte ritmikusan ismétlődő
tematikus egységekbe rendeződésének a ténye, amint erre részben a jelen dolgozat során is
utalni
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kötetbeli

szövegekkel

kimutatható

rokonságának

feltérképezésekor. Tézisem szerint Hajnóczy 1980 januárjában publikált regényének
értelmezése elsősorban úgy vezethet releváns olvasatokhoz, ha kötetbeli kontextusában
vizsgáljuk. Magát a Jézus menyasszonya kötetet hol lazább, hol szorosabb utalások teszik
alapvetően egyetlen egységként olvasható, mégis sokszínű alkotássá. Ebben a
kontextusban több, másként nehezen érthető momentum is világossá válhat, jóllehet,
szükségszerűen más olvasatot eredményez, mintha mindenféle kontextus nélkül
közelítenénk ehhez a regényhez. (Persze, éppen A parancs állandóan önmagán túlmutató
gesztusainak is ellentmond bizonyos szempontból az, ha kontextus nélkül szeretnénk
olvasni a művet.)
Erre az olvasásmódbeli prekoncepcióra utal tanulmányom címe is, amely a
kötetben utolsó előtti és utolsó helyen álló regények nyitó képének hasonlóságára utalva
köti össze a írást. A parancs és a Jézus menyasszonya is sötétbe helyezi szereplőit, amely
az utóbbiban mesterséges besötétítés eredménye (308), az előbbiben pedig megindítója a
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szürreális sötétség uralta ország leírásának (272). A százados első cselekedete egy
mérlegelő pillantás a sötétségben, ennek eredményeként pedig a narrátor hirtelen olyan
információkat oszt meg az olvasóval, amelyek éppen a „fasírt–sötétben” láthatatlanok
szabad szemmel, hiszen sem az öltöny szabása, illetve anyaga, sem pedig a zsebóra
számlapja nem lehet a látószerv számára informatív egy ilyen helyzetben. Ezek után
érthető, hogy az óra kézbevételét követően fénygyújtást is kezdeményező manuális
cselekedetet hajt végre az ezt megelőző szellemi tevékenység ellenpontjaként, amit
azonban ironikusan ellehetetlenít, hogy a gyufa lángja fekete, így a cigaretta meggyújtása
nem hoz fényt a sötétségbe. Ebben az idegen országban, semmi sem úgy történik, ahogy
történnie kéne a valóságban. A cigaretta motívuma mintegy cezúraként hat egyenlőtlen
részre vágja a regény szövegét. A motívum felbukkanásának (275, 276, 282, 284, 305,
306–307) kontextusa mindig egy elmebeli, szellemi történést vezet be vagy zár le a
százados fejében, például a kertész-képzés memoritereinek vagy más emlékeknek a
felidézése által. Ez a poétikai eljárás felidézi a kötet nyitányaként álló Temetés című
elbeszélés szüzséjét, amely az apjára emlékező és sajátos identitáskereséséről gondolkodó
fiúnak a történetét a cigarettázások mentén szeldeli részekre. A Temetés keretező párjának
tekinthető Jézus menyasszonya a mozi sötétjében veszi kezdetét, ugyanakkor a „nagy film
vetítése” miatt elsőként a fiú, A parancs századosához hasonlóan a látását használva
cselekszik, amikor nézi a filmet. Ezt egészíti ki a tapintás érzékelése, amely a mellette ülő
nő kezének megfogásában és simogatásában mutatkozik meg. A látást, tapintást kiegészíti
a hős belső beszédét összefoglaló, idézőjeles mondatok sora, a gondolkodás kifejezőjeként.
Az érzékelés sorrendje egyezik a két regény kezdetén. A Jézus menyasszonya azonban a
hős szellemi fázisát nem cigarettázással töri meg, ez a motívum nem is bír olyan
jelentőséggel, mint amennyire A parancs vagy a Temetés szövege kapcsán utaltunk erre. A
cigaretta-motívum szövegrendező eljárása itt a vadászatnak és az azt jelző lövéseknek a
képében jelenik meg (311, 312, 319, 321, 330–331, 336). A vadászat motívuma ugyanúgy
a regény elejétől a legvégéig fel-feltűnik, és akár a szereplők szólamában, akár a narrátor
által leírt történések sorában jól elkülöníthető változást, fordulatot idéz elő, ennyiben tehát
a két motívum poétikai funkciója azonos a két regényben és a Temetés című novellában is.
Ha a kötet kontextusában olvassuk A parancsot, kötetbeli helyét minden más előtte
álló elbeszéléssel együtt úgy is értelmezhetjük, mint a kötetkompozícióba írt, implicit
utalást sajátságos előkészítő, preparátum szerepükre a Jézus menyasszonya regényhez
képest. Mivel a kötet címét adó „Jézus menyasszonya” szókapcsolat enigmatikus
kérdésfeltevésként a kötet minden írása előtt áll azzal, hogy paratextuálisan föléjük rendelt
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eleme a kötetnek, egyszerre vetődik fel az a szempont, hogy egy-egy szöveg, így A
parancs is, milyen módon értelmezi a homályos kötetcímet, illetve arra is rá kell kérdezni,
hogy az egyes írásoknak milyen viszonya van a kötetcím, az intratextuális kapcsolatok és a
kötetzáró hely miatt kiemelt szerepet magáénak tudó Jézus menyasszonya regényével.
Ezen a ponton értékelődik fel az a tény, hogy A parancsot már a folyóiratbeli publikáláskor
is a Jézus menyasszonya „elé helyezte” Hajnóczy, amint arra fentebb utaltunk már. A két
regény sorrendje kétszeresen is arra hívta a befogadókat, hogy ebben a sorrendben
olvassák őket a megjelenésük szerint. Amint arra Szegedy-Maszák Mihály is felhívta a
figyelmet, az időbeli sorrenden túl a metszet-történetként olvasható világháborús betétírás
explicite is szoros kapcsolatot teremt és feltételez a két mű között, amely kapcsolat az
iménti aprólékosabb vizsgálatok eredményeként tovább erősíthető. Mindez azt támasztja
alá, hogy A parancs más, kötetben szereplő, elbeszélésekhez képest tehát közvetlenebb
elő(készítő)szövege a Jézus menyasszonyának, összevetésük és egyfajta Hajnóczydiptichonként történő szemlélésük ezért lehet a kölcsönös megértés forrása. Néhány
további példán keresztül vegyük szemügyre, hogy milyen sűrűn fonódik össze a regények
szövegvilága és ezek a kapcsolódási pontok mennyire meghatározó jelleggel bírnak az
önálló értelmezési kísérletek szempontjából.
Az első és máig leginkább mérvadó felfejtését A parancs beláthatatlanul tágas
utalásrendszerének Cserjés Katalin végezte el Hajnóczyról írott doktori értekezésében. Itt
szerepel elsőként a szakirodalomban többek között A parancs egyetlen lokalizációs jelének
a beazonosítása is, amely az idegen országban álló P. Szathmáry Károly mellszobra alapján
Magyarországot és azon belül is Budapestet kínálja fel az olvasó számára, minthogy Budán
található meg a 19. századi irodalmár emlékműve.289 Valamivel több utalást találunk a
Jézus menyasszonya szövegében arra vonatkozóan, hogy ugyanígy Budapesten játszódik az
embervadászat és a fiú szerelmének a története. Ezek közül azt érdemes megemlíteni,
amelyik filológiai többletet is hordoz magában, ez pedig ismét a regény első mondatában
található Szivárvány mozi. A regény első kéziratában látszik, hogy Hajnóczy először a
Szivárvány helyett a Puskin mozival kezdte volna regényét, amit aztán átírt a ma is
olvasható verzióra. Minthogy a Szivárvány mozi Hajnóczy idejében közismert volt a
budapesti
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következtetésként, hogy a regény címének és a kötet szimbolikájának is sokkal inkább
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megfelelő variáns kiválasztásával valóban kitágította az első mondat szimbolikáját.
Emellett a szivárvány sokszínűsége, valamint a fasírt sokféle összetevője újabb
összeérintése és egyszersmind eltávolítása is a két regény kezdetének. Ennél fontosabb
viszont arra felfigyelni, hogy a szürreális és rendkívül kegyetlen világok megteremtésének
helyszínt kereső Hajnóczy tudatosan fordul Magyarország és azon belül Budapest felé.
Mindez tovább erősíti a regényekben és a kötet, sőt az életmű egészében is vörösfonalként
végighúzódó társadalomkritikát. Egyúttal a referenciális olvasatok legalitása is növekszik,
hiszen a kiválasztott, de álcázásra vagy erőszakra és szenvedélyekre szoruló hős
megjelenése a pokolivá változott Budapesten, amint arról még szót ejtünk az alábbiakban,
Hajnóczyra és még inkább az általa vizionált alkoholista képre is rá illik.
A La Marseillaise eredeti szövegének egy része és a magyar fordítás egészének
együttes szerepeltetése miatt – a terjedelemből fakadó hangsúlyosság olvasói szempontját
is figyelembe véve – a százados számára lényeges bizonyuló emlékről van szó, amely azon
kevés jelenségek egyike, ami az idegen ország hangszórójából megszólalva az otthonosság
érzetét kölcsönzi A parancs hősének, aki felismeri a szöveget (282–284). A Marsziliai
ének küzdelmes szabadságszerzésre buzdító sorai a Győzelem betéttörténetre is
visszautalnak, erősen ironikus felhangot kapva azáltal, hogy az ember győzelméről milyen
képet fest le a százados meséje. E tekintetben a Dies irae részlet ellenpontjaként is
olvasható a Marseillaise szövege. Amíg egy koromsötét utcán haladva hallja a hangszóró
hangján az éneket a százados (282), addig a másik regény főhőse részeges álmában egy
tavaszi éjszaka kocsmai mulatozásakor saját maga énekelte a francia szabadság dalát (325).
Miután felesége barátaival befejezte az ivászatot, az egyik kocsma cigányait bízta meg
némi borravaló fejében azzal, hogy játsszák a Marseillaise-t neki. A részegen tántorgó fiú
és az őt követő zenekar a győzelmi induló hangjai közben arra lesz figyelmes, hogy a
virágzó akácfákra nőket és gyerekeket akasztottak fel, akiket a szél hintáztat (326). Ennek
az álomnak a Jézus menyasszonyán belül nem találunk kontextust. Amennyiben viszont A
parancs szövegével vetjük össze, könnyen találhatunk kapcsolódási pontot, amelynek az
ének képezi az alapját, de a regénytől függően éjszakai vagy nappali sötétségen túl a halál
és a kivégzési módok is egymásra vonatkoztatják a két művet. A parancs végén azt
olvassuk, hogy „>>Itt nem a golyó járja. Akasztanak.<<” (305) Ehhez képest a százados
leginkább is azért hordja a szíve fölött a Bibliát, hogy megakadályozza az esetleges
golyótámadásokat. A hírszerző elővigyázatosan kerüli a halált és az idézetek sorjázásakor
nem tudjuk eldönteni, hogy a fentebbi mondatnak ki a szerzője, az viszont biztosnak
látszik, hogy a százados nem ad hitelt neki, mert éppen a golyó általi haláltól fél, jóllehet, a
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regény végén bekövetkező halálakor oldalt csuklik a feje, miután még utoljára hegedűszót
hall valahonnan (307). Ez fejmozdulat az akasztásos halál képét is megidézi, ahogy a
hegedűszó felveti azt a lehetőséget is, hogy éppen a Jézus menyasszonyában szereplő
Marseillaise-t játszó cigánymuzsikát hallja életében utoljára a százados. Ahogy a százados
sorsának inverzeként a Jézus menyasszonyában szereplő fiú halálát éppen egy golyó
okozza a regény végén (336). A kötetzáró regényben a Marsziliai ének szerepeltetése A
parancs szövegétől függetlenül értelmetlennek, zagyva álomnak tűnik csupán. Ellenben, ha
a Győzelem betétnovellájának ironikus kontextusában olvassuk ugyanezt az éneket, akkor
az a kapcsolat is kiszámíthatóbbnak mutatkozik, hogy a Jézus menyasszonyában
ugyanezen éneket hallgatva a tavaszi fákon miért kell a természet tél felett aratott
győzelmének virág-jelei helyett himbálódzó hullákkal találkoznia a fiúnak. Mindez csak
egy delíriumos álom, ez kétségtelen. De ettől még a két regény közti egészen különleges,
már-már metaleptikus kapcsolat is elgondolkodtató lehet.
A halál a továbbiakban is alapját képezheti az összevetéseknek, hiszen mindkét
regény végkicsengése mellett a szövegek alaptónusát rajzolja meg a visszatérő halálmotívumok sora, hűen a kötet többi elbeszélésének szövegvilágához is. A parancsban
szereplő Győzelem című mese (279–281) eleinte az állatok szintjén, majd a történet utolsó
részében, az ember gyilkossága által hívja fel a figyelmet a kegyetlenség és a képmutatás
közt felszínre bukó kapcsolatra halál és győzelem között. A győzelem és még inkább a
győzelem elismertetésének/megtanításának a vágya a látszatbéke véres felszámolásával
képes demonstrálni relatív igazát. Az újonnan megszülető kegyetlenség, amely korábban
csak a vérfagylalt jelében emlékeztette az erdőlakókat, ismét elszabadul. A humánum
állattá degradálását sugallja a mese, amelyben a tanulságot éppen az a leopárd nem
ér(t)heti meg, aki az üzenet címzettje volt (281). A hullára mutató gesztus azonosítja a
gyilkolás folyamatát és eredményét a győzelemmel. Ez a gondolat szoros rokonságot mutat
a Jézus menyasszonya hősének két sokat idézett mondatával is, amelyek A parancsból
származó aforizmához hasonló logikával forgatják egymásba egy-egy konvencionálisan
pozitív, emberi tapasztalat és a negatív konnotációjú fogalmak vagy cselekedetek világát:
„A siker: bűn.” (319), „Így ölte meg a szeretet harmincöt éves korában.” (326). Utóbbi
éppen a francia győzelmi ének és a tavaszi éjszakákon felakasztott testek delíriumos
álmában szerepel, így a Győzelem utáni vendégszövegek egyik első darabjával hozható
kapcsolatba. A siker szokatlan definícióját pedig a Jézus menyasszonya szöveg közvetlenül
azután hozza, hogy Csilláék beszámolójában az emberek kitömése és preparációja először
tematizálódik a regényben. Amennyiben a győzelem azonosítását a gyilkosság fogalmával
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két olyan belső megnyilatkozással állítjuk párhuzamba, mint a Jézus menyasszonya
hősének megidézett gondolatai, akkor ezek megalapozzák egy további, immár átfogóbb
összekapcsolás lehetőségét is, ez pedig a görény és az ember mészáros „győzelmének” a
Jézus menyasszonya embervadászatába torkollása. Amit A parancs szövegében elindít a
Győzelem és felerősít a La Marseillaise idézet, azt teljesíti be és példázza a Jézus
menyasszonyának alaphelyzete, a fiú embervadásszá akar válni, míg végül ő maga lesz a
mészáros görény leöléséhez hasonlóan a vadászjelölt lelövése, ezeket támasztja alá a két
regény kiemelt gnómáinak egymásra hajazó paradoxona. Ez a lényeges kapcsolat felidézi
az előzőekben taglalt halál tematika, a golyó és/vagy kötél általi halálnemek
összefonódását is a két szövegben. Van azonban a százados meséje és a győzelmi ének
között két másik kollázs is, amelyek a visszatérő, láthatatlan hangszóróból, amelyből ezek
után egyből a Marsziliai ének hangzik fel, érkeznek a hírszerzőhöz, aki mindkét
vendégszöveget nyugtázza (282–282). Az első, Győzelem után álló szöveg egy rész
Celanói Tamás Dies irae himnuszából, a második pedig egy szokatlan kályhához csatolt
felszólítás szövege. Szokatlansága abban rejlik, hogy az ideális hőmérséklet beállítására és
ezáltal az energiatakarékos, de egyszersmind kellemes érzetet biztosító hőfok
megteremtésére szólítja fel a szöveg befogadóját, amely hőmérséklet azonban mínusz húsz
fok. A nyilvánvalóan embertelen és közel sem ideális hőmérséklet elsősorban azért
meglepő a regény olvasásakor, mert megszoktuk a vendégszövegek realitását és
beazonosíthatóságát a kollázstechnika eddigi alkalmazásai során, ami azt is jelenti, hogy ez
a tipográfiailag a többi vendégszöveghez hasonlóan elkülönített rész is egy létező, külső
forrás irodalomba emelése kell, hogy legyen. Ezt a befogadói elvárást rendíti meg a
regény, amikor ezt az elképzelhetetlen vendégszöveget adja elénk. A hagyatékban
megtalálható források között szerepel ez a vendégszöveg is, amelyen az eredeti „20ºC” elé
Hajnóczy kék tollal egy mínuszjelet húz. A szerző ezen, egyébként nem egyedi, 290 eljárása
a filológusok számára intő jel, a vendégszövegek egyszerű, változtatásoktól mentes
(be)azonosítására vonatkozóan és bátorítás az olvasó felé, aki a regénynek ezen pontján
már valószínűleg feladta az összefüggések megtalálására és az értelmezésére törekvő
magatartását. A szerzői intenció rekonstrukciója, amely ezen a ponton meglehetős
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bizonyossággal jellemezhető, arra utal, hogy a regényben szereplő szövegek tudatos
kiválasztása, elrendezése és szükségszerinti átalakítása a klasszikus történetmondásnak és
egy laza értelmi hálónak örököse marad annak ellenére, hogy mindezek felszámolására is
egyidejűleg egyértelműen törekszik a regény szövege. Ennek alapján sajátos jelentőséget
kap az alacsony hőmérséklet feltüntetése a szövegben. Egyrészt a kályha képzete, amely
mínusz húsz fokot teremt egy helyiségben, mintegy folytatása „a győzelem szükségszerű
mészárlás” paradoxonnak, illetve megelőlegezője a kötetzáró regény már említett
ellenpontozásainak. Másrészt a vendégszöveg szűkebb és tágabb kontextusát figyelembe
véve a halál és az ember gyilkosságban megvalósuló elállatiasodásának következménye
lehet A parancs vallásos kollázsai és a kötetcím alapján a pokol megjelenése ebben a
felszólításban. A hagyományos, keresztény elképzelés a gyehenna tüzének mint a kárhozat
helyének evangéliumi elgondolása291 alapján a poklot elsősorban az örök, mindent
elemésztő lángok birodalmaként ábrázolja. Van azonban egy ettől radikálisan eltérő pokolábrázolás is a világirodalomban, ez pedig Dante poklának kilencedik körében, a poklok
mélyén található jégbefagyott világ.292 A kályha, amely fagyos hideget áraszt és mindez
mint az idegen ország, amelyet Szörényi László tanulmánya ugyan más jegyek alapján, de
szintén a pokol vidékeként ír le,293 természetes és ideális hőmérsékletét adja, felidézi a
halál utáni kárhozat helyét is, ezúttal Hajnóczy sajátos szintézisébe foglalva a keresztény
és az irodalmi hagyomány pokol-képét. A halálhoz kapcsolódik azáltal is ez a
vendégszöveg, hogy az ideális hőmérsékletet, amelyet a kályha segítségével tud elérni a
használó, tavasznak nevezi a hangszóróból elhangzó szöveg: „Állítsa tavaszra a kályhát!”
(282) A tavasz motívuma azáltal, hogy a következő vendégszöveg az Marseillaise lesz –
amely korábban már a Jézus menyasszonya szövegéhez utalt minket, ahol a tavasz éppen a
kivégzések áldozatai miatt a tavasz feltámadást és életet adó toposzát állítja félre – immár
sokadszor ismétlődő kapcsolódási pontot mutat a regények halál-képzeteivel. A felszólítás
kötődése a halálhoz ennek alapján belátható, azonban hátravan még a pokolra való utalás
adekvátságának a megmutatása, amelyet leginkább is a kályhával kapcsolatos szövegrész
előtti, már említett Dies irae idézet tesz lehetővé. A Győzelem meséjét követő egyházi
himnusz 16. strófájában konkrétan is beszél éppen az örök lángok birodalmának titulált
pokolról, de az egész vers, minthogy a végítélet napjáról énekel, folyamatosan a
mennyország és a pokol pólusai között oszcillál. Ennek a szövegkorpusznak a megidézése
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teszi lehetővé elsődlegesen azt, hogy az ezután szereplő szövegekben a halál és az örök
kárhozat képeinek az allegóriáját fedezhessük fel.
A Dies irae himnusz azonban éppen a végítélet tematikája miatt még tovább
vezetheti az értelmezésünket, amennyiben a bibliai hagyomány Apokalipszisét is bevonjuk
az olvasás horizontjába. Az Apokalipszis mint végpont, amelyet egy felfokozott időszak
előz meg a maga csapásaival és kegyetlenségeivel, sajátosan érthető a Jézus menyasszonya
által megjelenített társadalomban, de a kötet egy korábbi novellája, a Kétezer is az
apokalipszist megelőző időket juttathatja eszünkbe, ezért a kötet kontextusából nézve, nem
izolált jelenség az, hogy akár Celanói himnusza, akár más szöveghelyek alapján a
végidőkre vonatkozó bibliai jövendöléseket és A parancsot egymás mellé helyezzük. A
keresztény hagyománynak az ismeretéről árulkodik egy, a hagyatékban megtalálható 1978.
januári Vigilia szám, amely A parancs 1978. májusi kidolgozását megelőzően kerülhetett
Hajnóczy tulajdonába, aki rendszeres olvasója volt a magyarországi művészeti és
társadalomtudományi periodikáknak is. Ebben a Vigilia-számban szerepel Sáry Gyulának
egy cikke Michelangeloról és a reneszánsz mester életművének egy kiemelkedő
művéről.294 A tanulmány elsődleges célja, hogy a cinquecento művészetének egyik
csúcsaként számon tartott Utolsó ítéletről adjon beható elemzést, a tanulmány ezen
részének a Dies irae. Az utolsó ítélet címet adta Sáry. Minthogy külön bekezdésben
foglalkozik Celanói Tamás himnuszával és több bekezdésen keresztül foglalja össze a
biblikus, keresztény hagyomány utolsó ítéletre vonatkozó tanítását, amelynek a talaján állt
a kép festője is, elmondható, hogy az ezt a szakcikket minden bizonnyal olvasó Hajnóczy a
vallási, irodalmi és képzőművészeti kontextus rövid foglalatát jól ismerhette, sőt abból
valószínűleg merített is egyes motívumok, így például a Dies irae beemelésekor A parancs
szövegébe, amelyet mindössze négy hónappal a cikk megjelenése után kezdett el írni.
A parancs szövegében egy kivonat olvasható a himnuszból, ezáltal csak kicsinyítő
tükörként olvasva érthetjük hozzá a kihagyott strófákat a versből. Önmagában a Győzelem
zárásaként szereplő halál motívum kihangsúlyozását jelölheti a gyászmisék szekvenciája,
ugyanakkor az üdvösség és kárhozat egyedül az ember számára lehetséges útjainak a
központi jelentősége újból a mese egyetlen emberére irányítja a figyelmet. Az emberség és
állatiasság határmezsgyéje rajzolódik ki erősebben, illetve az ember tetteinek
következménye válik a kérdésfeltevés tárgyává a Dies irae megjelenésével. A Máté
evangéliumából és a Jelenések könyvéből származó képet használja fel a himnusz szerzője
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a „Tuba mirum” említésekor.295 Az angyali (hírvivői) harsonák travesztikus allegóriájaként
értelmezhető A parancs láthatatlan hangszórója, amely egyszerre a legközvetlenebb idegen
országbeli tudósítója, néha párbeszédes partnere a (hírszerző) századosnak. A hangszóró
egyszerre van távol láthatatlansága miatt és közel a felismert és ezért a százados otthonából
származó emlékek megidézése miatt. (A hangszóró szerepeltetésében, természetesen,
fontos szerepet tölt be az a neoavantgárd törekvés is, amely a szöveg szövegszerűségének a
határait súrolja, hiszen mindaz, amit a százados hall és esetleg már a dallamáról is
felismerhet a narráció szintjén, számunkra diszkurzív szinten csak szövegként jelenik
meg.)
A Dies irae szövege egy másik ponton is csatlakozik a Máté evangélium végidőről
szóló leírásához, amikor a Hajnóczy által nem idézett 15. strófában a juhok és a kecskék
szétválasztásáról énekel Celanói Tamás.296 Amire ezen a pontján a regénynek nem tér ki a
szerző, arra később nagyon is egyértelműen utal: „A százados gondolatban lapozgatta a
golyóálló könyvet: >>A megtért bárányt visszafogadja az Úr. A birkákról viszont nem esik
szó. Velük ugyan mi lesz, Uram?!<<” (305) Ebben a bekezdésben ugyanis két, különálló
evangéliumi rész fedezhető fel, mind a kettő a bárány-ember jézusi metaforának a
kibontása. A megtérő bárány képe János evangéliumának a tizedik fejezetéből származik,
ahol is Krisztus az akollal és a jó pásztorral azonosítja magát. A bárányok és a birkák
megkülönböztetése és az egyik csoport vissza nem fogadása – amellett, hogy egyértelműen
az emberek szellemi adottságainak ironikus minősítéseként is olvasható – elvezet minket a
Máté evangélium említett végidőről szóló jövendöléseihez, illetve a kötet záró párregény
egyik szöveghelyéhez is. Ez a szöveghely pedig retorikailag azonos A parancs most idézett
részletével, hiszen ez a Jézus menyasszonyának a persziflázs jellegű imája. (326–327)
Ebben az imában a következőket olvassuk: „És az utolsó ítélet! Az ítélet! Bíró és ügyész
akarsz lenni, azok fölött bíráskodni, aki például voltam olyannak, amilyen vagyok, egy
tárgyat az asztalon, ahol örök üdvösséggel és kárhozattal sújtod az elébed tuszkolt
tányérnyalókat. […] Uram, te fekete kecske, ha volna igazság ezen a földtekén, miért nem
vagyok én fehér vadász…” (327) A parancsban a bárányoknak és a birkáknak az
üdvösségre vonatkozó esélyein a Bibliát lapozgatva gondolkodó százados és a Jézus
menyasszonyában keserves imádságot álmodó fiú, akinek a szavai a Dies irae
végítéletének az alaphelyzetét említik fel és Krisztust fekete kecskének nevezik, jól
láthatóan polemikus relációban vannak a Máté evangélium eszkatológiai fejezeteivel.
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Arról, hogy az utóbbi imának és a kötetbeli A kecske című novellának milyen összetett,
tükröző viszonya van már szóltunk egy korábbi fejezetben. Annyi viszont ettől függetlenül
is megállapítható a két kötetben szereplő regény kapcsolatáról, hogy az utolsó ítélet
gondolata explicit módon megjelenik mindkét helyen (Dies irae és a fiú imája), valamint
egy-egy imádság keretében az első regényben a bárány, a másodikban a kecske motívuma
tűnik fel a hivatkozott részekben. Nem véletlen a motívumok szerepeltetésének
megkülönböztetése, hiszen a sötétség országának mutatkozó környezetben a főkertésznek
álcázott százados a bárányt és vele a fehérséget, a megtérés lehetőségét látja meg. Ezzel
szemben a Jézus menyasszonya hőse Krisztust, mint a mindeneket ítélő Pantokrátort,
fekete kecskének titulálja, miközben azt kéri tőle, hogy ő maga hadd válhasson fehér
vadásszá. Amennyiben A parancsot és a Jézus menyasszonyát nem izoláltan, hanem
egyetlen kötetkompozíció tagjaiként, sőt, azon belül párregényként vagy, ha tetszik,
diptichonként szemléljük, ismételten úgy tűnik, hogy a két regény értelmezése
gazdagodhat. A bárányokról és a kecskebakokról szóló példabeszédben Máté evangélista
Krisztusról mint Pantokrátorról is elmond valamit az üdvösség és kárhozat útján túl.
Ugyanígy, ha a két regényben külön-külön az üdvösség vagy a kárhozat szimbolikus
lehetősége hoz poétikai és elbeszélésbeli fordulatot a hősök belső világában, akkor kvázi
efölött a pár fölött paratextuális szempontból a két regényt egybefogó kötetcímben
szereplő Jézus és az ő menyasszonya foglalhat el a hierarchiában magasabb helyet. Ez a
sajátos alá-fölérendeltségi viszony teszi érthetővé azt is, hogy A parancs szövegében
szereplő biblikus kérdésfeltevések után feltűnik egy menyasszony (305), akivel korábban
még nem találkozhattunk a regényben és mint a későbbiekből ez kiderül, a főkertész őt
veszi feleségül az idegen országban. (306)
Mielőtt feltennénk a kötet minden írásánál megfogalmazható kérdést a címben
szereplő menyasszony és Jézus kilétére vonatkozóan, két, eddig nem tárgyalt szempontot
kell még kifejtenünk. Elsőként a két regényben szereplő imák és a korábbi kiindulási
pontjaink összeköthetőségére kell felfigyelnünk, ugyanis a halál és Isten ezekben a
művekben nem elválaszthatóak egymástól. Azt olvassuk a századosról, hogy Istent
olyannak tapasztalja, mint aki benne van, mint az arzén, amely lassan, de biztosan megöli
az embert (287). A párregény hőse pedig a már megidézett imarészletben azzal, hogy az
Urat egy fekete kecskével azonosítja, szimbolikusan éppen a végítélet toposzából fakadóan
a kárhozattak, vagyis az örökké tartó halálban lévők egyikével, illetve a kecske sátáni
jelképisége miatt a bűn fejedelmével azonosítja a transzcendenst. Mindez bizonyosan
következik A parancs Zarathusztra-idézetének (299–300) kicsinyítőtükörként olvasásából
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is, hiszen mindenképpen játékba hozza az idézet Zarathusztra „Isten meghalt”297 mondását
is ez a rész. Ugyanakkor az, hogy a regény végén meghal a főkertész, anélkül, hogy
lelőnék vagy ténylegesen felakasztanák, korábbi nyilatkozata alapján mégis azt igazolja,
hogy Isten arzénként, tehát lassan ölő halálként működött benne.
Másodikként arra kell kitérni, ami már átvezet a kicsoda Jézus és kicsoda az ő
menyasszonya kérdések megválaszolásához is: A parancsban szereplő messiási
motívumok. Az egyik vendégszöveg egy Jézus nevű alkoholistát mutat be, aki reggel a
delíriumos álmából ébred és az ablakhoz menve mélyen belélegzi a friss májusi levegőt.
(297) Ez a bekezdésnyi és még egy mondatnyi idézet Hajnóczy egyik kiadatlan
novellájának az első bekezdése, amely a Jézus címet viseli és kimutathatóan A szakács és A
halál kilovagolt Perzsiából című alkotásoknak a kezdetleges formája. A parancsban
elfoglalt helye kapcsán nehéz elválasztani a százados saját, belső beszédétől, hiszen az
idézőjelek kaotikusan jelölnek külső és belső szólamokat egymás után. Egy másik
vendégszöveg valamivel később található a regényben, ez egy második világháborús
imádsága, amit a Klösz nyomda négylapos zsebkártyaként adott ki a háború végén egyházi
jóváhagyással (300–302). A regény kéziratából kiderül, hogy Hajnóczy különös
műgonddal igyekezett tipográfiailag is hűen visszaadni ennek az imának a szövegét,
mintha valami különleges erő lakozna már csak a formában is. Az óvóhelyre menekülők
imáját tartalmazó kiadvány beleillik az apokaliptikus végidő várásának korábban elemzett
kontextusába, de nem világos, hogy ez az ima kinek a részéről hangzik el és hogy ebben az
esetben kicsoda a megszólított isteni vagy emberi személy, aki hol egyes szám első
személyben beszél az imában, hol pedig hozzá imádkoznak. Erős iróniát vetít erre a
szövegre az a tény, hogy a Zarathusztra–szövegrészlet előzi meg egy Radnóti–
versrészlettel együtt, utóbbi leginkább is az alvás és a nyugalom állapotát tükrözheti
kontrasztként a légiriadóval szemben. Végezetül az új megváltó alakját és többszöri
motivikus visszatérését is megfigyelhetjük A parancs Jézus-utalásainak számbavételekor.
Különösen fontos szereplője a történetnek, egyrészt azért, mert hozzá képest mindig
pozícionálható marad a százados és az elbeszélés megfelelő szintje, másrészt azért, mert a
regény címének megfelelve valamint a tízparancsolat alternatívájaként is ő az, aki kiadja
négy parancsát, amelyek talán éppen részegsége miatt semmiféle koherenciát nem
teremtenek egymással (276). Önmagában az „új” kifejezés a megváltó személye kapcsán
egyértelműen az apokalipszis előjelének tekinthető, amennyiben továbbra is az
297

Friedrich NIETZSCHE, Im-igyen szóla Zarathustra, ford. Wildner Ödön, Budapest, 1908, 11. Hajnóczy ezt
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evangéliumi tradíciót vesszük alapul.298 Ugyanakkor, mivel Hajnóczynál a részeges ember
mindig kiválasztottnak számít, nagyon is relevánsnak tűnik az az értelmezési irány, amely
a társadalomból kitaszítottat pozitív előítélettel körbevéve, az új megváltót azonosítja Jézus
sajátosan felfogott Hajnóczy-féle magánmitologikus karakterével. Mielőtt rátérnénk a
százados alakjának lehetséges értelmezésére, szükséges, hogy a tanulmány második
felében egyes narratológiai kérdésekre reflektáljunk és azoknak a meglátásoknak a
fényében tovább árnyaljuk A parancsról kialakítható képet.
Térjünk ki ezen a ponton A parancs értelmezésekor különösen is megkerülhetetlennek bizonyuló narratológiai szempontoknál is. Az életmű egészét vizsgálva úgy tűnik,
hogy a szöveg határainak állandó feszegetőjeként és az elbeszélés–technika folytonos
megújítójának megismert Hajnóczy Péter ismét új állomáshoz érkezett a Jézus
menyasszonya kötettel, igaz, nem minden tekintetben. Biztos, hogy a kötet több írásában,
de leginkább A parancsban eddig még soha nem tapasztalt mértékben találkozunk a
kollázstechnika alkalmazásával, az idézetek és az utalások bonyolult egymásutánjával.
Ugyanakkor a belső beszéd idézőjeles, kiemelt megkülönböztetéseinek az eljárása már
1975-ben a Fűtő kötet elbeszéléseiben is jelentkezik (pl. 10, 12), ott még egyértelműen
beazonosítható, a narrátori szólamtól elkülönülő módon. Az első és az utolsó kötet közötti
narratológiai

hangsúlyeltolódások

közismerten

egy

sokállomásos

prózapoétikai

változásnak a két, nemcsak időbeli végpontját jelölik ki. Mivel a recepciótörténet egésze
alapján megállapítható A parancs tartós ellenállása mindenféle leegyszerűsítő vagy
totalizáló olvasattal szemben, tulajdonképpen minden értelmező kénytelen reflektálni a
szövegszervező eljárásokra, a regény művészi megformáltságának a mibenlétére. E regény
a kollázsok végtelenített sorával állandóan ellöki magától és máshová utalja az olvasót,
miközben a kollázsoknak csak nagyon laza, leginkább is csak a befogadóban konstruált
kapcsolata a távolságvétellel párhuzamosan kérlelhetetlenül magához is vonja a befogadót,
aki kétségbeesetten keresi az összefüggések bármilyen apró jelét a műben. Valószínűleg e
nélkül a kettős vizsgálat nélkül egyetlen szépirodalmi művet sem lehet árnyaltan
megközelíteni, Hajnóczy pedig ebben a regényében csak egy felkiáltó jelet tesz emellé a
szempont mellé minden olvasó figyelmeztetésére.
Ezért is meglepő, hogy számos eddigi megközelítésben partikuláris helyet foglal el
a retorikai és narratológiai számvetés, ami nem ritkán ahhoz vezet, hogy pusztán a
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vendégszövegek vagy szimbólumok vélt utalásrendszereinek az elemzése előbb vagy
utóbb zátonyra fut és képtelen egyben látni A parancs széttartó szövegkorpuszát. Szekeres
Szabolcs jegyzi azt a tanulmányt, amely talán a legkomolyabban veszi az elbeszéléstechnikai eljárások kihívását.299 Ebben a cikkben Dorrit Cohn elméletét felhasználva
három vendégszöveg típust különböztet meg Szekeres A parancs szövegében: pszichonarrációt, a szereplő saját mentális lexikonában lévő szövegekből felidézett monológokat
és harmadikként az úgynevezett elbeszélt monológot, amely a százados képzeletbeli
monológját az elbeszélői szólammal összemosó szövegtípusként jelenik meg a regényben.
A tipológiát relevánsnak tarthatjuk, ugyanakkor a részletes kifejtés híján felvetődik a
kérdés, hogy valóban, minden megnyilatkozást le tud-e fedni ez a három kategória.
Sajnálatos módon végkövetkeztetésében a tanulmányíró lemond elemzése sikeréről,
valószínűleg ezért sem gyakorolt megfelelő szintű hatást a recepció későbbi szakaszára az
egyébként termékenynek mutatkozó hármas szövegtipológia.300
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12. Blaszfémiák áthallása. Az átok-ima hagyománya Jób
könyvétől a Jézus menyasszonyáig

A blaszfémia a βλάπτω (blaptó: akadályoz, gátol, megtéveszt, sért, akaratlagosan rosszat
tesz) és a φημί (phémi: kimond, beszél, szól, hírül ad) igékből képzett névszói
szóösszetétel. Szó szerint baljóslatú mondásként vagy a zsidó-keresztény hagyományban
Istenkáromlásként fordíthatjuk a görög kifejezés. A blaszfémia ellentéte az ευ̉λογία
(eulogia), amelyet a latin nyelvű tükörfordítás a benedictio (áldás) szóval ad vissza. Ha
valaki jót mond valakire vagy valamire, azzal mintegy elővételezve-részesítve a kívánt
jóban, megáldja. Így juthatunk el az áldás-átok ellentétpárhoz, amely utóbbi akkor jelent
blaszfémiát, ha szakrális valóságra utal.
A két megnyilatkozásmód közötti szoros, tapasztalati összefüggést jól mutatja a
latin sacer melléknév is, amely egyszerre jelent áldottat és átkozottat. A héber ( ברךbárak)
ige Jób könyvének keretelbeszélésében három alkalommal is feltűnik.301 Alapjelentésében
a térdelés mozdulata fejeződik ki, amely a piél igetörzsben már az ehhez társuló emberi
magatartást jelenti: áld, magasztal, dicsér. Jób könyvének három, szóban forgó versében
azonban egyértelműen kiderül a szövegkörnyezetből, hogy az áldó cselekvés a legkevésbé
sem eulógia, sokkal inkább eufémizmus, amely jelen esetben átkot, szidalmat,
gyalázkodást takar JHWH személyére vonatkozóan. Hogyan válik az eulogikus
beszédaktus blaszfémikussá? A túlzás eufemisztikus alakzatán keresztül. Ahogy a
Dekalógus második parancsát követve a választott nép tagjai az Adonáj (Úr) kifejezéssel
helyettesítették Isten nevét, úgy itt is helyettesítést alkalmaznak, nem függetlenül éppen a
második parancsolat szellemétől.
Jób azért imádkozik, hogy ha fiai esetleg szívükben „áldották” (1,5), azaz átkozták
az Urat, engesztelésül fogadja el a Magasságbeli az értük bemutatott egészen elégő
áldozatot. Az áldás, amely az áldásnak mondott átokra adott gyógyír, kétszeres
helyettesítést jelöl tehát: egyet az elbeszélt cselekvés (helyettesítő áldozat) és egyet az
elbeszélő nyelv (áldásnak mondott átok) szintjén. A keretelbeszélésben előbb a sátán (1,7),
majd Jób felesége is (2,9) azt feltételezi, hogy Jób „áldani” fogja nyomorúságában az Urat,
de a bibliai hős ellenáll. Később azonban az élet megtagadásával (3,1.24–25) vagy az
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elviselhetetlen szenvedés felrovásakor (7,11–21), Isten igazságtalannak bélyegzésekor
(19,6–12) Jób imája az Ószövetség perspektívájában mégis blaszfémia lesz.302 Ugyan a
felfokozott szenvedésre Isten büntető átkaként tekintő Jób hűséges marad a hitben, de nem
tudja megóvni száját a Szentet sértő szavaktól. A zsidó-keresztény kultúrában azért válhat
műfajteremtővé Jób blaszfémiája, mert a Szentírás igazai közül egyedül birtokolja ezt az
imádságos beszédmódot, amely Istent imádandóként elfogadva egyúttal hibáztatja és
káromolja is az Urat. Az imádásnak és a káromlásnak ez a páratlan találkozása avatja Jób
perszonális elbeszélésévé ezeket a bibliai verseket. Ez a feszültséggel terhelt kettősség
fejeződik ki motivikus szinten abban, hogy az Úr udvartartásában jelen van a Sátán, aki
rosszindulatúan vádolja az igazakat Isten színe előtt. Az elbeszélő nyelv szintjén pedig a
már említett helyettesítésben tárul fel ugyanez a feszültség. A ( ברךbrk) radikálisokkal
kifejezett imádkozni ige piél alakja grammatikailag a cselekvés intenzitását fejezi ki a
megidézett jóbi versekben. Ez az alaktani fokozás képezi az alapját annak a jelentéstani
enyhítésnek, amely az adott szövegkörnyezetben létrehozza az eufemizmus névátvitelét, az
áldást (eulogia) a káromlás (blaszfémia) helyén. Így a héber nyelv(tan) két különböző
szintjén megvalósuló ellentét a túlzó fokozás és a megszépítő enyhítés között ugyanannak
a jelenségnek a feszültségéről tanúskodik, amelyre a szöveg más szintjein már utaltunk. De
mi indokolhatja ezt a feszültséget?
Az eufemizmus alkotóerővel járul hozzá a nyelvi tagadás alapvető jelenségéhez, a
tabuhoz. Ahhoz, hogy a tabu tartalmát tabuként érthessük, szükségünk van az elkerülés
eufemizmusban adódó alakzatára. Elkerülésről kell beszélnünk, hiszen az eufemizmus, az
irónia alakzatához hasonlóan, az eufemisztikus kifejezést értő számára világosan
megmutatja az elkerülendőt mint elkerültet, miközben a helyettesítés által el is leplezi a
felfedhetetlent. Ezért, aki egy (nyelvi) cselekvést blaszfémiaként értékel, vágyik az
eufemizmusra. Ennek a vágynak az első terméke lesz a „blaszfémia” kifejezés, amely
maga is arra szolgál, hogy a befogadott (nyelvi) esemény anélkül legyen szóba hozható,
hogy ismételni kellene a blaszfémia tárgyát. Aki pedig az eufemizmust bármilyen csekély
mértékben is, de megérti, gyanakvással tekint az eufemisztikus megnyilatkozásra és arra
törekszik, hogy az elleplezés mögé látva, ki tudja iktatni az eufémiát, eljutva a blaszfémia
valódi tárgyához. A két ellentétes fogalom egymásra hangoltságának a minőségét az
aktuális jelentések között érzékelt különbség mértéke határozza meg. Ha az eufemisztikus
302
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és a blaszfemikus kifejezés jelentései között szélsőséges ellentétet érzékel a befogadó,
vélhetően iróniaként értékeli majd az eufemizmust. Ezért lehet Jób történetében a káromlás
blaszfémiájára az áldás eulogikus kifejezésével tett utalást ironikusan érteni. A
megrendültség vallásos tapasztalatát minél inkább felváltja a gyanakvás kritikája, annál
jellemzőbb lehet az eufemizmus ironikus olvasata. A dolgozat célkitűzése az, hogy a
blaszfémia biblikus jelentése mellett olyan további szépirodalmi példákat vizsgáljon meg
Hajnóczy Péter prózájáig bezárólag, amelyek hagyományképző adalékkal variálták ezt az
archaikus jelenséget.
A hellén kultúra egyszerre támogatta az istenekbe vetett hit révén a blaszfémiák
eufemisztikus és a gyanakvó gondolkodás révén a tabu iróniával történő kikezdését.
Goethe 1774-es Prométheusz című verse sok szempontból ötvözi ezt a görög felfogást a
zsidó-keresztény hagyomány megidézett elemeivel. Ezért is lehet ez a vers a blaszfémia
európai hagyományának kitüntetett példája. Zeusz és a kultúrhérosz Prométheusz
konfliktusa az ember teremtése és élete körül pattant ki. Az ember teremtéséért felelős
Prométheusz maga is isten ezért az Olümposz isteneit gúnyoló és számon kérő szavai saját
nézőpontjából aligha nevezhetőek blaszfémnek. Az istenségében egyenrangúnak előbb le
kell mondania egyenrangúságáról, hogy szavai blaszfémiaként hathassanak önmaga előtt
is. A harmadik strófa kezdetén éppen ezt teszi meg:
„Nincs a világon semmi silányabb,
miként ti, istenek.
Áldozatokból
tengtek nyomorultul
s lanyha imákból
híztok ti dicsőre.”303
Kosztolányi fordítása hűen adja vissza az eredeti szövegrészlet többes szám második
személyű alakjainak kétszeres jelenlétét, amely a titán által megszólított istenek
eltávolítását hangsúlyozza. A távolban lévő istenek megsértése így válhat az emberek
között a Földön élő Prométheusz szájából káromlássá. Az önmagát strófáról strófára az
emberi világhoz közelítő isten egyre intenzívebb támadásnak teszi ki Zeuszt és isteneit,
mígnem a hatodik versszaktól ezt olvashatjuk:
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„Téged tiszteljelek? Miért?
Oltottad-e kínom, a görcsöt apasztva
hogyha lerogytam?
Vagy könnyeimet tán csillapítottad,
hogyha elaléltam?
[…]
Azt hitted tán, hogy
meggyűlölöm az életet érted
[…]
Most itt ülök, Embert teremtek
ennen-képemre,
hozzám hasonló emberi fajtát,
hogy sírjon, örüljön,
csóktól tüzesedjék és sanyarogjon
s téged ne becsüljön,
mint én!”304
A retorikai kérdésekben kiélezett tiszteletmegvonást a részvét és az irgalom hiánya
alapozza meg. Prométheuszt a szenvedés idején ugyanúgy magára hagyta Zeusz, ahogy
JHWH Jóbot. A továbbiakban viszont arról olvashattunk, hogy Jóbhoz képest a Titán az
élet elutasítása helyett az emberi élet teremtése mellett mélyebben köteleződik el.
Életigenlését azonban a mitológiai hagyomány tanúsága szerint a jámborság helyett éppen
a Főistennel való vetélkedése motiválja. Saját képére formált teremtésének elbeszélt
cselekvése így válhat a vers zárásában a legélesebb blaszfémiává: Prométheusz nemcsak az
élet ajándékozását vindikálja magának, de az embereket Zeusz és az áldozatra áhítozó
többi isten tisztelete ellen hangolja. A teremtésében megsokszorozódó blaszfémia
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Prométheusz igazi, lázadó alkotása. Goethe versét nehézség nélkül olvashatta bárki saját,
újkori vallásának kritikus allegóriájaként.
Vörösmarty Goethe Prométheuszának megjelenése után mintegy hetven évvel közli
A szent ember című kisepikai alkotását.305 Az átkot áldásként mondó remete történetét
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megnyilatkozásban rejlő nyelvkritikai lehetőségek új szempontját ő bontotta ki a
legteljesebb formában. A háromrészes elbeszélő költemény első részében lassan,
késleltetve tárul fel a kies környezet és a szent életű remete idilljét feszültséggel átitató
Istenkáromlás ténye. Arról olvashatunk, hogy a remete elfelejtette a nyelvet (használni),
már csak imádkozni tud, imája azonban „vad, kegyetlen”.306 A táj és a természeti elemek
megszemélyesítésében gazdag költemény elbeszélője egyszerre lát(tat)ja feddhetetlennek a
remetét és borzasztónak imáját: „Legyen átkozott az Isten!” Amikor a vihar elől a szigetre
menekülő Gerő püspök áldóra javítja az átok-szövegű imát, a vihar elülését a haragvó Isten
megbéküléseként értékeli a püspök kísérete és maga az elbeszélő is.307 Az újonnan
megtanult imaszöveg elfelejtése a harmadik egység váratlan fordulatához vezet. A remete a
távolodó püspöki hajó után ered és futása során a költemény a tengerbenyúló partrészt
földnyelvként aposztrofálja, amelyen túlfutva a tenger felszínén járó remete utolérheti a
püspököt és kíséretét. A tengerbe nyelvként belenyúló szigetrész metaforája az azt elhagyó
remete történetében utat nyit a metanyelvi értelmezés számára. Gerő püspök felismeri,
hogy a nyelvileg üdvös forma helyett a szív töredelme elsőbbséget élvez, akár teljes
mértékben felülírva a szavak szigeten kívüli jelentését. Ezért „áldását adva” a remete
átkára egyúttal azt is elismeri, hogy a kommunikáció és a nyelvi forma szétválaszthatóak.
Az áldás és az átok jelentéseinek ez a felcserélhetősége másként vezet el a Jób kapcsán
már tárgyalt azonossághoz: itt az áldás nem eufemisztikus, hanem reális alternatívája az
átoknak, ennyiben a biblikus szemlélet helyett Vörösmarty alkotása közelebb áll a sacer
archaikus latin szavának kétértelműségéhez.
Vörösmartyt és Knut Hamsunt is konkrét utalással idézi meg Hajnóczy Péter
prózája.308 A Jézus menyasszonya prózaciklus ötödik írásában, az Ösztönző elemben
szerepeltetett szerző és regénye az Éhség a ciklust záró kisregény olvasásakor is figyelemre
tart számot. A Jézus menyasszonya kisregény névtelen főhősének alkoholos álmában
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ugyanis egy olyan blaszfém imát olvashatunk,309 amely az eddig tárgyalt irodalmi tradíció
legközelebbi állomásaként az Éhség káromló imájához is csatlakozik.310 A két imaszöveg
összevetésének az alapját itt is az áldás és az átok feszültsége teremti meg. Mind a két
szövegegység lehatárolhatóvá válik az őket övező regényszövegtől. Az Éhség magyar
fordításában a „Csend.” tőmondat ismétlése képez keretet, a Jézus menyasszonya
szövegében pedig az „álom” kifejezés kétszeres szerepeltetése lát el hasonló funkciót.311
Az ilyen módon kiemelt szövegegységekben az ima műfaji megjelölését Isten
megszólítása, az imádság európai retorikai hagyományának megidéző kifordítása valamint
a megnyilatkozók határhelyzetben (éhség, illetve részeg álom) léte indokolja. Istent egyes
szám második személyben szólítja meg az Éhség és a Jézus menyasszonya hőse is, de a két
szöveg közül csak Hajnóczyé teszi ezt a közvetlen megnevezés útján: „Istenem”, „Uram”.
Az egyes szám második személyű névmás használata mellett mind a két szöveg él a
metaforikus megnevezés helyettesítő lehetőségével. A helyettesítés, Jób könyvének
eufemisztikus törekvésével ellentétben, mind a két szövegben blaszfemikus. Az Éhség
imájában az egek szent Baaljaként és gyilkos fogú Apiszként találkozunk Istennel. Előbbi
a szíriai főistenség, akinek szent állata a bika, de az úr jelentésű név a kánaánita vallásban
annak a Baal-Zebubnak (a legyek ura) is sajátja, akivel a Hajnóczy számára is fontos
irodalmi tradíció az ördögöt is összefüggésbe hozta.312 Utóbbi megnevezés az egyiptomi
mitológia szent bikáját jelöli, Apisz fekete testű termékenységistenként az életért és a
jólétéért felelt Egyiptomban. Az Éhségben a keresztény Isten ápiszi megnevezése Goethe
Prométheuszának szemrehányását idézi fel, az önmaga jólétében dúskáló istenképzet az
éhségtől nyomorgó ember előtt az igazságtalanság szimbóluma.
A Jézus menyasszonya imájában Istennek két metaforikus neve szerepel: a mocskos
szemétláda és a fekete kecske. A „mocskos” jelző az ima kezdetén álló, olajfoltos Duna
asszociációját fűzi egybe a „szemétláda” blaszfém metaforájával, amely mintegy a beszélő
ironikus-haragvó káromlását hivatott elnyelni. Az emberi tevékenység végtermékeinek
ideiglenes tárolóeszköze kapcsolatba hozható az emberi fekália elnyelésére hivatott WCvel, amelyet nemcsak ennek a szövegegységének a végén találunk meg, hanem az
Ösztönző elem novellájában is, amely korábban az Éhség intertextusához vezetett minket.
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A „fekete kecske” képe a jelző színvilágán keresztül Apisz kultuszához, a jelzett szó
zoomorf metaforáján keresztül pedig a pharmakhosz szimbólumához vezet el. Ez utóbbi
egyszerre utalhat minket a bűnbak rituális helyettesítőjéhez és ekként a Hajnóczy
szövegben Istent a bűneinkért leölendő állatnak titulálja. Illetve a görög szó kettős
jelentésű igei eredetéhez (φαρμακεύω – pharmakeuo) is eljuthatunk, amely gyógyító
tevékenységként a hőst gyötrő alkoholizmusra pozitív válasszal szolgáltató Isten képét,
mérgező tevékenységként pedig az alkohol szenvedést okozó, méreg-istenét tárja elénk.313
A sacerhoz hasonlóan egyszerre pozitív és negatív jelentésű kecske szimbólum így Isten
megnevezéseként a blaszfém imádság sokrétű hagyományára épülve válhat Jób áldó
átkának egyedi folytatásává.
A vizsgált szövegek a blaszfémikus ima variánsaiként a jellegzetes eltérések mellett
mindenhol feltűnt a helyettesítés dinamikája. Hol a metaforák vagy a szereplői dikció, hol
az elbeszélés szintjén, de újból és újból helyettesítő mozgások jellemezték a blaszfém
imaszövegeket. Nem függetlenül a műfaji és más irodalmi kontextustól ez az elementáris
megnyilatkozási forma, úgy tűnik, hogy egyedül ebben az önmaga helyett valami mást (is)
mutató nyelvi gesztusban válhat hozzáférhetővé a befogadó számára. Hajnóczy esetében a
helyettesítés olyan alakzatként szervezi a Jézus menyasszonya regényének és bennfoglaló
kötetének más írásait is, amint azt A kecskéről írott fejezetben is kitűnhetett, hogy a
blaszfémia szakralitást megidéző és helyi értékéből rögtön ki is forgató jelenségként
ugyanaz a feszültség valósul meg, amit korábban az alkohol ambivalens trópusa kapcsán
láthattunk kibontakozni.
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kniga VI), ured. Stjepan Lukač-Jolán Mann-Neven Ušumović, Zagreb, 2001.
Kötetek
HAJNÓCZY Péter, A fűtő. (Elbeszélések, mesék), Budapest, 1975.
HAJNÓCZY Péter, M. Elbeszélések, Budapest, 1977.
HAJNÓCZY Péter, A halál kilovagolt Perzsiából. Regény, Budapest, 1979, Szépirodalmi
Kiadó.
HAJNÓCZY Péter, A halál kilovagolt Perzsiából. Regény, Budapest, 19802 (Szépirodalmi
zsebkönyvtár).
HAJNÓCZY Péter, Jézus menyasszonya. Novellák, kisregények, Budapest, 1981.
HAJNÓCZY Péter, Művei. A fűtő. M.. A halál kilovagolt Perzsiából. Jézus menyasszonya.
Hátrahagyott írások, kiad. Mátis Lívia Budapest, 1982.
HAJNÓCZY Péter, A halál kilovagolt Perzsiából. Budapest, 19873 (Olcsó könyvtár).
HAJNÓCZY Péter, Összegyűjtött munkái. Elbeszélések, kiad. Mátis Lívia-Reményi József
Tamás, Budapest, 1992.
HAJNÓCZY Péter, Összegyűjtött munkái. Kisregények és más írások, kiad. Mátis LíviaReményi József Tamás, Budapest, 1993.
HAJNÓCZY Péter, A véradó. Válogatott elbeszélések, szerk. Ács Margit), Budapest, 1999
(Millenniumi könyvtár).

163

HAJNÓCZY Péter, A halál kilovagolt Perzsiából. Kisregények és szociográfia. szerk. Ács
Margit, Budapest, 2000 (Millenniumi könyvtár).
A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In
memoriam), 42–43, 62, 124–126.
HAJNÓCZY Péter, A halál kilovagolt Perzsiából. Válogatott írások, szerk. Reményi József
Tamás, Budapest, 2007 (Osiris diákkönyvtár).
HAJNÓCZY Péter, Összegyűjtött írásai, szerk. Mátis Lívia-Reményi József Tamás,
Budapest, 2007 (Osiris klasszikusok).
HAJNÓCZY Péter, Jelentések a süllyesztőből. Az elkülönítő és más írások, kiad. Nagy
Tamás, Budapest, 2013.
HAJNÓCZY Péter, Árulás. Föloldozás. Partizánok (filmvázlat). Tányéraknák. Jézus. Lidi
mama = Hajnóczy a könyvtárban. …A kékből kell kiindulni… Vége/láthatatlan
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016
(Hajnóczy-tanulmányok 5), 103–126.
Idegen nyelvű kötetek
HAJNÓCZY Péter, Dialogues de ventriloque. Nouvelles, trad du hong. par Cécile Mennecier,
prés. par Esterházy Péter), Nantes, 1988.
Piedošana. Modernā ungāru proza, tulk. Laima Žihare, Riga, 1991. [A Jézus
menyasszonya regény szerepel a válogatásban]
Peter HAJNOCZY, Opusteli persijski grad, prev. Marko Čudić, Beograd, 2002.
La muerte salió cabalgando de Persia, trad. Mária Szijj-José Miguel González Trevejo,
Barcelona, 2008.
La mort a chevauché hors de Perse, trad. Charlotte Karady, Sénouillac, 2016.
Folyóiratban közölt szövegek
Az alábbiakban csak a hagyatéki kutatások eredményeként posztumusz kiadott szövegek
folyóiratos közlései szerepelnek. A korábbi publikációk közül a Mozgó Világ, Palócföld,
Új Írás, Valóság, Vigilia lapjain megjelentek teljeskörű, az Élet és Irodalom, valamint a
Magyar Nemzet lapjain megjelent írások adatait itt lehet megtalálni: HERCZEG SáraHOVÁNYI Márton, Folyamatban. Az életmű datálásáról = Énekelt, és táncolt, mint egy
szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012
(Hajnóczy-tanulmányok 4), 195–207. A recepció kutatása során ezt a táblázatot a Ló a

164

keramiton első, folyóiratbeli közlésének adataival egészítem ki, a felsorolt közlések első
tételeként.
HAJNÓCZY Péter, Ló a keramiton, Életünk, 1993/3–4, 194–216.
HAJNÓCZY Péter, Tányéraknák, kiad. Cserjés Katalin, Forrás, 2010/11, 45–51.
HAJNÓCZY Péter, Partizánok (filmvázlat), Tiszatáj, 2010/12, 50–55.
HAJNÓCZY Péter, Árulás, Palócföld, 2011/1, 41–45.
HAJNÓCZY Péter, Lidi mama, Spanyolnátha, 2011/1.
HAJNÓCZY Péter, Isten jobbján, Új Dunatáj, 2011/3, 17–20.
HAJNÓCZY Péter, Föloldozás, Kalligram, 2011/5, 72–73.
HAJNÓCZY Péter, Jézus, kiad. Hoványi Márton, Jelenkor, 2011/11, 1183–1187.

165

13.2 Másodlagos irodalom

A fűtő (1975)
BALASSA Péter, A Fűtő, Jelenkor, 1976/2 (XIX. évf.), 190–192.
BERKES Erzsébet, A fűtő. Hajnóczy Péter novellái, Magyar Nemzet, 1975. november 16.,
13.
BIKÁCSY Gergely, A fűtő meg a tavasz, Élet és Irodalom, 1976. január 3., 11.
CSERJÉS Katalin, „Lőj! Ne félj semmitől!… Nézd meg, hogy hal meg egy igaz ember!”
Appropriation art. Hajnóczy Péter és Kelemen Károly Che Guevara-képe = Hoválettem. A
párbeszéd helyzetébe kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006
(Hajnóczy-tanulmányok), 71–99.
CSERJÉS Katalin, Pókháló. A motívum lebegtetése a szöveg tükrén. Gondolatok egy magyar
és egy japán íróról a „cserjésben” = Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály
születésnapjára, Szeged, 2000, 96–105.
CSERNA-SZABÓ András, Végtelen világvége. Pókfonál: Hajnóczy Péter írásának
rádióváltozata. Rendezte Markovits Ferenc, Élet és Irodalom, 2005. szeptember 2. (XLIX.
évf. 35. szám).
DÉRCZY Péter, Irónia és groteszk. Hajnóczy Péter: A fűtő; M, Új írás, 1977/9, 116–118.
(XVII. évf.)
L. DÖMÉNY Katalin, Tűz és hó. Az igazságérzetében sértett ember tragikuma Hajnóczy
Péter A fűtő című novellájában, Újforrás, 1993/2, 48–55.
FARAGÓ Kornélia, Ismétlésalakzatok Hajnóczy Péter prózájában, Új Symposion,
1978/április, 14. Évf. 156. Szám, 170–172.
GÁLL István, Hajnóczy Péter: A fűtő = Uő., Hullámlovas, Budapest, 1981, 303–304.
GYURIS Gergely, A magára hagyott olvasó, Árgus, 2004/11, 66–77.
HÁY János, A vérfarkas - Hajnóczy Péter, SZIFONline, 2016. július 13. URL:
http://www.szifonline.hu/index.php?cikk_ID=510 Letöltés ideje: 2017. 02. 24.
HORVÁTH Györgyi, Hajnóczy Péter állatmeséi, Tiszatáj, 2009/9, 42–47. Utánközölve
megjelent itt: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei,
szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok 3), 43–52.
166

KOVÁCS Károly, Hajnóczy Péter A fűtő, Palócföld, 1977/1, 30.
MÁTYÁS István, Hajnóczy Péter A fűtő, Kritika, 1976/6, 24–25.
MÉSZÖLY Miklós, Sutting ezredes tündöklése = UŐ., Sutting ezredes tündöklése, Bp.,
1987, 5–46.
NAGY Annamária, Kolhász Mihály újabb lázadása, Mozgó Világ, 1976/2, 87–88.
NAGY Tamás, Egy arkangyal viszontagságai a szocializmusban. Hajnóczy Péter A fűtő
című elbeszélésének egy lehetséges olvasata = Iustitia kirándul, szerk. Fekete Balázs - H.
Szilágyi István - Könczöl Miklós, Budapest, 2009, 9–41.
NAGY Tamás, A „Népköztársaság nevében”! Avagy egy eljárás textusa a Hajnóczy–próza
szövegterében, Tiszatáj, 2011/9, 90–98.
NÉMETH Borbála: Che Guevara színeváltozása. Hajnóczy Péter: Az unokaöcs című
elbeszélésének és Kelemen Károly: Appropriation című fényképének érintkezései.
Apertúra, 2005. Ősz.
URL:http://uj.apertura.hu/2005/osz/nemeth-che-guevara-szinevaltozasa-hajnoczy-peter-azunokaocs-cimu-elbeszelesenek-es-kelemen-karoly-appropriation-cimu-fenykepenekerintkezesei/ Letöltés dátuma 2017. 02. 23.
ROJIK Tamás, Miguel Ríos a Freedomból, Spanyolnátha, 2010/3.
SIPOS Márton, Filmszerűség Hajnóczy Péter A szekér című szövegében = Hajnóczy a
könyvtárban. Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi MártonNagy Tamás, Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 88–94.
SZEKERES Szabolcs, Hajnóczy Péter A fűtő című kötete a korabeli kritikák tükrében,
Tiszatáj, 2009/9, 21–25. Utánközölve megjelent: Szekeres Szabolcs, Hajnóczy Péter A
fűtő című kötete a korabeli kritikák tükrében, Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd
kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy
tanulmányok 3), 37–42.
SZEKERES Szabolcs, Kleist-nyomok Hajnóczy Péter: A fűtő című novellájának narratív
struktúrájában = Hoválettem. A párbeszéd helyzetébe kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és
Gyuris Gergely, Szeged, 2006 (Hajnóczy-tanulmányok), 43–53. Korábban megjelent:
Árgus, 2004/11, 58–63.
TAKÁTS József, Hajnóczy Péter: A fűtő, Alföld, 1976/6, 74–75.
THOMKA Beáta, Narratív formatervezés = UŐ., Beszél egy hang, Budapest, 2001 12.
TÓTH Dávid, Tűzmetaforika. Kleist Kolhaas Mihály című kisregényének és Hajnóczy Péter
A fűtő című elbeszélésének összehasonlítása alapján, Spanyolnátha, 2010/3.
TÓTH F. Péter, Kapcsolódási pontok Az unokaöcsben, Spanyolnátha, 2010/3.
167

TÓTH F. Péter, Alapozás. (Bevezetés Dideróczy figyelmes olvasásába), Tiszatáj, 2009/9,
38–41. Átdolgozva megjelent: Tóth F. Péter, Aprólék. Tippek és trükkök Az unokaöcs
nyakoncsípéséhez, Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás
lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok 3), 63–70.
TURI Tímea, Dokumentativitás és jelképiség. A fűtő koncentrikus körei, Spanyolnátha,
2010/3.
ZAPPE László, Két „elsőkötetes”. Hajnóczy Péter és Bólya Péter könyvéről, Népszabadság,
1975. szeptember 4., 7. XXX. évfolyam 207. szám.
VADAI István, Ki az egér?, Da capo al fine. Folytatódó párbeszédben, szerk. Cserjés
Katalin-Gyuris Gergely, Szeged, 2008 (Hajnóczy tanulmányok 2), 29–40.

M (1977)
CSERJÉS Katalin, Egy különös novella, Árgus, 2004/11, 42–52.
CSERJÉS Katalin, Forgatókönyv vagy partitúra? Hajnóczy Péter: A szertartás;
szövegelemzés kontra Samuel Beckett: Film = Hoválettem. A párbeszéd helyzetébe
kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006 (Hajnóczytanulmányok), 9–41.
Czére Béla, Két novelláskötet. M. Hajnóczy Péter novellái, Magyar Nemzet, 1977.
november 11., 4.
DIÓSZEGI Olga, M, 2000, 1991/2, 49–55.
DOBAI Péter, Honvágy a bátorságra, az odaadásra és az igazságra. Hajnóczy Péter
novellái, Valóság, 1977/11, 85-90.
FÖLDES Anna, Szavak rajzfilmje, Élet és Irodalom, 1977. október 1., 10. (XXI. évf. 40.
szám)
F. R. Hajnóczy Péter, Népszabadság, 1977. szeptember 20, 7. (XXXV. évf. 221. szám)
GABORJÁK Ádám, Vércsatorna. (Hajnóczy Péter: A véradó), Da capo al fine. Folytatódó
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Gyuris Gergely, Szeged, 2008 (Hajnóczy
tanulmányok 2), 41–78.
GRABÓCZ Márta, A szertartás. Zenemű egy Hajnóczy-novellára, Mozgó Világ, 1983/2, 38–
39.
HAJDU Ráfis Gábor, Az utak elválnak. Hajnóczy Péter: M, Népszabadság, 1977. december
30, 7. (XXXV. évf. 306. szám)
168

KRASZNAHORKAI László, Hajnóczy Péter: M, Palócföld, 1978/4, 29.
LÁZÁR István, M. Hajnóczy Péter könyve.
MILIÁN Orsolya, Képtest – testkép. (Mediális [v]iszonyok A szertartásban), Tiszatáj,
2009/9, 78–87. Utánközlése megjelent itt: Tudom. De: Tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése
- az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy-tanulmányok
3), 81–90. Utánközlése megjelent MILIÁN Orsolya, Átlépések, Budapest, 2012.
NAGY András, Hajnóczy Péter: M, Kritika, 1978/október, (10. szám), 27–28.
SINKOVICZ László, Lábjegyzetek a Mandragórához, Spanyolnátha, 2010/3.
SZIGETI KOVÁCS Viktor, A nyitottság poétikája. Hajnóczy Péter: M = Hoválettem. A
párbeszéd helyzetébe kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006
(Hajnóczy-tanulmányok), 101–107. Korábban megjelent: Árgus, 2004/11, 53–57.
THOMKA Beáta, Leleplező sztereotípiák. Hajnóczy Péter: M, Szépirodalmi Könyvkiadó,
Budapest, 1977., Híd, 1978. február XLII. évf. 2. szám, 243–246.
VADAI István, A képpé változott idő, Spanyolnátha, 2010/3.
VESZELÁK Ferenc, M. Hajnóczy Péter novelláiról, Népszava, 1977. december 31., 8.

A halál kilovagolt Perzsiából (1979)
BANOS János, Két regény. Czele György és Hajnóczy Péter, Népszava, 1979. október 13.
107. Évfolyam 240. Szám, 7.
BÁNYAI János, Cipőkanál az angol szótár mellett (Emlékezés és nosztalgia Hajnóczynál),
Tiszatáj, 2009/9, 33–37. Utánközlés itt: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése –
az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy-tanulmányok
3), 103–109.
BÁRON György, Tükörfordítás, Élet és Irodalom, 2006. május 5. (L. évf. 18. szám).
[Filmkritika HORVÁTH Putyi A halál kilovagolt Perzsiából című alkotásáról.]
BATA Imre, Hajnóczy Péter, Népszabadság, 1979. június 5., 7. (XXXVII. Évf. 129. szám)
BERKES Erzsébet, Szabadíts meg a gonosztól. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt
Perzsiából = Uő. Pillanatképek. Irodalmi bírálatok, Budapest, 1984, 217–220.
BIERNACZKY Szilárd, Érzelmi elszegényedés. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt
Perzsiából, Népszabadság, 1979. július 27, 7. (XXXVII. Évf. 174. szám)
CSILLAG Lajos, Bolyongás a mustársárga falak előtt. Értelmezési preferenciák Hajnóczy
Péter A halál kilovagolt Perzsiából című regényében, Partitúra, 2014/2, 121–140.
169

CSÍKVÁRI Gábor, A reménytelenség poézise. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából,
Irodalomtörténet, 1990/1, LXXI. évf. I. szám, 5–22.
DEMÉNY Péter. A szenvedély vágtája, Tiszatáj, 2009/9, 61–65.
ERDŐDY Edit, Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, Jelenkor, 1979/11, 950–952.
FARKAS Anita, Az intertextualitás megjelenése Hajnóczy kisregényében (A halál Rej
városából Perzsiába lovagol), Tiszatáj, 2009/9,90–93.
FÁBRI Péter, A sörtől a borig, Könyvvilág, 1979/6.
Rita HORVÁTH, Hungarian Holocaust Literature = Literature of the Holocaust, ed. Alan
Rosen, Cambridge University Press, New York, 2013, 172.
HOVÁNYI Márton, Kilovagolhat-e a halál az Apokalipszisből?, Tiszatáj, 2009/9, 94–97.
HOVÁNYI Márton, Az alkoholtól a delíriumon át a Jelenések Könyvéig, Tudom. De:
tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin,
Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok 3), 141–150.
ISZLAI Zoltán, Water and Spirit, New Quarterly, 1980/2 (no. 77.), 178–180.
GYURIS Gergely, Az olvasó Perzsiába lovagol = Hoválettem. A párbeszéd helyzetébe
kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006 (Hajnóczytanulmányok), 121–137.
GYURIS Gergely, A Perzsia-film mínusz Perzsia, Da capo al fine. Folytatódó
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Gyuris Gergely, Szeged, 2008 (Hajnóczy
tanulmányok 2), 93–111.
KABAI Csaba, „Egy kőműves, aki a saját házát építette.” Szerző és hős viszonya Hajnóczy
Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művében, Palócföld, 2006/1, 50–64. Utánközlés
in Rodosz (Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége)
konferenciakötet, Kolozsvár, 2010, 93–112.
Z. KOVÁCS Zoltán, Olvasás mint város-történet Hajnóczy Péter A halál kilovagolt
Perzsiából című művében, Tiszatáj, 2009/9, 86–89. Átdolgozva megjelent itt: Z. Kovács
Zoltán, Consolatio és olvasás. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, Tudom. De:
tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin,
Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok 3), 127–133.
MÉRY Erzsébet, Á. – Hit, remény, szeretet, Spanyolnátha, 2010/3.
MÉSZÁROS Csaba, „Mert ne gondold, hogy annyi vagy amennyi látszol magadnak…”
Hajnóczy Péter kép(zelet)alkotása A halál kilovatolt Perzsiából című kisregényben,
Kortárs, 2011/11 (LV. évf.), 51–57.

170

MIZSER Attila, „Négy napig élt még”. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából =
UŐ., Apokalipszis poszt. Az apokaliptikus hagyomány a huszadik század második felének
magyar prózairodalmában, Dunaszerdahely, 2013, 91–99.
NYIRÁN Ferenc, Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, Alföld, 1980/1 (XXXI
évf.), 72–73.
POMOGÁTS Béla, A személyiség nyomában, Magyar Hírlap, 1979/146, 10. (XII. évf., 146.
szám, június 24.)
SÁRKÁNY Anna-Valaczka András, Irodalom 67 tételben, Budapest, 1995, 205.
SÜKÖSD Mihály, A halál kilovagolt Perzsiából. Kilenc megjegyzés Hajnóczy Péterről, Élet
és Irodalom, 1978. október 21. (XXII. évf. 42. szám), 10–11.
SÜKÖSD Mihály, Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából = Uő., Seregszemle,
Budapest, 1986, 399-406.
SZKÁROSI Endre, Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, Kritika, 1979/12.
Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás,
Budapest, 2003 (In memoriam), 118–124.
UNGVÁRI Tamás, A halál kilovagolt Perzsiából. Hajnóczy Péter kisregénye, Magyar
Nemzet, 1979. június 8., 4. (Németh Marcell monográfiájában pontatlan a könyvészeti
adat, Szerdahelyi Zoltán disszertációja még jól hivatkozott a szövegre)
URBANIK Tímea, Bolyongás halott városokban = Hoválettem. A párbeszéd helyzetébe
kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006 (Hajnóczytanulmányok), 109–120.
VARGA Zoltán, Kétséges pokolraszállás. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából,
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979, Híd, 1979. július-augusztus XLIII. évf., 973–
976.

Jézus menyasszonya (1981)
ANGYALOSI Gergely, Az apokalipszis víziója és a posztmodern magyar próza, Kalligram,
1994/11 (III. évf), 12–19.
B. JUHÁSZ Erzsébet, A kötél váratlan elszakadt…, Életünk, 1983/12 (XX. évf. 12. szám),
1144–1145.
BALÁSSY László, „Jézus menyasszonya?” Katolikus szemmel, Új Ember, 1981/36. sz.

171

BALOGH Ernő, Recenzió és rekviem. Hajnóczy Péter: Jézus menyasszonya, Alföld, 1982/1,
81–84.
BATA Imre, Jézus menyasszonya, Népszabadság, 1981. július 7, 7. (XXXIX évf. 157.
szám)
BERKES Erzsébet, Polémia, egyenlőtlen esélyekkel, Élet és Irodalom, 1981. augusztus 29.
(XXV. évf. 35. szám), 11.
BERKES Erzsébet, A látnok ápolónő esete avagy az ítész dilemmája, Élet és Irodalom 1981.
szeptember 12. (XXV. évf. 37. szám), 4.
BESSENYEI György, Hajnóczy Péter könyvéről. Jézus menyasszonya, Népszabadság, 1975.
szeptember 4.
CSERJÉS Katalin, Ez nem Parancs, csak három ötlet, három felvetés, Tiszatáj, 2011/9, 74–
78.
CZÉRE Béla, Jézus menyasszonya, Magyar Nemzet 1981. szeptember 6, 13.
FARAGÓ Kornélia, Kényszerpályán, Új Symposion, 1981/9, 332-333.
FAZAKAS Judit, A léthatár felé. Hajnóczy Péter: Embólia kisasszony = Hoválettem. A
párbeszéd helyzetébe kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006
(Hajnóczy-tanulmányok), 139–148.
GABORJÁK Ádám, „Embólia kisasszonynak”. Hajnóczy és a kortárs „fiatal” költészet?,
Tiszatáj, 2011/9, 99–110.
GABORJÁK Ádám, Preparátum a lakásban. (Gondolatok a Jézus menyasszonya
testábrázolásairól), Tiszatáj, 2009/9, 105–107. Átdolgozva, bővített formában megjelent
itt: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk.
Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok 3), 91–101.
GÉMES Noémi, A Dies irae-hypertextus A parancsban, Spanyolnátha, 2010/3.
HIDEG János, Jelképek vonzásában. A Jézus menyasszonya című kisregény Mária-képeinek
részletes vizsgálata a rémálom vízióiban = Hoválettem. A párbeszéd helyzetébe kerülni…,
szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006 (Hajnóczy-tanulmányok), 149–
162.
R. HORVÁTH Erzsébet, Vérrel írt történetek. (Hajnóczy Péter: A parancs és más írások) =
Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy
Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 117–130.
HOVÁNYI Márton, Blaszfémiák áthallása. Az átok-ima hagyománya Jób könyvétől a Jézus
menyasszonyáig = Esemény és költészet. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik
születésnapjára, szerk. Szitár Katalin et al., Veszprém, 2014, 488–493.
172

HOVÁNYI Márton, Elemi értelmezés. Hajnóczy Péter Ösztönző elem című novellájáról, Enyelv magazin, 2012. URL: enyelvmagazin.hu/2012/10/04/elemi-ertelmezes/ Letöltés
dátuma 2017. 02. 27.
HOVÁNYI Márton, Fictio legenda. Hajnóczy Péter A latin betűk című novellájának
értelmezéséhez = Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk.
Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 43–57.
HOVÁNYI Márton, Hajnóczy Péter A kecske című elbeszélésének értelmezése,
Irodalomismeret, 2011/4, 80–93.
HOVÁNYI Márton, A nexustól a textusig. Hajnóczy Péter Temetés című novellájának
értelmezés, Iskolakultúra, 2011/4–5, 90–98. Utánközlése itt: Regényművészet és
íráskultúra. Tanulmányok. A negyedik veszprémi regénykollokvium, szerk. Kovács ÁrpádSzitár Katalin, Budapest, 2012, 301–310.
HOVÁNYI Márton, „Sötét volt, mint a Szivárvány moziban”. Adalékok Hajnóczy Péter A
Parancs című regényének értelmezéséhez, Tiszatáj, 2011/9,79–89.
HOVÁNYI Márton, A tett halála a szó születése, Spanyolnátha, 2010/3.
Hoványi Márton, Világok közt padnak lenni. Hajnóczy Péter A pad című novellájának
értelmezése, Alföld, 2014/7, 89–95.
Jolanta JASTRZEBSKA, „La Fiancée de Jésus” de Péter Hajnóczy, Hungarian Studies,
1988/2, 167–193. Bővített utánközlésben megjelent: Jolanta Jastrzebska, „La Fiancée de
Jésus” de Péter Hajnóczy = Uő., Personnages tragiques et grotesques dans la littérature
hongroise contemporaine, 177–211.
KALAPÁTI Ferenc, Nekrológ élőkre és holtakra, Új Symposion, 1982/5 (205. szám).
KOLOZSI Orsolya, Fasírtban az olvasóval? (Hajnóczy Péter: A parancs), Da capo al fine.
Folytatódó párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Gyuris Gergely, Szeged, 2008 (Hajnóczy
tanulmányok 2), 113–130.
KORSÓS Bálint, Mandragóra, Alföld, 1983/5 (XXXIV. évf.), 72–74.
KROÓ András, A halál vőlegénye. Hajnóczy Péter: Jézus menyasszonya, Népszabadság,
1981/255, 7 (október 30. - XXXIX. Évf. 255. szám)
MILIÁN Orsolya, Testes betűk. A latin betűk olvasás-allegóriája = énekelt, és táncolt mint
egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin és Nagy Tamás, Szeged, 2012
(Hajnóczy-tanulmányok 4), 34–42. Utánközlése megjelent MILIÁN Orsolya, Átlépések,
Budapest, 2012.
P. NAGY István: Az erőszakkiélések művészete, Új Symposion, 1982, május (205. szám),
191.
173

POMOGÁTS Béla, Jézus menyasszonya. Hajnóczy Péter elbeszélései, Új tükör, (XVIII. évf.)
1981/38, 2.
NAGY Tamás, Alexandriai körök avagy az értelmezés hatalma = Hajnóczy a könyvtárban.
Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 61–67.
NÉMETH Gábor, „NINCS KARIB-TENGER!”, avagy a gyávaságról = Hajnóczy a
könyvtárban. Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi MártonNagy Tamás, Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 51–60.
REMÉNYI József Tamási, Egy nyelvi díszlet természetrajza. (Hajnóczy Péter: A pad) =
Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy
Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 19–25.
REMÉNYI József Tamás, Hajnóczy Péter: Temetés = UŐ.-TARJÁN Tamás, Magyar
irodalom 1945–1995. Műelemzések, Budapest, 1996, 162–167.
SÜKÖSD Mihály, Vita Hajnóczyról. Mi tartozik az olvasóra?, Élet és Irodalom, 1981.
szeptember 12. (XXV. évf. 37. szám), 4.
SZEKERES Szabolcs, Adalékok A parancs című elbeszélés olvasásához, Da capo al fine.
Folytatódó párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Gyuris Gergely, Szeged, 2008 (Hajnóczy
tanulmányok 2), 131–140.
SZKÁROSI Endre, A kopt nők tartózkodási helye. Montázs és fluiditás Hajnóczy Péter
szövegében = Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés
Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 26–33.
SZIGETI Csaba, Hajnóczy Péter találós kérdése: hol léteznek a kopt nők? = Az egyszerű
formák szemiotikája, szerk. Bernáth Árpád és Csúri Károly, Szeged, 1985 (Studia Poetica
7), 119–127.
SZKÁROSI Endre, A kopt nők tartózkodási helye = énekelt, és táncolt mint egy szatír. Nem
szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin és Nagy Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczytanulmányok 4), 30.
SZKÁROSI Endre, A költői nyelvkezelés változatai Hajnóczy késői prózájában, Tiszatáj,
2009/9, 3–11. Utánközölve megjelent itt: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése –
az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok
3), 19–30.
TARJÁN Tamás, Alfa és ómega = Uő., Egy tiszta tárgy találgatása, Budapest, 1994, 133–
146.

174

TURI Tímea, A százados új (?) ruhája. Avagy kísérlet A Parancs nem értelmező olvasására,
Tiszatáj, 2011/9, 111–112.
URBANIK Tímea, A mámor-turista kötele. A látomás keretei Hajnóczy Péter: A halál
kilovagolt Perzsiából című művében, Da capo al fine. Folytatódó párbeszédben, szerk.
Cserjés Katalin-Gyuris Gergely, Szeged, 2008 (Hajnóczy tanulmányok 2), 79–92.
URBANIK Tímea, A „Semmi ornamentikái” (Hajnóczy Péter A parancs című kisregényének
és Mészöly Miklós Sutting ezredes tündöklése című elbeszélésének párhuzamos olvasata),
Tiszatáj,

2009/9,

48–54.

Átdolgozva

megjelent:

URBANIK

Tímea,

A

„semmi

ornamentikái”. Hajnóczy Péter A parancs című kisregényének és Mészöly Miklós Sutting
ezredes tündöklése című elbeszélésének párhuzamos olvasata, Tudom. De: tudom-e? A
párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009
(Hajnóczy tanulmányok 3), 71–80.
VAJDA Tamás, Kapcsoltam. Telefonos játék Embólia kisasszonnyal = Énekelt, és táncolt,
mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged,
2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 144–152.

Az elkülönítő (1975) és más Hajnóczy Péter életében kötetbe nem került vagy
hagyatékból publikált írások
BAGI Anita, A Lidi mama korrektúrája és „apróhibái”, Spanyolnátha, 2011/1.
BAGI Anita, A Partizánok feldolgozásáról, Tiszatáj, 2010/12, 62.
BAGI Anita, A szakács mottóinak feldolgozásáról = Hajnóczy a könyvtárban.
Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 129–132.
BAGI Anita, A szöveggondozás szempontjai, Palócföld, 2011/1, 47. [Az Árulás című
posztumusz novella kiadásához]
BAGI Anita-HERCZEG Sára-SZILÁGYI Éva, Jegyzetek egy Hajnóczy „nagyregény” (?)
margójára. A szakács – Nóra – A halál kilovagolt Perzsiából, Spanyolnátha, 2010/3.
BAK Róbert, Hajnóczy Péter Jelentések a süllyesztőből, ekultura.hu, 2013. augusztus 5.
URL:

http://ekultura.hu/olvasnivalo/page/cikk/2013-08-05+12%3A00%3A00/hajnoczy-

peter-jelentesek-a-sullyesztobol Letöltés dátuma: 2017. 02. 24.
BENEDEK Szabolcs, Ex libris. Hajnóczy Péter: Jelentések a süllyesztőből, Élet és Irodalom,
2013. augusztus 16. (LVII. évf. 33. szám).
175

BORDÁS Sándor, Játék három figurával. Hajnóczy Péter Dinamit című drámájának
olvasata = Hoválettem. A párbeszéd helyzetébe kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és Gyuris
Gergely, Szeged, 2006 (Hajnóczy-tanulmányok), 183–195.
CSERJÉS Katalin Dinamit – Változatok, betekintés, réseken át. (Az eddigi hagyatéki
publikációk legösszetettebb képlete), Új Dunatáj, 2011/3, 25–35.
CSERJÉS Katalin, Eltávolított mottók emlékei = Hajnóczy a könyvtárban. Vége/láthatatlan
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016
(Hajnóczy-tanulmányok 5), 133–138.
CSERJÉS Katalin: A Hajnóczy-hagyaték. Hajnóczy Péter: Tányéraknák. Első jelentkezés.
45–51.
CSERJÉS Katalin, Néhány kommentár az Árulás című korai Hajnóczy-szöveghez, Palócföld,
2011/1, 48–51.
CSONTOS Erika, Ex libris. Hajnóczy Péter: Jelentések a süllyesztőből, Élet és Irodalom,
2013. december 20. (LVII. évf. 51–52. szám).
CSERJÉS Katalin, Jézus elhajította a véres kést. (A blaszfémia látszata mögött egy
konferencia sajátos iránya) = Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok
4), 71–74.
CSERJÉS Katalin, Kommentáló szavak, kontextuális ötletek a Lidi mama című hagyatékszöveghez, Spanyolnátha, 2011/1.
CSERJÉS Katalin, Kommentárok és jegyzetek, Tiszatáj, 2010/12, 56–61.
CSERJÉS Katalin, Megjegyzések, észrevételek, oldások és kötések a Föloldozás című
hagyatékszöveghez, Kalligram, 2011/5, 76–79.
DÁNYI Ágnes, „A porladási idő 25 év”. Hajnóczy Péter 1977-es naptárából = Énekelt, és
táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás,
Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4),165–169.
DÁNYI Ágnes, A szakÁCS mennyei útja = Hajnóczy a könyvtárban. Vége/láthatatlan
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016
(Hajnóczy-tanulmányok 5), 143–144.
DOBAI Péter, Kommentárok a Partizánok című hagyatéki szöveghez = Énekelt, és táncolt,
mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged,
2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4),91–93.

176

DOBAI Péter, A Tányéraknákról. Levél Cserjés Katalinnak. (részlet) = Énekelt, és táncolt,
mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged,
2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 75–77.
FEKETE Balázs, Hajnóczy Péter Jelentések a süllyesztőből, Állam- és Jogtudomány,
2013/3–4, 119–132.
GABORJÁK Ádám, Emlékszel Alízra? Hajnóczy Péter: Jelentések a süllyesztőből, Élet és
Irodalom, 2013. augusztus 2. (LVII. évf. 31. szám).
GABORJÁK Ádám, Széljegyzetek a Lidi mamához, Spanyolnátha, 2011/1. Javított változata
itt: GABORJÁK Ádám, „Némi gyengédséggel a kosárba”: az eltakarítónő. (Hajnóczy Péter:
Lidi mama) = Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés
Katalin-NAGY Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 84–87.
HOVÁNYI Márton, Hajnóczy Péter hagyatékának antológiája = Hajnóczy a könyvtárban.
Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 101–102.
HOVÁNYI Márton, Hajnóczy Péter Jézusáról, Jelenkor, 2011/11, 1178–1182.
HOVÁNYI Márton, Imádságos részegség = Hajnóczy a könyvtárban. Vége/láthatatlan
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016
(Hajnóczy-tanulmányok 5), 147–148.
HOVÁNYI Márton, Művészi árulás. Hajnóczy Péter Árulás című novellájának
vezérmotívumáról, Palócföld, 2011/1, 52–54.
HOVÁNYI Márton, A szakács, Daphnisz és Khloé = Hajnóczy a könyvtárban.
Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 145–146.
HOVÁNYI Márton, A vallási hagyomány Hajnóczy Péter Jézus menyasszonya című
művében, kéziratban, 2010. (Szakdolgozat az ELTE BTK-n)
KELEMEN Zoltán, Kritizáló kiadás. Hajnóczy Péter Jelentések a süllyesztőből című
könyvéről, Tiszatáj, 2015/2, 116–119.
LAIK Eszter, Elkülönítve. Hajnóczy Péter Jelentések a süllyesztőből, Könyvhét, 2013/2.
URL: http://www.konyv7.hu/magyar/menupontok/felso-menusor/folyoirat/hajnoczy-peterjelentesek-a-sullyesztobol. Letöltés dátuma 2017. 02. 24.
MÉRY Erzsébet, „…és jobbkezét lassan…” (Hajnóczy Péter: Föloldozás) = Énekelt, és
táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás,
Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 78–83.
MÉRY Erzsébet, Föloldozás, Kalligram, 2011/5, 82–85.
177

MÉSZÁROS Ágnes Rita: ...és ideje van a föloldozásnak! Hajnóczy Péter Föloldozás című
novellájának földolgozásához a gépelt szöveg állapota, Kalligram, 2011/5, 75.
MÉSZÁROS Ágnes, A születés, élet, halál műhelye: ködszurkálóként „lepipálni a Nagy
Fazekast”. (Hajnóczy Péter: Dinamit) = Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő
párbeszédben, szerk.

CSERJÉS Katalin-NAGY Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-

tanulmányok 4), 139–143.
NAGY Fruzsina-BAGI Anita, Nyelvtörésben. Hajnóczy „Animal Farm”-ja = Énekelt, és
táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás,
Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 153–164.
NAGY Tamás, Jelentések a süllyesztőből: az elkülönítőről = Énekelt, és táncolt, mint egy
szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012
(Hajnóczy-tanulmányok 4), 97–110.
NÉMETH Gábor, A józanság révülete = Hajnóczy a könyvtárban. Vége/láthatatlan
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016
(Hajnóczy-tanulmányok 5), 153–162. [Válogatás a Hajnóczy-hagyaték képkivágásaiból.]
NÉMETH Gábor, A látvány mint látomás. Hajnóczy (meg)talált képeiről = Énekelt, és
táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás,
Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 111–116.
PÓTÁRINÉ HOJCSI Zsuzsa, „Zsonglőrködni, drágám, ha dől az ég.” Sylvia Plath:
Gyertyafénynél = Hajnóczy a könyvtárban. Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés
Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5),149–
150.
RÁKOSNÉ HORVÁTH Erzsébet, A szakács mottói = Hajnóczy a könyvtárban.
Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 139–142.
REMÉNYI József Tamás, Előszó a Last train-hez, Kortárs, 1991/8, 42–45.
SVÉBIS Bence, Tényszerű és merész. Hajnóczy Péter: Jelentések a süllyesztőből, Élet és
Irodalom, 2013. augusztus 2. (LVII. évf. 31. szám).
SZEKERES Szabolcs, Az elkülönítő. Egy műfaj hattyúdala?, Spanyolnátha, 2010/3.
SZILASI László, Ex libris. Hajnóczy Péter: Jelentések a süllyesztőből, Élet és Irodalom,
2013. szeptember 20. (LVII. évf. 38. szám).
TÓTH F. Péter, Beating a Dead Horse. Hajnóczy Péter: Ló a keramiton = Hoválettem. A
párbeszéd helyzetébe kerülni…, szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006
(Hajnóczy-tanulmányok), 55–70.
178

TÓTH F. Péter, A Partizánokról, Tiszatáj, 2010/12, 63–64. Utánközlés itt: Énekelt, és
táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás,
Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 88–90.
TURI Tímea, „Ily látomás szép a mezőn, de itt szemlélve más” (A látomás
valóságtermészete Hajnóczy Péter A szakács című írásában), Tiszatáj, 2009/9, 26–32.
Utánközölve megjelent itt: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az
újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok 3),
177–180.
TURI Tímea, Ki a zsidó?, Kalligram, 2011/5, 80–81.
URBANIK Tímea, A cipőkanál és a kopogtató találkozása a Hajnóczy-szövegvilágban.
Gondolatok Hajnóczy Péter A szakács és A halál kilovagolt Perzsiából együtt olvasása
kapcsán, Spanyolnátha, 2010/3.
VADAI István, Ami nem ismételhető meg = Hoválettem. A párbeszéd helyzetébe kerülni…,
szerk. Cserjés Katalin és Gyuris Gergely, Szeged, 2006 (Hajnóczy-tanulmányok), 163–
182.

Általános áttekintések Hajnóczy Péter életművéről és személyéről
ALEXA Károly, Hajnóczy Péter. Cetlik - közelnézetben, Mozgó Világ, 1981/8, 13.
ALEXA Károly, Péter Hajnóczy, Ungarische Bücher, 1982. január–február. [Németh
Marcell bibliográfiai tétele hiányos, ezzel együtt szerepel itt.]
ALEXA Károly, Előtanulmány egy lexikoncikkhez, Mozgó Világ, 1983/2, 36–37.
ALEXA Károly, (Re)konstruált (olvasó)napló, Mozgó Világ, 1980/12 (VII. évf.), 110–112.
BALOGH Tibor, Egy jakobinus utód a huszadik század végén, Napjaink, 1979/12, 25–26.
BÁLINT B. András, „A szeretet ellen védtelen vagyok.” A reményvesztés útja Hajnóczy
Péter prózájában, Forrás, 1983/6, 65–71.
BÁN Zoltán András, Tövisből babérkoszorú. Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái.
Elbeszélések, Holmi, 1993/3 (V. évf. 3. szám), 434–437.
BENEDEK Mihály, Bemutatjuk Hajnóczy Pétert, Könyvvilág, 1975/7, 8.
BINDER István, Ami Hajnóczy után történt, Magyar Napló, 10.
BÍRÓ Péter, Csak ami van, Magyar Napló, 10.
Books and Authors, New Quarterly, 1983/92, 177–178.

179

CSERJÉS Katalin, Ajánló sorok a Szegedi Hajnóczy–műhely bemutatkozásához. A 2009.
december 11-i bölcsészkari kis-konferencia anyagának summája, Spanyolnátha, 2010/3.
CSERJÉS Katalin, Bemutatkozás, Új Dunatáj, 2011/3, 21–24. [Az Isten jobbján szöveg
közlésekor]
CSERJÉS Katalin, Előversengés = Hajnóczy a könyvtárban. Vége/láthatatlan párbeszédben,
szerk. CSERJÉS Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016 (Hajnóczytanulmányok 5), 11.
CSERJÉS Katalin, Hajnóczy mottóiról, Da capo al fine. Folytatódó párbeszédben, szerk.
Cserjés Katalin-Gyuris Gergely, Szeged, 2008 (Hajnóczy tanulmányok 2), 141–173.
CSERJÉS Katalin, A Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely bemutatása = Hajnóczy a
könyvtárban. Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi MártonNagy Tamás, Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 165–174.
CSERJÉS Katalin, Hajnóczy-műhely. Ötödik jelentkezés, Kalligram, 2011/5, 70–71.
CSERJÉS Katalin, A „hypertextusok hypertextusa”: a Hajnóczy-korpusz Lowry felől
láttatva. Macolm Lowry Vulkán alatt-ja (és egyéb művei) mint a Hajnóczy-korpusz vezér
hypotextusai, Spanyolnátha, 2010/3.
CSERJÉS Katalin, Jegyzetek az Áruláshoz. A szegedi Hajnóczy-műhely harmadik
jelentkezése, Palócföld, 2011/1, 46–47.
CSERJÉS Katalin, „... a kékből kell kiindulni…” - Hajnóczy a könyvtárban = Hajnóczy a
könyvtárban. Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi MártonNagy Tamás, Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 21–50.
CSERJÉS Katalin, Kötet-előző gondolatok = Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő
párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok
4), 5–8.
CSERJÉS Katalin, „A lebegő orgonagyökér”. Egy Hajnóczy-prózakalauz első fejezetei,
Tótkomlós, 2009.
CSERJÉS Katalin, Második jelentkezés. (Partizánok – filmvázlat), Tiszatáj, 2010/12, 48–49.
CSERJÉS Katalin, Negyedik jelentkezés, Spanyolnátha, 2011/1. [A Lidi mama posztumusz
szövegközlésekor]
CSERJÉS Katalin, A szakács, aki soha nem főzött (Hajnóczy Péter szövegeinek „referencia
nélküli” címeiről), Tiszatáj, 2009/9, 66–77. Utánközölve itt: Tudom. De: tudom-e? A
párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009
(Hajnóczy tanulmányok 3), 159–176.

180

Lóránt CZIGÁNY, The Oxford History of Hungarian Literature. From the Earliest Time to
the Present, Oxford, 1981, 471.
CZIGÁNY Lóránt, Pé mint prózaíró portréja = Uő., Nézz vissza haraggal! Államosított
irodalom Magyarországon 1946-1988, Budapest, 1990, 171–183.
DÁNYI Ágnes, Egy megkerülhetetlen előd: Cholnoky László vagy Cholnoky Viktor?,
Spanyolnátha, 2010/3.
DEMÉNY Péter, Selyembivaly a zsúfolt szobában. Feuilleton, Élet és Irodalom, 2011. június
3. (LV. évf. 22. szám).
DEMÉNY Péter, A szív alkoholbűze, Élet és Irodalom, 2012. augusztus 10. (LVI. évf. 32.
szám).
DÉRCZY Péter, Esély és lehetőség. Arcképvázlat Hajnóczy Péterről, Új Írás, 1979/6, 108–
111.
DÉRCZY Péter, A forma keresése. Hajnóczy Péter Összegyűjtött írásai, Összeállította és a
jegyzeteket írta Mátil Lívia, Reményi József Tamás, Osiris Kiadó, Budapest, 2007., Élet és
Irodalom, 2007. június 15. (LI. évf. 24. szám).
DIÓSZEGI Olga, Közös vonások Malcolm Lowry és Hajnóczy Péter műveiben, Életünk,
1993/3–4, 229–234.
DOBAI Péter, Honvágy a bátorságra, az odaadásra és az igazságra. Hajnóczy Péter
novellái, Valóság, 1977/11, 85–90.
L. DÖMÉNY Katalin, Igazsága megszállottja. (A Fűtő című Hajnóczy-novella „ideologikus” dimenziója), Életünk, 1993/3–4, 223–228.
ERDŐDY Edit, Kipreparálva, Mozgó Világ, 1980/12 (VII. évf.), 105–107.
ESTERHÁZY Péter, Ha, akkor, Élet és Irodalom, 2012. Augusztus 10. (LVI. évf. 32. szám).
ESTI Judit, Akotó és alkohol, Árgus, 2004/11, 81–87.
FARAGÓ Kornélia. Dialogikus várakozások. (A kérdezésprobléma Hajnóczy Péter
prózájában), Tiszatáj, 2009/9, 15–20. Utánközölve itt: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd
kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy
tanulmányok 3), 11–18.
GAJDÓ Ágnes, Lidi mama mindenkit túlél. A Hajnóczy-műhely legújabb kötetéről, Forrás,
2013/6 (XLV. évf.), 102–104.
GÉCZI János, Gégecső = UŐ., Esszék, Budapest, 1995. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy
Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam),177–179.
Hajnóczy háta. (Rövid interjúk Hajnóczy Péter utóéletéről) = Énekelt, és táncolt, mint egy
szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012
181

(Hajnóczy-tanulmányok 4), 173–182. [Gaborják Ádám kérdezi Németh Gábort, Jánossy
Lajost, Nemes Z. Máriót és Bajtai Andrást.]
Hajnóczy Péter válogatott bibliográfia, készítette Székely András, magánkiadás, 1999.
HAUBER Károly, A filológia s az esszé közelében. Szerdahelyi Zoltán: Beszélgetések
Hajnóczy Péterről, Életünk, 1995/12, 1170–1172.
HEKERLE László, Átokföld, Mozgó Világ, 1980/12 (VII. évf.), 107–110.
HEKERLE László: Töredékek egy Hajnóczy Péter prózáját elemző írásból = Uő., A
nincstelenség előtt, Budapest, 1988, 117–118.
HERCZEG Sára-HOVÁNYI Márton, Folyamatban. Az életmű datálásáról = Énekelt, és
táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás,
Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 195–207.
HOVÁNYI Márton, Hajnóczy Péter Szent/újraírása. A Hajnóczy-életmű kapcsolata a
Bibliával, Vigilia, 2014/11, 821–826.
HOVÁNYI Márton, Mámoros kizökken(t)ések, Alföld, 2015/7, 75-81.
HOVÁNYI Márton,

A

Műhely

mint

előszó/szoba

= Hajnóczy

a könyvtárban.

Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 14–15.
ISZLAI Zoltán, A delírium mozgóképei = Uő., A valóság közelében. Egy évtized prózái,
Budapest, 1983 (Esztétikai kiskönyvtár),211–214.
JÁNOSSY Lajos, Az irodalom mint sorsesemény. Hajnóczy Péterről, Magyar Napló, 1994.
január 21. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József
Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 207–214.
Jolanta JASTRZEBSKA, Een tragische visie op een absurde wereld. Het werk van Péter
Hajnóczy, Bzzlletin, 1987/5, 22–25.
JUHÁSZ Ferenc, Hajnóczy és a halál, Új Írás, 1981/9. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy
Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 181–182.
KABAI Csaba, A siker bűn, Újforrás, 2007/1, 82–91.
KABAI Csaba, „De miért dobnak Brasch Izidor cipőkanalára hidrogénbombát?”
(Idegenség és heroizmus Hajnóczy Péter műveiben), Hévíz, 2016/3, 269–274.
KÁLMÁN C. György, Hűlt hely, Beszélő, 1993. március 13. Újraközölve itt: A véradó.
Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam),
199–203.
KÁRI Viktória, „Csak egy tánc volt?” (Táncdal-szövegek Hajnóczy Péter regényeiben),
Tiszatáj, 2009/9, 98–104. Utánközölve itt jelent meg: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd
182

kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy
tanulmányok 3), 53–62.
KIS PINTÉR Imre, A beilleszkedés abszurduma. Ceruzarajz Hajnóczy Péterről, Kortárs,
1989/9, 134–136.
KIS PINTÉR Imre, Új nemzedékek a prózában. Kitekintés = A magyar irodalom története
1945–1975 III/2. A próza és a dráma, Budapest, 1990, 1253–1281.
KIS PINTÉR Imre, Vázlat egy lezárult pályáról: Hajnóczy Péter = Uő., Esélyek, Budapest,
1981, 97–100.
KORCSOG Balázs, Önismeret és öntükrözés. Történeti vázlat az új magyar irodalomról,
Iskolakultúra, 2003/10, 61–74.
KOVÁCS Dezső, Hajnóczy Péter művei, Kritika, 1983/6, 29–30.
KÖRMENDY Zsuzsanna, „...a sors által kiszemeltetett” Hajnóczy Péter életművéről, Új
Forrás, 1991/2, 16–22.
KRASSÓ György, Krassó Györggyel egy cellában (1964), Új Symposion, 1991/8–9.
Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás,
Budapest, 2003 (In memoriam), 18–19.
KULCSÁR SZABÓ Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991, Budapest, 1994, 152.
LÁNG Zsolt, H. P. = Uő., Hányan mentek Piripócsra, Kolozsvár, 1995, 175–179.
Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás,
Budapest, 2003 (In memoriam), 203–207.
MARAFKÓ László, Hajnóczy a lapátos ember, Magyar Ifjúság, 1976/18. Újraközölve itt: A
véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In
memoriam), 38–40.
MARAFKÓ László, A visszajáró lélek, Tekintet, 2009/1, 117–122.
MARNO János, Amióta most már egyre inkább. A mezítlábas apostol: műsor Hajnóczy
Péter emlékére. Magyar Rádió, 1989, Hitel, 1990/5. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy
Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 128–129.
MARGÓCSY István, In memoriam?, Élet és Irodalom, 2003. november 28. (XLVII. évf. 48.
szám).
MÁRTON László, A ‘70-es évek ormótlansága, Élet és Irodalom, 2012. augusztus 10. (LVI.
évf. 32. szám).
MEZŐ Ferenc, A megváltás esélyei. Hajnóczy Péter pályaképe 1-2., Mozgó Világ, 1984/4,
122-128. 1984/5, 116–124.

183

MÉSZÁROS Sándor, A szenvedés formái. Hajnóczy Péter prózája, Alföld, 1988/10
(XXXIX. évf.), 54–61.
MÉSZÖLY Miklós, Bevezető egy irodalmi esthez (Bécs, 1979) = Uő., Érintések, Budapest,
1980, 122–126.
MÉSZÖLY Miklós, Sírbeszéd, Mozgó Világ, 1981/9. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy
Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 180–181.
MÓDOS Péter, Elment egy teherhordó. Hajnóczy Péter halálára, Élet és Irodalom, 1981.
augusztus 15. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi
József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 18.
MURÁNYI Gábor, A világot jelentő lócák. A finnugrista afférja az íróval és a vörös
zászlóval, HVG, 2013. május 18., 43–44.
NAGY Gáspár, GALOPP-ban, Mozgó Világ, 1983/2. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy
Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 184–185.
NÁCSA Klára, Hajnóczy Péterről, Kortárs, 1982/12. Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy
Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam), 185–188.
NEMES Z. Márió, „Valamit, ami élő, organikus, ábrázolni képtelenség. Hajnóczy Péter
nem-higiénikus művészete = Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben,
szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 58–68.
Másodközlése a Holmi 2012/8. számában jelent meg.
NÉMETH Marcell, Hajnóczy Péter, Pozsony, 1999 (Tegnap és Ma. Kortárs magyar írók 15).
ODORICS Ferenc, Emlékív: Hajnóczy sámán-költészete = Énekelt, és táncolt, mint egy
szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012
(Hajnóczy-tanulmányok 4), 131–136.
ODORICS Ferenc, Isten-kereső alkoholizmus, Tiszatáj, 2009/9, 55–60. Átdolgozott
formában megjelent: ODORICS Ferenc, A részegség szakrális felajánlása: kísérlet és
kudarc, Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei,
szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok 3), 133–140.
ÖRDÖGH Csilla, rádióbeszélgetés Hajnóczy Péterrel, 1979, Új Symposion, 1991/8–9.
Újraközölve itt: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás,
Budapest, 2003 (In memoriam), 124–126.
PERÉNYI Ádám, A létezés drámája, Árus 2004/11, 64–65.
PETHŐNÉ NAGY Csilla, Irodalomkönyv 12., Budapest, 20044, 463–466.
PÓSA Zoltán, Az intellektuális próza napjainkban. Nádas Péter, Hajnóczy Péter, Esterházy
Péter művei alapján, Napjaink, 1981/9 (XX. évf.), 30–32.
184

RÁCZ Péter, Képek a sötétből. A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete. Oktatási segédkönyv.
Szerk. Reményi József Tamás. Nap Kiadó. 2003, Élet és Irodalom, 2003. június 13.
(XLVII. Évf. 24. szám).
REMÉNYI József Tamás, Egy hűvös, félmeztelen szőke = Hajnóczy a könyvtárban.
Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 12.
REMÉNYI József Tamás, Egy szerep keres egy szerzőt. Hajnóczy Péter portréjához, Alföld,
1993/5, 47–53.
REMÉNYI József Tamás, Hajnóczy humánuma, Könyvvilág, 1982/11.
REMÉNYI József Tamás, Hajnóczy nekrológja, Mozgó Világ, 1981/9, 90–91.
REMÉNYI József Tamás, Pillanatkép Hajnóczy Péterről, Kritika, 1979/4, 10.
REMÉNYI József Tamás, „Szétszórom, majd felépítem magam”. Hajnóczy Péter
portréjához, Életünk, 1993/3-4, 217–222. Átdolgozott formában közölve itt: A véradó.
Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003 (In memoriam),
214–241.
RÓNAY László, Félbemaradt kiáltás. Hajnóczy Péter összegyűjtött művei, Magyar Hírlap,
1983. január 22.
SCHEIN Gábor, Hajnóczy Péter = Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Budapest, 2010
(Akadémiai kézikönyvek), 949–951.
SPIRÓ György, Hajnóczy, Élet és Irodalom, 2012. Augusztus 10. (LVI. évf. 32. szám).
Sporttársak. (Interjú egy nem latin-latin szakos lánnyal) = Énekelt, és táncolt, mint egy
szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy Tamás, Szeged, 2012
(Hajnóczy-tanulmányok 4), 183–191. [Herczeg Sára kérdezi Mátis Lillát.]
SÜKÖSD Mihály, Hajnóczy Péter második élete, Mozgó Világ, 1995/9, 112–116.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A továbblépés nehézségei, Mozgó Világ, 1980/12 (VII. évf.),
100–103.
SZERDAHELYI István, A Hajnóczy-legenda, Népszabadság, 1983. január 22. Újraközölve
itt: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, szerk. Reményi József Tamás, Budapest, 2003
(In memoriam), 188–192.
SZERDAHELYI Zoltán, Beszélgetések Hajnóczy Péterről, Budapest, 1995. A könyv
lezárulását követően, a 2000-es években is publikált Szerdahelyi Zoltán beszélgetéseket
Hajnóczyról. Így a Kortárs online 2009/6. számában Mátis Líviával vagy nem sokkal
korábban, a Forrás folyóirat 2009/2, 104–109 lapjain Vászolyi Erikkel, Hajnóczy
középiskolai tanárával készített interjút közölt. A Petri Györggyel még a kötet számára
185

készített interjút végül itt közölte Szerdahelyi: Élet és Irodalom, 2008. február 29. (LII. évf.
9. szám). A Balázs Józseffel folytatott beszélgetés itt található: Forrás, 2011/2, 79–91. A
Kovács Ágnessel készített interjú bővített változata itt látott napvilágot: Holmi, 2012/8,
1004–1013.
SZERDAHELYI Zoltán, Hajnóczy Péter. Műértelmezés és fejlődésrajz, Szeged, 1988
(Doktori értekezés).
SZERDAHELYI Zoltán, Posztmodern kompozíciós jegyek Hajnóczy Péter műveiben, Tiszatáj,
1990/11, 73–84.
SZERDAHELYI Zoltán, „Született egy virág - megöljük a gyerekünket…” Gyermekhősök
Hajnóczy Péter műveiben, Tiszatáj, 1992/7, 59–69.
SZKÁROSI Endre, Logosz és techné. Mészöly irodalom- és nyelvfelfogásának áttételes
tükröződései a korabeli avantgárd technikákban, A pad, 2013/1 (XVII. évf.), 11–16.
SZKÁROSI Endre, Nem-e van-e nem posztmodern sem (is)?, Alföld, 2003/2, 81–88.
Utánközölve itt: SZKÁROSI Endre, Mi az, hogy avantgárd, Budapest, 2006, 157–165.
SZKÁROSI Endre, Újraolvasás: a Lowry-kapcsolat = Hajnóczy a könyvtárban.
Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 68–71.
SZÖRÉNYI László, „Bazdmeg, van Epiktétoszod?” Emlékidéző beszéd Hajnóczy Péterről =
Énekelt, és táncolt, mint egy szatír. Nem szűnő párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Nagy
Tamás, Szeged, 2012 (Hajnóczy-tanulmányok 4), 9–15.
SZÖRÉNYI László, Előképek és víziók, Mozgó Világ, 1980/12 (VII. évf.), 103–105.
SZÖRÉNYI László, Hajnóczy Péter összegyűjtött írások, Mozgó Világ, 1983/2, 32–33.
SZÖRÉNYI László, Végzetes vízszintesekkel/elkészül a város címere újra = Hajnóczy a
könyvtárban. … A kékből kell kiindulni… Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés
Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás, Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 16–
17.
TARJÁN Tamás, Vérző betűk költője. Hajnóczy Péterről, RTV-újság, 1992, 9. (10.hét).
TÁBOR Ádám, Szolgaság ideje, lázadás útja. Hajnóczy Péter aktualitása, Élet és Irodalom,
2016. november 18. (LX. évf. 46. szám).
THOMKA Beáta, Bezáruló körök, Híd, 1978/10, 1243–1244.
TÓDOR János, Embólia úr 1980. Posztumusz interjú Hajnóczy Péterrel. Halálának 10.
Évfordulójára, Árgus, 1990/1, 31–32.

186

TÓTH F. Péter, Béláim azúrban - párhuzamos életrajzok - = Hajnóczy a könyvtárban.
Vége/láthatatlan párbeszédben, szerk. Cserjés Katalin-Hoványi Márton-Nagy Tamás,
Tótkomlós, 2016 (Hajnóczy-tanulmányok 5), 72–87.
TÖRŐCSIK Miklós, „Hoválettem”. Megjegyzések Hajnóczy Péter összegyűjtött művei
kapcsán, Palócföld, 1983/2, 61–64.
TURI Tímea, Hajnóczy háta, Da capo al fine. Folytatódó párbeszédben, szerk. Cserjés
Katalin-Gyuris Gergely, Szeged, 2008 (Hajnóczy tanulmányok 2), 11–27.
URFI Péter, Kérdések a levegőben. „A párbeszéd helyzetébe kerülni…” - Hajnóczy Péter
újraolvasásának lehetőségei. Szeged, Grand Café, november 20-21., Élet és Irodalom,
2008. november 28. (LII. évf. 48. szám).
VADAI István, Szövegkritikai kérdések Hajnóczy Péter életművében, Tiszatáj, 2009/9, 12–
14. Utánközölve megjelent itt: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az
újraolvasás lehetőségei, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 2009 (Hajnóczy tanulmányok 3),
31–35.
A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete, Budapest, 2003 (In memoriam).
ZALÁN Tibor, „Sorsod a csillagok tükrében”, Életünk, 1979/12, 1076–1079.

13.3 Egyéb az értekezéshez felhasznált irodalom

James P. ALLEN, The Art of Medicine in Ancient Egypt, New York, 2005.
ARISTOTLE, De la géneration et la corruption, ed. Marwan Rashed, Paris, 2005.
BALÁZS Lóránt, A kémia története I–II., Budapest, 1996.
Biblia Sacra Vulgata, ed. Robert Weber-Roger Gryson, Stuttgart, 1997.
Biblica Hebraica Stuttgartiensiana, szerk. K. Eliger - W. Rudolph, Stuttgart, 1997.
Francis Brown, S. R. DRIVER, Charles A. BRIGGS, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and
English Dictionary. Coded with Strong’s Concordance Numbers, Oxford, 1907.
Mihail BULGAKOV, A Mester és Margarita, ford. Szőllősy Klára, Budapest,1971.
Robert BURNS, válogatott versei, ford. Nemes Nagy Ágnes etal., Budapest, 1973 (Lyra
mundi).
Valerius CORDUS, De artificiosis extractionibus liber, ed. Conrad Gesner, Strasbourg,
1561.
187

Dante Alighieri, Isteni színjáték, ford. Babits Mihály, Budapest, 2002.
Allen G. DEBUS, The Chemical Philosophy. Paracelsian Science and Medicine in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries, New York, 1977.
Jaques DERRIDA, Platón patikája = UŐ., A disszemináció, Pécs, 1998, 61–170.
Jacques DERRIDA, The Rhetoric of Drugs = High Culture: Reflections on Addiction and
Modernity, eds. Alexander, Anna and Marc Roberts, Suny, 2003, 19–44.
E. R. DODDS, A görögség és az irracionalitás, ford. Hajdú Péter, Budapest, 2002
(Gutenberg tér 6).
F. M. DOSZTOJEVSZKIJ, A Karamazov testvérek, ford. Makai Imre, Budapest, 1971.
Robert EISLER, Orphisch-Dionysische Mysterien gedanken in der Christlichen Antike,
hrsgb. F. Saxl, Lipcse, 1925 (Vorträge der Bibliothek Warburg).
Mircea ELIADE, Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok. Összehasonlító
vallástörténeti tanulmányok, ford. Benedek Mihály, Budapest, 2002.
Mircea ELIADE, A samanizmus, ford. Saly Noémi, Budapest, 2005.
The Encyclopedia of Islam V., ed. C. E. BOSWORTH etal., Leiden, 1986.
ESTERHÁZY Péter, Bevezetés a szépirodalomba, Mozgó Világ, 1980/1, 46.
Henri ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, Paris–Lisieux, 1879.
FELDMÁJER Benjámin, Wass Albertet olvasok = Margonauták. Írások Margócsy István 60.
születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István etal., Budapest, 2009, 359–366.
Pavel FLORENSZKIJ, Az ikonosztáz, ford. Kiss Ilona, Budapest, 2005.
R. J. FORBES, A Short History of the Art of Distillation: from the beginning up to the death
of Cellier Blumenthal, Leiden, 1970.
James. G. FRAZER, Az aranyág, ford. Bodrogi Tibor és Bónis Györgyi, Budapest, 1994.
John FRENCH, The Art of Distillation, London, 1650.
Northrop FRYE, A kritika anatómiája, ford. Szili József, Budapest,1998.
Johann Wolfgang von GOETHE, Versei, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest, 1972 (Lyra
mundi).
GÁL Ferenc, A Jelenések könyve, Szeged, 1994.
Knut HAMSUN, Az éhség, ford. Ritoók Emma, Budapest, 1924.
J. G. HAVA, Arabic-English Dictionary for Advanced Learners, New Delhi, 2002.
HERODOTUS, Historia with an English translation, ford. A. D. Godley, Cambridge, 1920
(Loeb Classical Library).
HOMEROS, The Iliad with an English Translation, ford. A.T. Murray, Cambridge-London,
1924.
188

HOMEROS, The Odyssey with an English Translation, ford. A.T. Murray, CambridgeLondon, 1919.
HUSZÁR Tibor, Az „irgalmas” és ütemezett autodafé, Mozgó Világ, 2006/5. 93-103.
Hans-Robert JAUß, Az irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja, ford.
Bernáth Csilla, Helikon 1980/1–2, 8–39.
KARSAI György, Kirké, Ókor, 2003/1, 31–36.
Konsztantinosz KAVAFISZ, A barbárokra várva, ford. Somlyó György és Vas István,
Budapest, 1968.
KOVÁCS Árpád, A szómű Gogol prózájában = Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom
tanulmányozásába I., szerk. Kroó Katalin, Budapest, 2006, 195–215.
Ghislain LAFONT, A katolikus egyház teológiatörténete, ford. Mártonffy Marcell, Bp.,
1998.
Edmund Oskar von LIPPMANN, Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte der
Naturwissenschaft I, Lipcse, 1906.
Edmund Oscar von LIPPMAN, Entstehung und Ausbreitung der Alchemie I., Berlin, 1919.
Malcolm LOWRY, Vulkán alatt, ford. Göncz Árpád, Budapest, 1973.
MÁRAI Sándor, Béke Ithakában, Budapest, 1991.
Rudi MATTHEE, Alcohol in the Islamic Middle East: Ambivalence and Ambiguity =
Cultures of Intoxication, eds. Phil Withington and Angela McShane, Oxford, 2014 (Past &
Present Supplement 9), 100–125.
Louis Bernard Guyton de MORVEAU, Jean-Henri HASSENFRATZ, Antoine-François
FOURCROY, Antoine-Laurent LAVOISIER, Pierre-Auguste ADET, Claude Louis BERTHOLET,
Méthode de Nomenclature Chimique, Paris, 1787.
Friedrich NIETZSCHE, Im-igyen szóla Zarathustra, ford. Wildner Ödön, Budapest, 1908.
Rudolf OTTO, A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz,
ford. Bendl Júlia, Budapest, 2003.
Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Budapest, 2003.
James Riddick PARTINGTON, A history of Chemistry I–IV., London, 1961–1964.
Caius PLINIUS Secundus Maior, Naturalis Historiae, ed. H. Rackham, Cambridge-London,
1938–1962 (Loeb Classical Library).
Paul RICŒUR, A tanúság hermeneutikája, ford. Szabó István = A tipológiai szimbolizmus,
szerk. Fabiny Tibor, Szeged, 1988 (Ikonológia és műértelmezés 4), 273–311.
Guernerus ROLFINCIUS, Chimia in artis formam redacta, Jena, 1661.

189

Knorr von ROSENROTH, Kabbala Denudata. Doctrina Hebraeorum Transcendentalis et
Metaphysica atque Theologica, kiad. Abraham Lichtenthalerus, Frankfurt, 1677.
Martin ROTH, Drunk the Night Before. An Anatomy of Intoxication, Minnesota, 2005.
RÓZSA Huba, Az Ószövetség keletkezése II.. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalomés hagyománytörténetébe, Budapest, 2002.
SÁRY Gyula, Michelangelo tanulmányok, Vigilia, 1978/1, 25–28.
Septuaginta, ed. Alfred Rahlfs-Robert Hanhnart, Stuttgart, 2007.
A. J. SHORTLAND, Application of Lead Isotope Analysis to a Wide Range of Late Bronze
Age Egyptian Materials, Archeometry, 2006/4, 657–669.
Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása, szerk. Korpics Márta és P. Szilczl
Dóra, Budapest, 2007.
SZATHMÁRY László, Adatok a magyar szesz- és likőrgyártás történetéhez = Magyar
Szesztermelő, 1930/2, 16–17.
SZATHMÁRY László, Magyar alkémisták, Budapest, 1928.
Az addikció kulturális és kritikai elméletei, szerk. Tímár Andrea, Helikon, 2016/1.
Üvöltés. Vallomások a beat-nemzedékről, ford. Bart István et al., Budapest, 1967.
Michael de VAAN, Ethymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages,
Leiden-Boston, 2008.
VANYÓ László, Az ókeresztény művészet szimbólumai, Budapest, 2000.
VÖRÖSMARTY Mihály, A szent ember = Összes versei. Budapest, é. n.
Johann August VULLERS, Lexicon Persico-Latinum etymologicum cum linguis maxime
cognatis Sancrita et Zendica et Pehlevica comparatum II., Bonn, 1855–1864.
A. WAHRMUND, Handwörterbuch der arabischen und deutschen Sprache, Graz, 1970.
Hans WEHR, A dictionary of modern written arabic, Wiesbaden, 1966.
Харлампий Карпович БАРАНОВ, Арабско-русский словарь, Moszkva, 1958.

190

14. Függelék

14.1 Bevezetés az „Alkohol” című munkatervhez
A munkaterv a 4.07-es sorszámot viselő, hagyatéki füzetben szerepel sok más
töredék, íráskezdemény és írói önreflexió mellett. A fűzet másik végétől, fejjel lefelé
fordítva Szociológia címmel az Elkülönítőhöz tartozó munkaterv és írástöredékek
olvashatóak. A két tervnek, egyelőre kevés összeillesztési pontját állapíthatjuk meg, de az
életmű egészének fényében a két nagy poétikai terv (az Elkülönítő és az Alkohol) témája
szimbolikus egysége sokat sejtető. Datálás tekintetében csak hipotézisekre
hagyatkozhatunk. A Fűtő 1975-ös megjelenése előtt keletkeztek szövegkezdemények a
füzetben, ugyanakkor egy 1971. augusztus 20-i Magyar Nemzet megjelölt lapja véletlenül
vagy szándékoltan is belekerülhetett a füzetbe. Segít a lehatárolásban a tény, hogy a
füzetben hosszú, szószerinti idézetek szerepelnek Levendel László és Mezei Árpád Az
alkoholista beteg személyisége című könyvéből, amelyet 1972-ben jelentetett meg az
Akadémiai Kiadó. Hipotetikusan tehát 1972 és 1974 közé tehetjük az Alkohol című
munkaterv megírását.
Ennek a szövegcsoportnak a jelentősége abban áll, hogy ennél korábbi, biztosan
datálható írásról nincs tudomásunk az alkohol-motívum feldolgozásáról. Ezért amikor a
jelen értekezés arra tesz kísérletet, hogy végigkísérje a Hajnóczy életmű alkoholmotívumát, annak várhatóan adekvátabb, lokális megértéséért, nélkülözhetetlen segítséget
jelent ennek az eddig ismeretlen füzetnek az átírása. A szöveg közlésénél a kiemelések, így
az aláhúzások, nagybetűs alakok, áthúzások Hajnóczy Péter jelzései. A szöveg füzetbeli
vizuális elrendezését hivatott érzékeltetni a középre és/vagy oldalra zárások. A füzet
jelöletlen lapszámai //, a kiolvashatatlan részek […], a bizonytalan olvasatok * jellel ellátva
szerepelnek a jelen közlésben. Szögletes zárójelben a kiolvashatatlan részletek mellett az
átírás egyéb tipográfiai jelzései szerepelnek még.

Hajnóczy Péter
14.2 Alkohol

Az elvonókúrára és a gyógyulásra vonatkozó részletek
„ELVONÓ – A GYÓGYULÁS – odakint, a józanul megpillantott idegen világ, az
szembejövő szégyenteljes emlékek stb.” /4. lap/
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Az életmű későbbi szakaszaira vonatkoztatható utalások
„SZEKÉR (mikor a galambok feltolják a szekeret, a szekér rúdja, amit az öregasszony
fogott.” /1. lap vö.: A szekér/
„1. lap
A VILÁGÍTÓ EMBER
Megölik a fényt.
(minél szebben zenél, annál >>rosszabbul<< világít.)
[oldalt, 90 fokkal elfordítva verzállal: A VKÖRTE VIGYÁZ A FÉNYRE, AMI BENNE
VAN]
A villanykörte, aki megszereti az embert, aki égő erdővel világít a vacsorájához.
Rongyokba öltözi, fához kenyeret eszik, az inassal rácsot tétet az ablakra. A kis
villanykörte világítani kezd. A kis villanykörte világítani kezd, a férfi hegedűt, kottát rak
elé. A Marseillaise-t kell játszania. A férfinak potyognak a könnyei, kidülleszti a mellét, a
távolba néz a rácsok mögül stb. Behozza az inas a vacsorát. Gondosan késsel, villával
eszik, […] […kal], óvatosan. A kis villanykörte végül nem tud világítani is meg hegedülni
is. Meghal. A férfi [sír] és nézi; a katonai temetésekhez hasonló >>végtelen<< [térség], a
villanykörték sírjaival.
1. lap
bizonyos villanykörtéket más villanykörték [4 kiolvashatatlan sor]
(a kastély ura, aki egykor egy villanykörtegyárban [az „ura” szóra mutató vastag nyíl fut
fel az alábbi, „mese” szótól ezen a helyen] dolgozott)
MESE
A Napot akarták üvegszalaggal körültekerni.” /1 –2. lap vö.: A kiáltás és Az erdővel
világító ember/
A 3. lapon egy-egy mondattal vagy szókapcsolattal előkerül a Freedom, A kommuna és Az
elvonókúra írás is.
„>>ÉLJEN ápr. 4.!”<< A grófleányok, a kecske, a vita a fa tetején.” /4. lap vö.: A kecske/
„FOGHÚZÁS elfogadja-e a papírjait az _SZTK? >>Kihúztam belőlük egy fogat!<< Aztán:
>>ők húztak belőlem egy fogat, amely még egyszer ki nem nő.<<” /4. lap vö. Foghúzás/
„A CSAVARGÓ – nem akar dolgozni (de miért?) azt hiszi, amit el akarnak hitetni vele,
hogy antiszociális a magatartása.” /4. lap vö.: Munkaterápia/
„MESE a kalapáccsal, amely azt hiszi, hogy az ő ereje nyilvánul meg, amikor egy
dinamitrúdra üt.” /4. lap/
„HOGYAN UDVAROL A JÓ KERESZTÉNY? Kurva és >>halálos szerelem; házasság.”
/5. lap vö.: JM/

„1. lap
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Hogyan kezdődött. Gyerekkori berúgások. Az uszoda.
ALKOHOL
A keresztényi szerelmi vallomások – házasságígéretek.
Az almavodka. A rohanás*. Az első; vodka* az erdőben – iszik és retteg a rohamtól. A pap,
a templom, a jóga – professzor, a költő* – Krisztus, akitől könyveket és ezüst* ötforintost
kap. Az ezüst Mária-skapulárét megveszik-e? (Két deci bor – húsz fillér hiányzik, amelyet
pótol a főpincér). Amikor pl. Stockholmról beszél (meg mindenről, amiről feltételezi, hogy
érdekes lehet, amiért fizetnek neki). A nők – párhuzamosan az itallal. A lefekvés. Az
álmok. A kertészmérnök*: Ildi. >>Majd felhívlak, ha megengeded…<< Ahogy a hajnalt
várja, hogy kinyisson a kocsma. Az ágyban, a vécétartályban rejtegetett üvegek. A
PALLÉR KEZE. AHOGY ELKEZDŐDÖTT. A lóverseny. A szobrok* – a felesége, a
lánya, a próbababák, katonák, marsallok mellszobrai gipszből; L. Beethoven, Aztán nem
iszik - >>az volt az élet!<< – s mintha csakugyan az lett volna az igazi élet, nem tud
szabadulni, sóvárog, visszaemlékszik, mintha orvul rávették volna, hogy lemondjon
valamiről, ami fontos. Vagy önként adta oda, elárul* valamit azzal, hogy beleegyezett,
hogy mássá alakítsák? S ha nem iszik, akkor is részeg, akkor is alkoholista, a nemivás
vmiképp az iszákosság egy módja; itt e paradoxon, a bon mot mögött igazságot találhat az,
aki magát a folyamatot átélte, aki végigment az úton, amit csak az ismer, aki végigment
rajta.
2. lap
(Hornyánszky* ivásai; az ivások H-val)
A gyerekkori berugások. az uszoda, a barátok*, a lányok. A KÖZÖSSÉG (utáni
vágy). S végül: miért ne >>valósíthatná<< meg (és vállalhatná) magát – építhetné fel
tudatosan az alkoholista-szerepet, amelyet – úgy látszik – felkínált számára a társadalom?
Reggel – remegve, reszketve*, fuldokolva – sorbanállás a pénztárnál és a pultnál.
Az első féldeci, amely életet ment és ugyanakkor ki is akarja okádni az ember, hirtelen? az
áldozásokra emlékeztette gyerekkorában –a galambszaros* templomtér, az apja, a hosszú
prédikációk – mintha Istent venné magához, aki ilyen módon akar beléhatolni, hogy
emlékeztesse arra, ami a dolga, amiért a világra küldetett. A bulik*, a meleg lányok, a
Ciklon stb.
A CSODA Tihanyban.
A két kocsis
NAPTÁR-JEGYZETEK!!
3. lap
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Ahogy visszaemlékszik – pl. elvonókúrák után egy kocsmában mint megtért bűnös,
akinek felesége, kötelességei vannak s úgy gondolja*: iszik ugyan* egy keveset, de
VISSZAESNI nem fog – a nőkre, a lóversenyre, az uszodára,
[itt le van vágva a 3. lap további része, de egy későbbi részén a füzetnek fellelhető
egy pontosan ideilleszthető lap, amely kontextusában és egy a vágáson átcsúszott
betűjében folytatja a megkezdetteket, de új mondatot kezd, az előzőt ez által befejezetlenül
hagyva. Ennek ellenére úgy ítéljük, hogy ez alkotja a szöveg folytatását, hiszen máshol is
találkozni befejezetlen mondatokkal a kéziratban.]
A PALLÉR KEZÉRE, amikor ellógott egy vizesüveggel és egy pár darab
cigarettával és feküdt a fűben, nézte az eget munka helyett, Sanyira, akinek kilyukadt a
tüdeje (a határőr) aki a határt akarta felépíteni – mintha az okokat és a célt és az okok és
célok bizonyosságát keresné az életében; vmilyen összefüggést, amely – nem pejoratíve –
alkoholizmusát vmilyen módon FELADATTÁ és KÜLDETÉSSÉ nemesíthetné; mint aki
ilyen módon igyekszik jót tenni: vhogy ilyen módon cselekszi a jót, mert ez a ráillő szerep
a fölkínált, a lehetséges szerepek közt. (Közösség; Uszoda; fapapucs; a köpenyek szaga.)
4. lap

E-vel baszás: Sosem lesz vége… hát sosem élvez el?<< stb. [A főszöveg filctolla helyett
olyan golyóstollal, mint amit a lapok tetején, az összefoglaló mondatrészekhez használ:]
Megérezte, hogy az ajtó mögött ott vár a macska és be akar jönni. [Golyóstollhasználat
vége.]
Amikor (padlás, cseresznyefa) a VALÓSÁGBAN visszajön egy nő, 10 év múlva,
amikor* 3 éve kijózanodott; vagy az után találkozik valakivel az Uszodából, Lóversenyről,
Zenehallgatásból.
Az alkoholizmusból akarják kigyógyítani, amely az egyetlen társadalmi, Közösségi
szerep számára; ugyanakkor mégis meg kell gyógyulnia, mert élni akar.
És ha meggyógyítják, mihez kezd a lidércnyomásai és a félelmei nélkül?
Aztán nem iszik, de a félelmek és lidércnyomások azok visszajönnek.
És mik, milyenek azok a rémképek és lidércnyomások?
5. lap

Az alkoholizmusnak mint a társadalom által felkínált konstruktív szerepnek (nem
pejoratív) szituatív ábrázolása; mikor volt bátor vagy jó mint alkoholista; mik ezek a tettek;
és mitől akarják megfosztani azzal hogy meggyógyítják. MINDENT SZITUÁCIÓBAN!!
(POKOLKŐ!!)
MNDEN JEGYZET!!
[Bekeretezve:] ÍRÁS:
Gyógyulás előtti és utáni állapot; maga a GYÓGYKEZELÉS [Bekeretezés vége]
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És: mintha irigyelnék, sóvárognának a lidércnyomásai, a betegsége után… mintha
irigyelnék, hogy beteg.
Hűség a macskához* [innen nyíl mutat a MINDEN JEGYZET!! felirathoz a lap
közepén]; a megpróbálni szeretni a környezetében lévőket; segíteni nekik; pontosan
érkezni a randevúkra, megbeszélésekre.
6. lap

A részletek mániákus tisztázni akarása – pontosan hol volt valakinek a lába, milyen
színű inget viselt stb. – a részegek fecsegése mintha tárgyon túlmutató jelentések*, a
lényeg (élet-halál kérdéseinek) tisztázását deklarálná.
A REGGEL Gyorsan elérni a szokásos* mérgezési* szintet.
Ahogy – kávé, cigaretta [ellentétes nyíl mutat a mérgezési szóra fentebb] felépíti a
rossz közérzetet, azt hogy rosszul érezze magát. A kávéivás, cigaretta és a tabletta
ízlelgetésének SZERTARTÁSA.
>>Konstruktivitás tettekben<< - Hűség a Csodához (Tihany)
AZ ALKOHOLISTA SZERTARTÁSAI
bizonyos helyek, kocsmák, az önmagában játszódó történetek figyelései – vminek a
tisztázni akarása – >>végére járni a dolognak.<< Az első korty.
7. lap

Az alkoholista, akinek MESSIÁSI és SÁMÁNI KÜLDETÉSE van. Mert:
kiválasztott. [A következő szó golyóstollal van írva:] ELVONÓKÚRA
Az alkoholisták állítása: nyomatékosan és ismételten – egészséges vagyok, csak
szeretek inni. – Honnan tudja ezt maga? Majd ki lesz vizsgálva [golyóstollas beékelés:]
majd kiderül, hogy mi baja van magának. [Beékelés vége.] – mondja az ápoló, mondja és
riasztó példákat sorol.
AZ ALMAVODKA
A buszban a lány – az út, amely az almavodkához vitt – kétszer is a picsába küldött
mentősök, a templom, bolyongás, a szétrobbanás érzése, a mozgáskényszer, a
gyógyszerként ivott korsó borok, a templom, könyörgés az orvosnak, hogy bevigyék a
kórházba (mentővel), az első kúra után a visszaesés.
8. lap

ALKOHOL
A HAZATÉRÉS (ivás után) képtelensége és rettenete.
Az ivás utáni vágy: a KÍSÉRTÉSEK. Realizálni a fantomokat, mintha csak ilyen
módon lehetne legyőzni őket.
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És megbékélve és pattanásig feszült lényével (lásd: ALMAVODKA) mintha levált
volna ugyanakkor benne élne a különös béke, magába engedte a fantomokat, mint az
igazságot magát, egy általa elképzelt igazságos társadalom képét, amely benne – úgy
tetszett – most megvalósulhat.
Mit kapott meg részegen és mit kapott meg józanul?
Az alkoholizmus mint társadalmilag szentesített egyenruha.
9. lap
ANTAETHYL
A tüneteket felmutató fekete tábla.
A próbaivás SZERTARTÁSA. (összevetve az ivás szertartásai; a társadalmi érintkezések
szertartásokká változtatása; a belső történetek; amikor az emberben nem történik „semmi”
– maga az idő történik benne; akcióvá, sajátos anyagi valósággá válik.
[Golyóstollal írt cím:] A TÜNTETÉS
A betegek csoszogó, köhögő stb. tüntetés a próbaivás alatt.
„Behunyom a szemem: eltűnik a valóság, mindenható vagyok.” Mikor „a valóság”
csak akkor tűnhet el, ha kinyitom a szemem. (Vizionálás az egyértelmű jelenségéhez*:
egyenruha, kórház, börtön stb. „annak látszanak, amik.”
10.
Az alkoholizmus politikai, társadalomátalakító, protestáló, konstruktív jellege.
Mit érthetnek az orvosok és a kívülállók akaraterőn? „Három éve nem iszik. Ha
nem így gyógyult meg, aligha fog visszaesni...
[Golyóstollal az első vezetéknév] Levendel
MEZEI:
„Főztem, végeztem a házi munkákat, időközben nyelegettem a teli pohárból, de a
hiányzót azonnal utána is töltöttem. Nagyon megnyugtató érzés volt, hogy az akkori
gondjaimat, ahogy az alkohol szívódott fel a szervezetembe, fokozatosan ki tudtam
kapcsolni és valósággal bele tudtam magam élni egy gyerekkori csínytevésbe, egy régi
udvarlásnak az egész lefolyásába...”
11.
ANTAETHYL
Levendel
Mezei:
„A tetraetiltiuram diszulfid (Antabus, TTD, Refusal, Disulfiram, Esperal, Stopetil,
Abstiny[c]l, a magyar Antaethyl) alkoholintoleranciát okozó hatását Hald és Jacobsen
1948-ban fedezték fel az eredetileg féregűzőnek készült szer [klinikai] kipróbálása [során]
után. Bion (1961) szerint elsőnek Williams alkalmazta 1937-ben az USA-ban, de az
amerikai orvosegyesület toxikus hatása miatt elvetette.”
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„Az AAR (224. o.) általában gyötrelmes a beteg számára, félelmi reakcióval jár.
Éppen erre építjük a későbbiekben alkoholtilalmunkat.”
12. l.
Levendel-Mezei:
… A konformista társadalom általában nehezebben tudja integrálni a kivételes egyéneket.
Régen az ilyen emberből varázsló lehetett vagy udvari bolond, ma művész vagy
alkoholista. Az elviselhetetlen politikai és társadalmi viszonylatokat felismerő, annak
nyomásától szenvedő, társadalmilag aktív emberek forradalmárok lettek, mozgalmat
szerveztek a hatalom megdöntésére, életüket kockáztatva, feláldozva hősökké váltak.
Korunkban az eszmei, gazdasági tényezőkkel önmagukat felerősítő hatalmakkal, azok
elnyomásával szemben mind gyakrabban válik reménytelenné az egyén lázadása.
Forradalmár hős nem lehet, legfeljebb önégető. Az alkoholisták az adott társadalmi
rétegeken belül nem átlag

13.
polgárok, nem konformisták. Személyiségük sérülése, frusztrációtűrésük csökkenése miatt
jobban érzékelik, hamarabb válik számukra elviselhetetlenné a modern társadalom számos
elidegenedett viszonylata, az emberek izolálódása, érzelmi elsivárosodása, szeretetlensége,
az elmagányosodás stb. A többi emberhez hasonlóan – míg ki nem égnek – keresik
boldogságukat, de ezt már csak a mámor pótlásával tudják elérni. [Utólag, golyóstollal
húzza alá a mondat első két szavát duplán, a többi hagyományosan, filctollal van aláhúzva
a mondatban] Egész magatartásuk, deviáns viselkedésük, életsorsuk tiltakozás a sivár
emberi viszonylatok ellen. Öntudatlan, ideológia nélküli [HP beszúrása a kérdőjel] (?) és
reménytelen tiltakozás ez. Az alkoholista személyiségvonatkozásainak vizsgálatában nem
volt nehéz felismerni az önpusztító tendenciákat. Vannak kivételes egyének –
14.
– pl. a nagy művészek –, akik ugyancsak személyiségük nem mindennapi volta miatt
érzékenyebben reagálnak koruk, társadalmuk feszültségeire. Tehetségük folytán azt alkotó
módon, önmagukat megvalósítva kifejezésre is tudják juttatni. Velük ellentétben akadnak
olyanok, akiknek nincs erre tehetségük. Képesek vagyunk-e az embereknek akár
sérültségéből következő érzékenységét, alkoholizmusban, önpusztításban megnyilvánuló
jeladását a minden embert fenyegető bajokról érzékelni? Ha igen, akkor az alkoholisták a
maguk elesettségében, sokszor gyalázatukban, alkoholba fulladó „kiutat kereső”
attitűdjükkel, életük reménytelenségével nyújtanak valami olyat, amire az átlagember nem
képes.”

197

15.
ALKOHOL
Marseillaise májusban éjszaka; akác; jázmin; kocsmaudvar; a diófa; a vasúti kocsma
hajnalban; a hajópadló, a söröshordók szaga; ahogy felkel a nap; felhők; fúj a szél; az első
pohár – még nincs rettegés. - Szép vagyok, fiatal és részeg.
Marseillaise szövege – magyarul is.
Nők; a strandos* [golyóstollal beszúrva, odanyilazva strandos* szóhoz a következő
név] (LEA), Ciklon stb. (Irén, a szemfelszedős)
ALKOHOL
A mássá-teremtődés [a „mássá” szóra nyíllal mutat rá az alcímként szereplő
ALKOHOL kifejezés], a CSODA egyik lehetősége.
Az alkohol okozta szenvedések legalább valódi szenvedések voltak – szinte büszke
erre.
16.
Levendel – Mezei:
„... Meg kell küzdeniük az alkohol nélküli élet kellemetlenségével és unalmával, azzal a
félelemmel, hogy az A. A.-ban társaik unalmasak, ostobák vagy ami még rosszabb,
prédikátorok lesznek. Bár az A. A. kiadványait, propagandafüzeteit laikus módon írták,
elveik, nézeteik az alkoholizmussal járó szenvedések által érlelt realitásokat tükrözik.”
ÁLMOK
Régi helyzetek (szerelem stb.) részletes átélése. (lásd: Jegyzet: „...Főztem,
végeztem a házi munkákat...)
MEGÍRÁS MÓDJA: egy, a kúra utáni hétköznap álcselekvései és áltevékenységei; a
Közp. Szociológiai Kutató Int.-be való konstruktív beépülés kudarcai; amit az alkohol
adott,
[az iménti bekezdés mellé balra beszúrva szerepel:] K.ÍVEK!!
[a bekezdés alatt szerepel:] A FELMÉRÉS–/MONOGRÁFIA; a csavargóból a hatalom
képviselője lesz.
17.
konstruktív munkában kiélni nem tudja, mert munkára igényt nem tartanak; a „humanista
fasiszta” (Styrn*); akiknek hátterük van; ha már dolgozni nem lehet; hátteret kicsikarni
talán lehet a társadalomból; gátolják és támogatják ezt a törekvést. Visszaemlékezések: AZ
IGAZI ALKOTÓ AZ ALKOHOLISTA.
A lázas munka a tevékenység látszatának szüntelen deklarálása.
JEGYZETEK!!!
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A megtért bárány birkakorban; be akar illeszkedni, meg akar javulni, az elutasított
normákat magáévá tenni stb.
18.
Mindenkit meg akar érteni; az álláspontokban keresi a jót, hogy föloldozzák. Egyetem!
Tanulni! Gépelni! Tenni vmit! A történelmi idő alkalmatlan: 1945; 1957 – akkor volt
lehetőség. A paraszt származású feleség – maga csak gépeljen!
A szombati baszások*. (seduxen, noxyron) A cseresznyefa; Ciklon; a szilveszteri temető; a
padláson a vihar stb.
„FASIZMUS” - Önelemző polgárok; „háttér”, a test (bizonyos szemszögből) való
lenezése, a nem-cselekvésre való törekvés; vmint azok, akiknek lapot nem osztottak,
„hátterük” nincs; akik tenni akarnak vmit; ha más nem lehetséges: „hátteret” szerezni.
„Élni, vagy életben hagyni.
19.
[Piros golyóstollal írva következik egy bekezdés:]
ALKOHOL (Elvonó) A „kinti világra” emlékezve: két okádás közben ír – de mit akar?
Csavarogni? Énekelni se tud! Hamisan fütyül! Fütyülni se tud!
[Ismét filctollal folytatódik az írás:]
TÁLLYA – A kőbánya; a robbantás; a T alakú vágat; a falon lógó kőfejtők; a zöld tó, ami
„visszanéz.” A hintázó cigánylányok. Az országúton rugdosott labda az uszodáig.
FEKETE PÁRDUCOK JÁTSZANAK
[Golyóstollal folytatja a szöveget:]
MEGÍRÁS: gyerekkor (otthon, uszoda, nők, munkahelyek stb.) – A KÚRA – A Világ a
Kúra (és három év absztinencia) után.
ANTAETHYL [ez a szó össze van kötve a fentebbi KÚRA szóval egy kétvégű nyíllal]
(Mezei 222. old.) (Patkányírtónak szánták stb.) a Kúra, (Kardos, Lipót), amely csaknem
megölte Márait.
Az alkholisták tüntetése (csoszogás, köhögés) a próbaivás alatt. A halálfejes tábla, az
ellenszérumok stb.
21.
[Ugyan nem látszik kitépés nyoma a füzetben, elképzelhető, hogy Hajnóczy nem rontotta
el a számozást, hanem hiányzik a 20. lap.]
KOCSMÁK
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Végérhetetlen, akadozó történetek, amelyekben a részletekre való visszaemlékezés
vágya pörög és forog: mintha magát a világot lehetne a helyes válasszal nem
megmagyarázni, hanem: megváltoztatni. Arról beszélnek, hogy milyen sorrendben ültek
vkik vmikor vhol egy asztalnál; futballmeccsről; kedves ételeikről (kocsonya, paprikás –
fokhagymás, fagyos abált szalonna* stb.) Tisztázniuk kell, azért isznak!
A FÜRDŐKÖPENY
A kimosott, csöpögő, vállfára akasztott – féloldalasan lógó – köpeny, amely
viselőjére, gazdájára hasonlított, aki az ágyon fekve nézte a csíkos köpenyt.
[A jegyzetek oldalán értékes bejegyzések találhatóak, a főszöveg 22. lapja előtt, soron
következően ezeket a sorokat találjuk:]
AZ AUTÓBASZÁS; A CIGÁNY (Jegyzetek, Szociológia) [vélhetően a füzet másik
feléről megkezdett Szociológiára vonatkozik a megjegyzés.] A CIGÁNY; AUTÓBASZÁS
ALKOHOL
Mikor Márait kioktatják, hogyan produkáljon ellenőrizhetetlen „idegtüneteket”.
ALKOHOL
Márai végül is vállalja az Alkoholt – az egyetlen szerepet, amelyet a társadalom
fölkínált neki.
VILLAMOS
A kávébarnapulóveres lány mellei a villamoson; a barnamintás ingű férfi gyűlöletes
háta a Három Színben.
[Folytatódik a főszöveg golyóstollal:]
22.
ALKOHOL
A két „pszeudo” infarktus. A mási[k]: a hegyen.
IRIGYLIK AZ ALKOHOLISTÁT; látszólag megbocsátanak, de félnek tőle, mert
bedarálhatatlan.
AZ ORVOSOK MINT PAPOK
Az úszó macskák!!
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ALKOHOL
(Veszteg*) víz alatti lépcsőn, fehér lobogó ruhában, lobogó hajjal.
23.
ALKOHOL
A PAPOK
A „beteg” letérdel, hogy az orvos megbocsássa „betegvoltát.” A feloldozás utáni
vágy oka. A cél: ismerd be, hogy beteg vagy! A cél: érezd bűnösnek magad!
Ciklon – csirkeszív* – szüzesség – a hurkaárus – London – a Meleg Csajok. Irén, a
szemfelszedős, a Kuplerájos, aki fényes nappal baszott állva egy tisztaarcú – egyetlen*
arca* volt* a kurvának* - arca* kifordul*.

14.3 A Jézus című protonovella szöveggondozási szempontjai
Hajnóczy Péter Jézus című, hagyatékban maradt, protonovelláját, hosszas kutatás
után, kizárólag kéziratos formában találtuk meg a hagyatékban. A füzet, amelynek a lapjai
között megtaláltuk a tizenöt lapnyi, különálló protonovellát, a hagyatékot elsőként
rendszerező Reményi József Tamás által 1974-es datálást kapott, amit a Jézus kapcsán
inkább 1972 és 1976 közötti időintervallumra érdemes bővítenünk.
A kézírás nehezen, helyenként egyáltalán nem olvasható. Egyes részeit a szerző
minimális változtatásokkal átemelte későbbi, publikálásra kerülő műveibe, amint arról a
kiadást kísérő tanulmányok is megemlékeznek. Az egyeztetési hibák és a kifejtésre váró
mondattöredékek révén is megmutatkozik az írás befejezetlensége és csiszolatlansága. Az
egyeztetési és más helyesírási hibák közül csak az ékezetek hiányát korrigáltam, ha biztos
voltam az olvasatban, illetve a központozás hiányait ott „pótoltam”, ahol a kézírás
zsúfoltsága vagy más jelek arra utaltak, hogy vélelmezhetően a szerző is megtette ezt,
jóllehet bizonytalan a meglétük. Azokat a helyeket, amelyek olvashatatlanok voltak […]
jellel, a bizonytalan vagy csak kikövetkeztetett helyeket aláhúzással jelöltem. A lap alján
csillaggal jelzett beszúrásokat beemeltem a főszövegbe. Egyéb megjegyzéseimet szögletes
zárójelbe foglaltam. Az áthúzott részek a kéziratban is át vannak húzva. Csupán azokat a
szerző által kihúzott részeket hagyom el a posztumusz közléskor, amelyek egyértelműen
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jelentéktelen- és a főszövegben egyébként biztosan megőrzött résznek bizonyultak, így
szóismétléseket, szókezdeteket, névelőket, stilisztikai különbséget alig hordozó variánsokat
töröltem. Ahol a főszöveg megértése miatt fontos vagy bármilyen szemantikai többletet
ígérő, áthúzott rész szerepelt a kéziratban, ott mindent megőriztem. A hasonmás lejegyzés
helyett a könnyebb áttekinthetőség miatt döntöttem e mellett az eljárás mellett.

14.4 Hajnóczy Péter: Jézus

[Bal felső sarokban, mottószerűen:] Harminc tallér egy /szelet kenyér
[A mottóval egy vonalban, a lap jobb oldalán az első fejezet címe:]
Az ébredés Jézus felébred
Jézus szürke arccal ébredt; nem is ébredt, inkább felriadt a szabálytalan
szívverésekre: torka égett és száraz volt, fulladni kezdett és görcsös köhögésroham fogta
el. Kimeredt szemmel, mint akit rugó lökött ki, fölugrott az ágyából, érezte, hogy arcából
és kezeiből kifut a vér, és mintha nyirkos verítékké változva ellepi reszkető egész testét.
Tántorogva járkálni kezdett a Remegő kézzel kinyitotta az ablakot, és kapkodva
belélegezte belenyomta arcát a májusi reggel friss orgona illatú levegőjébe.
„Istenem, édes Istenem, csak most az egyszer ne haljak meg, soha többé nem iszom
egyetlen kortyot és leszokom a dohányzásról is.”
Letépte magáról az átizzadt pizsamát és meztelenül, fejét a két tenyerébe fogva,
apró, gyors léptekkel járkálni kezdett a szobában, amely olyan hosszú volt, amilyen az
ágya, mint aki abban bízik, hogy titkon rászedheti Istent, mert ha el is felejt segíteni rajta,
addig biztosan nem halhat meg, amíg ilyen szemmel láthatólag bebizonyítja Neki és
önmagának is, hogy él, mert nem csak egyszerűen a tagjait képes mozdítani, ennyire talán
egy akármilyen haldokló is képes egészen a legutolsó pillanatig, hanem a legkülönbözőbb,
egyedül az eleven embert jellemző, értelmes cselekedeteket képes végrehajtani: ablakot
nyitott, hogy friss levegőhöz jusson, és őszinte fogadalmat téve Isten segítségét kérte az
Atyához fohászkodott, anélkül, hogy ölbe tett karokkal várakozott volna könyörületére…
Jézus átvészelt már egynéhány ilyen rohamot átivott, áttivornyázott éjszakák után,
de igazán csak az előző roham percei alatt szenvedett. Akkor nem vigasztalhatta semmiféle
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tapasztalat, hogy túl lehet élni a nyolc napot felelőtlenség és az aljasságok
következményeit: amelyeket az ember önmagával szemben elkövet

bűnösnek érezte

magát, elfecsérelt, nincs életű embernek, aki pedig azért jött világra, hogy a jóság iránti
[…], és bizonytalan ügyeit cselekedetekre és hatalom változtassa át. Ezt a rohamot az
önmaga feletti ítélet Ez a roham az Ítélet előtti figyelmeztetés volt. Ezt biztosan tudta, mint
ahogy bizonyosan hitt az Ítéletben. És hogy változtat életmódján? A kérdés a semmibe
lökte, mert váratlanul, hogy valamiféle magára kényszerített krízis, amely a lélekben
habzsolást váltaná fel, céltudatosság, és életének kicsúfolása lenne.
A szobában lábszag, savanyú konyakszag és nikotinbűz keveredett az ablakon
betóduló orgonaillattal. Jézus zakatoló szívvel térdre esett az ágya előtt, és savanyú
leheletű szájából remegő, elcsukló hangú fohász tört elő:
– Istenem, mutasd meg az Utat, hogy jó lehessek! Látod, így/hogy nem tudok élni:
büdös a lábam és nem szeretem az anyámat! Istenem, adj értelmet kis, szürke életemnek,
add vissza hitemet a lábizzadás elleni gyógyszerben és az anyám iránti szeretetben
egyaránt, ámen!
Sovány, remegő teste lassan felemelkedett a padlóról és Jézus pillantása a szoba
egyetlen a meszelt falon lógó tükörre esett: öreg, csomós szakállú majomarc vigyorgott
kacsintott rá.
Jézus Elfordult a tükörtől és, bizonytalan, határozatlan, tétova és remegő keze az
ágya mellé a sarokba nyúlt és biztosan és határozottan megmarkolta a félig telt konyakos
üveget. [Valószínűleg nem ide, hanem egy későbbi betoldási szándékra vonatkozik, de itt
áll ez a szó:] Tibet!!!
A forró fürdő fürdő és a forró pogácsák
Jézus cigarettára gyújtott. Vérében kellemes zümmögéssel zümmögve, duruzsolva
áradt szét a konyak: íme ismét győzött, az Ítélet pillanata, íme ismét a végtelenbe nézett:
tíz perc, fél óra, három nap, kétezer nyolcvan, 20 ezer év.
Anyja a reggeli kávét főzte a konyhában, és a lakást betöltötte a pirított kenyér
illata. Jézus megivott egy pohár teát és néhány harapás vajas pirítóst evett, ismét rágyújtott,
és a fürdőszobába ment.
A kádhoz tolt egy széket, rajta a borotválkozó eszközök fogkrém, fogkefe,
shampoo. Elhatározta, hogy hajat is mos: tökéletesen tiszta, gyári tiszta akart lenni!
Miközben vizet engedett a kádba, fütyörészett.
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Nyakig a vízben, tükör nélkül biztos kézzel borotválkozott, aztán durva kefével
egész testét végigdörzsölte. Fél óra múlva leengedte a piszkos vizet és meztelenül a tükör
elé állt. A majom képű szörnyeteg helyén maga Adonisz állt: a sovány, remegő test és a
nyomorúságot arcán hordozó lélek eltűnt a Fenyőgyöngye fürdősóval illatosított vízben,
Isten csodát tett, meleg tenyere cirógatóan, megbocsátón végigsimított […] egyetlen fián.
A haldokló testen a nyirkos, szürke bőr, most finoman ívelt rózsaszínű […],
nyúlánk és izmos férfitermeten feszült a piros Csodával elnémított, kutyaszemű, idegek
fölött. És az arc, ez a jóságért kiáltó jóság iránti kielégíthetetlen vágyban égő gyerek vagy
kölyökarc gyermek arc, a nagy megtört fényű sárgászöld tigrisszemekkel, amelyek most
bárány szemként szürke pillantottak vissza a tükörből viselőjükre!
[Ez a bekezdés bekeretezve és két átlós vonallal áthúzva szerepel a kéziratban, az
alatta lévő a javított verzió:] Konok és szomorú volt ez az arc, és valamilyen erőt – a
borotválkozás

és

a

Fenyőgyöngye

fürdősó

erejét

sugárzott

meggyőzően

és

megvesztegethetetlen – és szép volt, ahogy a mint ahogy a nőkből élő fiatalemberek arcán
ragyog fel néha a szabadság. [Bekeretezés vége]
Konok és szomorú arc volt ez az arc, és valamilyen erőt – amelyet ki tudja, honnan
kölcsönzött: talán nem volt más, mint a Super Silver borotvapenge és a Fenyőgyöngye
fürdősó hatása, vagy talán valamely mélységes, minden verejtékkel és szorgalommal
megszerezhető tudásnál súlyosabb és a lélek legmélyére elásott hitből táplálkozott –,
egyszóval valami ilyen behízelgő, meggyőző és megvesztegető erőt sugárzott ez az ovális,
finomrajzú arc – a megváltás igézetét [vagy: ígéretét] tükrözte és azt a fajta szépséget,
amely ahogy a nőkből élő fiatalemberek a stricik arcán ragyogtak fel néha a felragyogó
szabadságot sághoz hasonlít.
Jézus fehérneműt váltott és felvette Mikor Jézus felöltözött, anyja félig meddig
elkészült már az előző nap eltervezett pogácsasütéssel. Sajtos pogácsát sütött: vendégeket
várt délutánra. Két vendéget: név szerint Melindát, egy nőorvos feleségét, és a Pacsirta
Umathumot, a festőművészt. […] A villanytűzhely sütőjéből a Megváltás részeg, jobbrabalra dülöngélő pogácsák alakját öltötte fel. Jézus kényelmesen elhelyezkedett egy karos
székben. Itt, anyja szobájában, ahogy kinézett a kis budai villa ablakából a virágzó
orgonabokrokra, és beszívta a sülő pogácsák illatát hirtelen nagyon erősen és világosan
érezte, ez a hely az, amelyet elhagynia soha nem szabad, ahol bármi is történjék vele
homályos indítékú cselekedetei és kalandjai során, itt mindig megpihenhet: hiszen ha az
ember forró fürdőt vesz elfecsérelt valami alkoholos éjszaka után, és frissen vasalt
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öltönyben lép ki egy tisztes küllemű ház kapuján, rá se hederít […] a sors apró
tűszúrásaira, és e csapások talán el sem érik.
– Ha pedig egyszer csakugyan rosszul lennék – gondolta – ott az asztalon a telefon.
Akkor majd orvost hívatok.
A strandon
Ha az ember talál valamit, mindig véletlenül találja. Jézus soha nem szerette előre
eltervezni a programjait.
Lassan végigsétált a budai utcán, amely a Déli-pályaudvarhoz vezet. Ha pénze
volna, fölülhetne ott az egyik vonatra, amely Siófokra vagy Balatonfüredre megy. De
csaknem azonnal elvetette a gondolatot. Ha pénze volna, talán soha nem ülne vonatra,
amely a könyvügynök számára ugyanolyan nélkülözhetetlen munkaeszköz, mint a
könyvekkel és címjegyzékkel prospektusokkal megtömött aktatáska alatt látszó aktákat.
Jézus hétköznapokon és az öreg ügynökök által megadott címekkel és nevekkel megtömött
nehéz, zsírfoltos aktatáska: hol találni Szolnokon vagy Kiskunfélegyházán olcsó szállást,
ahol néhány forintért vacsorát is főz a háziasszony, és talán reggelre az ügynök kockás
flanelingét is kimosná. De hát mit csináljon? Megigyon egy korsó sört a „Gödörben”?
Vagy csak úgy céltalanul sétálgasson egyet a Duna parton, a vizet és a cigarettája füstjét
nézve?
A villamosmegállóban csinos strandszatyrokat lóbáló, nevetgélő lányokat és
fiatalembereket látott. Hirtelen megirigyelte és megkívánta tőlük a jókedvüket, mint aki
váratlanul heves vágyat érez egy harapásra annak a kenyeréből, aki azt örömmel és jó
étvággyal eszi.
Így Jézus elhatározta, hogy vidám és boldog lesz; valójában a boldogság nem
egyéb, mint kemény elhatározás kérdése, gondolta. Miért ne szállt volna föl a tarka és
nevető többiekkel a villamosra, amely egyenesen a Gellért-strandra vitte őket?
Jézus úgy vitte körül barnára sült, napolajtól csillogó testén kissé oldalvást tartott
szomorú fejét, a pázsitkockák szegélyezte hullámmedence körül, amelyen zöldes,
homályos és szomorú szemek voltak az ablakok, mint ahogy a pap mutatja föl az
templomunkban a Bárány Vérét az ezüst kehelyben fölfogott Ártatlan Vért. Nyitva voltak
ezek az ablakok, de fényük nem az Igét a Mester lábainál hallgató Máriát vagy a finom
keskeny, fehér ujjait fehér kendőjébe rejti. ezek az ablakok: fölnyílt, várakozó sebek,
amelyeket a múltban elég gyakran kötözgettek különböző Máriák és Márták, akik 19 éves
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korukban filozófiai műveket olvastak és Dylan Thomas Mann költeményeit regényeit
olvasták és ismerték a gyomorbetegek számára előírt ételek elkészítési módját. módjait.
Jézus tudta, hogy minden férfi számára csupán egyetlen nő van megteremtve, és azt
sok néven, különböző alakokban szeretjük.
Jézus mélységesen szégyellte magát, mikor szerelmeskedés után Locke
filozófiájáról kellett előadást hallania, és ilyenkor buta és műveletlen nők társaságára
vágyott. És mivel a világ olyan szűk és rettenetes, szívet facsaróan kijózanító nap, ahol
iszonyú módon minden emberi kívánság teljesül – gondolta Jézus – csak akarni kell
valamelyest, És mivel e sorscsapások közül, amelyek az embereket sújtják, talán ez a
legmegalázóbb az életben […] hogy csaknem minden emberi kívánság teljesedik egyszer,
megajándékozta Jézust, buta és műveletlen hölgyekkel is. S míg a hölgy az ágy szélén ülve
a körmét reszelgette és időnként hangosan ásított, Jézus azon kapta magát, hogy Locke:
Értekezés az emberi értelemről c. munkájából olvas fel fennhangon a fölolvasást
meggyőző és erélyes kézmozdulatokkal kísérve részleteket, s mit sem törődik a feléje
fordult tágra nyílt szemű, rémült lányarccal arcocskával, tovább fecseg, mintha élete
legfontosabb feladata volna, hogy a mellette ülő az olvasottakat maradéktalanul megértse,
és részt vegyen a felolvasónak örömében az Értelem iránti buzgó, s olthatatlan
szerelmében…
Természetesen a Megváltás ösztöne dolgozott benne, amikor Locke-ról fecsegett –
azon kívül szerette hallgatni a hangját: Olvasottságukat fitogtató nőknek néha hosszú
részleteket olvasott fel a telefonkönyvből, hangosan ásított közben és nem tette a szája elé
a kezét.
Néha órákat töltött ábrázolással, hogy elképzeljen magának egy nőt, akit igazán
szeretni tudna. Mint érezte Alapos munkát végzett, apró részletekből, mozaikdarabokból
igyekezett kirakni az ideál arcképét, ahogy a gyerekek teszik a Kirakós játékban vagy a
rendőrségi nyomozók, mikor az egy-egy arcrészletre pontosan emlékezni vélő szemtanúk
megfigyelései alapján fényképezik egyetlen arcba a kőrözött gonosztevő feltehetően élethű
ábrázatát.
Jézus ezer és ezer férfi és női és gyermek arcot használt fel ehhez a munkához;
ügyvéd, bibircsókos, tejszínű stb. arcokat – kutyák, majmok, és mókusok ellesett és
madaraktól ellesett szelíd, könnyed, megható vagy kegyetlen fintorokat és mozdulatokat,
és nem kerülte el figyelmét a fák az ég és a kövek színe és különös rajzolata sem–, mert
tudta, hogy mindenbe, ami létezik, valamilyen módon szerelmesek vagyunk; egy valaha
elroppant elkopogott hallott géppisztolysorozat, száraz […] és anyánk halálhörgése
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ugyanúgy része szerelmi vágyaink tárgyának, mint egy vércse átröppenő és
visszatükröződő árnyéka egy sündisznó fekete sötét szemein .
Jézus összerakta összerakosgatta a Mindenségből kiválogatott képet amelyről azt
hitte a Mindenség maga

- hisz olyan alaposan és minden apró részletre kiterjedő

figyelemmel válogatott! – Saját arcképét látta viszont, a kissé féloldalt tartott ovális rajzú,
Krisztus-fejet, amint zöldes, hunyorgó szemmel a Napba néz.
Ahogy most visszagondolt arra az elképzelt lányra, akit talán igazán szeretni tudna,
önkéntelenül lassan a Nap felé fordította és végigsimította arcát.
Hűvös víz loccsant végig arcán mellkasán és ujjain. Egy lány nevetett rá nevetése
röppent föl a medencéből, s mikor Jézus zavartan és meglepetten lenézett a partról a
nevetés fehér bőrű teltnyakú, párnáskezű gazdája nem fordította el az arcát és úgy
imbolygott kissé kövérkés, puha, fekete szőrpihés combjain és lábszárain a bokáig érő
vízben, mint lágy, meleg vérrel megtöltött tejes tömlőkön. Jézus biccentett, és most már
zavar nélkül őszintén és boldogan elmosolyodott; tudta, hogy nem valaki mással
tévesztették össze, hanem csak is őt várják ott a vízben; fölemelt karjával intett a lánynak
és elindult hozzá lefelé a lépcsőkön.
A Csoda
– Mert Csoda, máshogy nem nevezhetem, ahogy mi találkoztunk – jelentette ki
Jézus, és megkérte a lányt hogy ha kibontja a haját szedje ki hajából a tűket, mert
kellemetlenül szurkálják a mellkasát – Vagy te nem annak érzed?
Olyan szép vagy és olyan szomorú az arcod – válaszolta a lány – Biztosan érdekes
foglalkozásod van és kitűnően pingpongozol. És mondd csak, hogy hívnak?
Jézus megmondta a nevét.
És mindenki így nevez? – kérdezte a lány. A mamád? A házmester? A barátaid és
ezen a néven ismernek így szólítanak a munkahelyeden? – Különben – tette hozzá – szép
név és illik az arcodhoz.
Diák vagy? – kérdezte Jézus.
A Közgazdasági Egyetemre járok gazd. történet és filozófia szakra.
–Locke – rázkódott meg Jézus az utálattól – John Locke. Értekezés az Emberi
Értelemről. Nyilván olvastad; igazán elsőrendű és úttörő és forradalmi munka volt a maga
korában.
Ez volt a Csönd kezdete, az első perc, amikor mindketten megértették, hogy nem
tudnak mit mondani egymásnak; közéjük zuhant válaszfal volt a Csönd, amely végül is
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közelebb hozta őket egymáshoz, mert közös volt bennük a szóval ki nem mondott szándék,
hogy valamiképp ledöntsék ezt a falat.
–Tudomány és filozófia! kiáltott fel hadonászva Jézus – Nem tudom miért kell
ilyesmiről fecsegni, amikor süt a Nap? Az igazán fontos közlendőket úgy sem lehet
szavakkal kifejezni, mert nincsenek ilyen szavak: nyomorultan könyörgünk és sikoltozunk
szeretkezés és haldoklás közben, mint amilyen […] nyugalommal […] át a köztes időt.
Locke és a telefonkönyv.
A Csodáknak az a sajátságuk, gondolta, hogy olyan kiábrándítóan hasonlók
egymáshoz. Locke és a telefonkönyv. Úristen, miért kell egyáltalán beszélni? Miért kell
filozófiáról fecsegni, mikor süt a Nap? Nem a csodában van a hite; elszürkült lelkünk nem
tudja hirtelen befogadni az Esélyt, a Megváltás esélyét. Magunkhoz aljasítjuk és
bemocskoljuk a Csodát, hogy aztán […] hatalmaskodjunk.
Locke és a telefonkönyv. Miért van az, gondolta, hogy ezek a Csodás […] annyira
hasonlítanak egymáshoz?
–Voltaire is igen nagyra értékelte John Locke munkásságát – bólintott a lány, és
szemeit ijedten, félénken a fiatalemberre kapta – Te már elvégezted a filozófia–szakot?
–Könyvügynök vagyok – felelte Jézus – és ha vidékre utazom, unalomból gyakran
elolvasom a könyvek borítólapjára nyomtatott fülszöveget.
–Milyen érdekes foglalkozás! – kiáltott fel a lány – És mondd, mennyit fizetnek? Aztán választ se várva összecsapta a kezét: Csakugyan van abban lehet valami abban a
Csodában, amiről beszéltél! Milyen furcsa véletlen, nem mindennapi találkozás ez a
miénk!
A vendéglőben
Térdük összeért a kis vendéglő asztalkendője alatt, és rántott májat ettek
uborkasalátával. Jézus gondolatban a zsebében kutatott és a pénzét számolta.
A lány nagyon lassan evett, sokáig és gondosan megrágott minden falatot, mintha
ebédelni és élni is örökké óhajtott volna: két falat közben megpihent egy kicsit, erélyes és
határozott hangon sót, szódavizet vagy kenyeret kért, s csak akkor vette ismét kezébe a
kést, villát, mikor a pincér megérkezett a szalvétába bújtatott, friss kenyér szeletekkel a
sóval sótartóval és bádogtálcán egyensúlyozott pohár szódavízzel.
Jézus kínlódó arccal feszengett a székén: ő legfeljebb pezsgőt vagy valami drága
konyakot, mert volna kérni ilyen ellentmondást nem ismerő hanghordozással, és mivel a
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számlát növelő rendeléshez nem volt pénze, tányérjába súnyta a fejét és villájával egy-két
maradék kenyérdarabot kezdett ide-oda tologatni.
A lány miután jó félóra elteltével befejezte az étkezést papírszalvétába csavart egy
félbevágott gyerektenyérnyi májdarabot, aztán egy bő nylonzacskót húzott elő retiküljéből,
amelybe villájával lassú, magabiztos mozdulatokkal behelyezte az uborkasaláta
maradékait, végül egy félig elfogyasztott kenyérszelettel együtt mindkét csomagot
táskájába süllyesztette. Végül órájára nézett.
- Szólj a pin
–Fizessünk – mondta Jézusnak – még ki kell mennünk anyuhoz a kórházba.
Jézus piros fülekkel, rekedt hangon szólította a pincért.
A lány gondosan ellenőrizte a számlán feltüntetett végösszeget, majd ismét a
táskájába nyúlt, a tükrében apró tükröt húzott elő és a haját kezdte igazgatni.
–Tudod az Édesanyám Anyunak méhrákja van és nagyon viszem – mondta a lány –
a májat – mondta a lány – szereti a májat – mondta a lány – Nekem pedig még legalább öt
kilót kell fogynom, és nem ehetek meg egy egész adagot.
Jézus zavartan bólintott, majd elnézést kért: a mosdóba kell mennie.
A lány húsz perc várakozás után értette meg, hogy otthagyták; [Bekeretezve a
következő rész:] Csak arca rándult meg; és az ajkát keményen […] arra gondolt, hogy két
év múlva, mikor már kezében lesz a diploma, a vizes fürdőnadrágját szorongató Jézust
pedig sajtos pogácsával kínálta az anyja és […] a nőorvos középkorú felesége tréfás
megjegyzéseket tettek csillogó szeme és farkas étvágya láttán. [Bekeretezés vége] a
hazatérő Jézus karikás, csillogó szeme láttán Pacsirta úr és a nőorvos középkorú felesége
néhány tréfás, kötekedő megjegyzést tett.
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15. Magyar nyelvű absztrakt
Hajnóczy Péter (1942–1981) életében és halálát követően publikált életművének
áttekintésére és irodalomtudományos értékelésére vállalkozik ez a dolgozat. Az életmű
befogadástörténete a kezdetektől kirajzol két, világos reakciót a kritikusok részéről: a
szépírói nívó elismerését részben vitatva, az alkotások időtálló poétikai értékének lelkes
üdvözlésére és ezzel párhuzamosan a művek tematikus-stilisztikai bírálatára egyaránt
találunk példát az elmúlt negyven évből. Az író korai halálát követően különösen
felerősödött a biográfiai motívumok és a szerző írásainak tematikus összeolvasása. Ez a
kultuszképző eljárás ugyan a rendszerváltást követően fokozatosan veszített erejéből,
átadva a helyet a poétikai értékeléseknek, azonban ez utóbbi feladat lezárhatatlan
jellegéből fakadóan sosem vindikálhatja magának a teljesség jelzőjét. Amikor most
ugyanerre a feladatra vállalkozik a jelen dolgozat, egyúttal Hajnóczy életművének a
magyar szépirodalmi kánonbeli helyét is keresi, azt feltételezve, hogy a recepció eddigi
eredményeihez képest tud újat mondani.
Az életmű poétikai értékelését konkrét szövegértelmezések alapozzák meg, amely
értelmezések eltérő irodalomelméleti előfeltevések mentén közelítve, több irányból
keresnek utat Hajnóczy írásaihoz. A recepcióesztétikai, motivikus és intertextuális
értelmezések a diszkurzív poétikával, narratológiával vagy az ezektől radikálisan eltérő
dekonstrukció olvasatával teoretikusan inspirálták egy-egy fejezet kidolgozását. A
dolgozatnak azért is kell többféle olvasat vállalásával élnie, hogy ez által az olvasás mint
esemény minél komplexebben kérdezhessen a szövegek esztétikai mibenlétére. Alapvető
fontossággal bír a dolgozat számára, hogy a biográfiai alkoholizmus helyett az alkoholt
mint az életművet nyelvi eseményként szervező figurativitásként értse és annak különböző
olvasati lehetőségeit például az őrület, vagy a blaszfémia ambivalens figurativitásával
találkozásra tudja hívni. Hajnóczy életművének az egyik meghatározója ugyanis éppen az
ambivalenciából származó feszültség. A dolgozat komparatisztikai vonását az értelmező
fejezetek intertextuális olvasatai mellett az adja, hogy a Hajnóczy-szövegek poétikai és
retorikai működésének közvetlen vizsgálatát más nyelvi és történeti adottságok között
született szövegek tükrében is vizsgálja. Ezt egészíti ki a Hajnóczy életművel kapcsolatos
filológiai munka eredményeinek a bemutatása, például az Alkohol című szöveg közlésével,
valamint a szerző eddigi legteljesebb bibliográfiája.
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16. Abstract of the PhD Thesis
This paper undertakes to review and critically evaluate the oeuvre of Péter Hajnóczy
(1942-1981) published in his life and after his death. The history of reception of the oeuvre
outlines from the start two clear reactions from the critics: we can find examples in the last
forty years both for the enthusiastic recognition of the long-lasting aesthetical value of the
works, partially doubting that they achieve the standard of classics, and at the same time
for the thematic-stylistic criticism of the works. The thematic checking of the biographical
motifs with the author's writings particularly expanded after the early death of the author.
Although this cult-forming procedure gradually lost its strength after the end of the
communist regime and gave its place to literary evaluation, the latter task can never
vindicate itself the quality of completeness given its unfinishable nature. When the present
thesis attempts the same task, it also tries to find the place of the oeuvre of Hajnóczy in the
Hungarian literary canon, assuming that it can say something new compared to the results
of reception until now.
The aesthetical evaluation of the oeuvre is based on specific text interpretations,
which, approaching along the lines of different presumptions of literary theory, try to find a
way to the writings of Hajnóczy from various aspects. The reception aesthetical, motivic
and intertextual interpretations, with discursive poetry, narratology or the reading of
deconstruction, which is radically different from the previous approaches, theoretically
inspired the elaboration of each chapter. It is necessary that the paper use various types of
reading so that reading as an event can search the aesthetical nature of the text in a more
complex manner. It is essential for the paper that it view alcohol as figurativity organising
the oeuvre as a linguistic event instead of biographical alcoholism, and that it could
accommodate the various reading possibilities of alcohol to the ambivalent figurativity of,
for example, madness or blasphemy. One of the characteristic features of the oeuvre of
Hajnóczy is particularly the tension resulting from ambivalence. The paper gains its
comparative feature on the one hand by the intertextual readings of the interpreting
chapters, and on the other by the fact that it also directly examines the poetic and rhetorical
function of the texts of Hajnóczy in the light of other texts born in different linguistic and
historical circumstances. All this is complemented by the presentation of the results of the
philological work concerning the oeuvre of Hajnóczy with quoting, for example, the text
entitled Alcohol, and by the so far most complete bibliography of the author.
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