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El szó 
 

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola Legújabb kori magyar irodalom 

programjának hallgatójaként a hatvanas, hetvenes években pályakezd  prózaírók és 

filmrendez k irodalmi és filmes törekvéseivel kezdtem foglalkozni, azzal a céllal, hogy 

a m vekben el forduló apaképet elemezzem. Témám sokrét sége megkívánta, hogy 

többfelé tájékozódjam, a disszertációhoz kapcsolódó filmes ismeretek megszerzése 

érdekében a 2007/2008-as tanévben Gelencsér Gábor magyar filmtörténeti el adásait 

látogattam, ezzel párhuzamosan – doktori tevékenységemt l függetlenül –  az Irka 

Egyesület forgatókönyv-író szemináriumára jártam, ahol Dobai Péter is tartott el adást. 

Ebben az évben indult a Politikatörténeti Alapítvány Anno 1968 Filmklubja,1 amely a 

korszak meghatározó filmalkotásainak – többek között az Agitátorok, s a 

Büntet expedíció – felidézésével s meghívott vendégekkel értelmezte és gondolta újra 

’68 üzenetét. 

A folyamatosan b vül  ismeretek (ebb l a szempontból fontos állomást jelentett 

a Balázs Béla Stúdió hatvanas, hetvenes években készült filmjeinek megismerése), s az 

egymással laza kapcsolatban álló szemináriumok és el adások egyre távolabb sodortak 

eredeti kutatási tervemt l. Az apakeres  tematikájú alkotások, s az apátlan nemzedék2 

helyett az a fiatal m vészgeneráció kezdett érdekelni, amelyet hatvankilences 

nemzedéknek neveztem el. A Balázs Béla Stúdióban 1969-ben történt nemzedékváltás, 

a „fiatal” költ k indulását Vasy Géza szintén ’69-hez kötötte.3 Dobai Péter irodalmi és 

filmes tevékenysége 1968/1969-ben indult, els  forgatókönyvét (Büntet expedíció, 

1970) a Balázs Béla Stúdióban írta, s itt rendezte meg els  filmjét is (Archaikus torzó, 

1971), személye a szintézis lehet ségét ígérte, de abban, hogy figyelmem feléje fordult, 

az objektív tényez k mellett, szubjektív körülmények is közrejátszottak. St hr Lóránt, a 

’68-as filmklub házigazdája az Agitátorok (1969) és a Büntet expedíció (1970) cím  
                                                 
1 Lásd http: // www.1968ev.hu 
2A témához lásd Magyarország és egy ifjú nemzedék a hatvanas-hetvenes évek fordulóján. 
(http://epika.web.elte.hu/doktor/publikaciok.html), Az „együvé- nem- tartozás nemzedéke” és a lézeng  
h s. „ - avagy a h sök falnak támaszkodnak és legyintenek” 
(http://epika.web.elte.hu/doktor/publikaciok.html), valamint az Apátlan nemzedék, Egy város, egy fiú, és 
egy apa (http://epika.web.elte.hu/doktor/publikaciok.html) cím  írásaimat.  
3 A „hatvankilences nemzedék” elnevezéssel Vasy Géza tanulmányában találkoztam, Vasy a következ  
értelemben használja. „Vannak, akik az életkort tekintik dönt nek, vannak, akik az egyszerre indulást, s 
vannak, akik közös nevez re hozható célkit zéseket. (…) Ahhoz, hogy nemzedékr l beszélhessünk, 
egyvalami feltétlenül szükséges: a történelmi-társadalmi élmények azonossága – rokonsága.” (…) „Amíg 
más, jobb megnevezés nincs, megengedhet nek látszik hatvankilences nemzedéknek nevezni ket, hiszen 
a »fiatal« jelz b l már végérvényesen – és nemcsak életrajzi okokból – kikoptak.” = VASY Géza, I. 
Bevezet ül. Az els  évtized. A hatvankilences nemzedék = Fiatal magyar költ k 1969–1978, szerk. VASY 
Géza, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 7-8.  
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filmekhez Révai Gábort választotta vendégnek. Nem sokkal a vetítés el tt olvastam a 

Balázs Béla Stúdió negyvenedik évfordulójára kiadott emlékkönyvet, amelyben Dobai 

Péter önéletrajzi esszékben4 emlékszik vissza Bódy Gáborra, Magyar Dezs re (Dobai az 

Agitátorokban színészként, a Büntet expedícióban forgatókönyv-íróként és színészként 

vett részt) és a stúdióhoz köthet  tevékenységére; úgy éreztem, pontosabb képet kapunk 

a filmek ideológiai, politikai, filozófiai hátterér l, ha Dobai Pétert is meghívjuk a 

filmklubba. 

A 2008-as Ünnepi Könyvhétre jelent meg Dobai Emlékek jöv id ben cím  

verseskötete5, a vetítésre nem sokkal a könyvhét után (június 18-án) került sor, a 

meghíváskor kaptam egy példányt ajándékba. szintén szólva nagyon meglepett, hogy 

nem hallottam Dobai Péter könyvér l, s még inkább az, hogy a kötet végén található 

bibliográfia szerint Dobainak 2000-t l kezdve két-három évente jelent meg könyve6, s 

az irodalomjegyzékb l kiderült, hogy a szerz  az utóbbi tíz évben leginkább költ ként 

tevékenykedett. Ekkor kezdett el foglalkoztatni az a kérdés, miért van az, hogy a 

folyamatos publikációk ellenére Dobai Péter nincs benne az irodalmi köztudatban, s bár 

az utóbbi években a felkérések ellenére sem vállal forgatókönyvírást, vagyis a filmhez 

köthet  tevékenységekkel felhagyott7, a filmes szakemberek érdekl déssel fordulnak 

feléje. Gelencsér Gábor filmtörténeti el adásain több vonatkozásban is elhangzott 

Dobai Péter neve (A BBS a 70-es években cím  el adáson, az Archaikus torzó, a 

dokumentarizmus irányzatain belül a lírai stilizáció példájaként, Az új akadémizmus 

cím  el adáson pedig a stílus magyarországi képvisel je, Szabó István történelmi 

trilógiájának társforgatókönyv-írójaként), magyar szakos hallgatóként viszont csak 

vizsga-beugrótesztben találkoztam a Csontmolnárok (1974) cím  regénnyel. A 2008 és 

2010 közötti id szakot nézve is els sorban filmes tevékenysége miatt keresték meg.8 

2008-ban Gelencsér Gábor 1968 a magyar filmm vészet tükrében vetítés- és 

                                                 
4 In loving memory of BBS, és In memory of Bódy Gábor = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL 
István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 47-71. és 99-112.  
5 DOBAI Péter, Emlékek jöv id ben, Orpheusz Kiadó Kft, 2008.  
6 Párbaj, tükörben (2000), Versek egy elnémult klavírra (2002), Angyali agresszió (2002), Ma könnyebb. 
Holnap messzebb (2003), „Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a nyár!” (2005)    
7 Az Emlékek jöv id ben bibliográfiája szerint Dobai, utolsó dokumentumfilmjét (Nagycsarnok) 1992-
ben rendezte. A legutóbbi verseskötet (Emlék az ember, 2011) bibliográfiájában viszont egy 2001-ben 
készült film, a Hazám a városban is szerepel.    
8 Kivételt jelent a Szegedi Egyetem Modern Magyar Irodalom Tanszékén m köd  Hajnóczy Péter 
Hagyatékgondozó M hely hagyatékfeltáró filológiai munkájában való részvétele. Lásd az Énekelt, és 
táncolt, mint egy szatír: nem sz n  párbeszédben: Hajnóczy-tanulmányok IV.: Országos Hajnóczy-
konferencia, Szeged, Grand Café, 2011. október 27-28. / (szerk. CSERJÉS Katalin, NAGY Tamás, Lectum 
Kiadó, Szeged, 2012.) cím  kötetben megjelent írásait.  
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el adássorozatában9 az Archaikus torzó vetítésére hívta meg10, 2009 májusában a Duna 

Televízió Kiköt  cím  m sorában Huszárik Zoltán kapcsán beszélgettek vele, 2010-ben 

a M csarnokban a Balázs Béla Stúdió alapításának ötvenedik évfordulójára rendezett 

kiállításon (Más hangok, más szobák rekonstrukciós kísérlet[ek]) pedig nemcsak 

filmjeit vetítették, hanem az Egy m  felnyitása sorozatban szerz i estje is volt. 

Az irodalmi – s a m vészeti – kánonok kialakulását az egyedi olvasó nem 

befolyásolhatja, ez sokkal inkább az irodalmi élet hivatásos résztvev inek, 

professzionális értelmez inek hatókörébe esik. Természetesen a magas kánonnal 

szemben, illetve azzal párhuzamosan m ködik a tömegek kánonja is, de egy író utóélete 

els sorban az irodalmi intézményrendszeren és annak résztvev in múlik. A kánon 

megalkotói értelmezik a kanonizált m veket, a kánonon kívül es  szerz knél viszont 

jelent s szerepet kapnak az öndefiníciók, az önértelmez  megnyilatkozások valamint a 

pályatársak, kortársak visszaemlékezései, s Dobai Péter m vészetének rekonstrukciója 

során is minden olyan információ fontossá válik, ami a róla alkotott képet kiegészítheti. 

Megismerkedésünkkor Dobai egy-két filológiai pontatlanságra felhívta a figyelmemet 

(pl. a BBS-Archívum honlapján 2008-ban még Szobaszínházként szerepelt az 

Együtthatók cím  film Lakásszínház tétele, a 303 magyar film amit látnod kell… cím  

kötet pedig Bódy Gábort jelöli a Büntet expedíció forgatókönyvírójának11), de az 

emlékezet olykor átszínezi a tényeket, máskor pedig a felejtés mechanizmusa lép 

m ködésbe, ezért bizonyos fejezetek megírásakor a szerz  m vészeti megnyilvánulásait 

nyomon követ k segítségét is igénybe vettem.12 A dolgozat egyik célja az értékmentés, 

az archiválás, ennek okán gyakran idézem a szerz t, fontosnak tartom, hogy Dobai 

megnyilatkozásai mintegy dokumentumként szerepeljenek. Dobai Péter személyes 

beszélgetések, telefonok, levelek útján segítette munkámat, de figyelembe vettem a 

kortársak, a pályáját nyomon követ  kritikusok véleményét is, igyekeztem feltárni a 

szerz  személyes (m vészi) kapcsolatait, a jelenlegi pozícióját el idéz  

megnyilvánulásait, döntéseit. 

                                                 
9 A vetítés- és el adássorozat az AKKU Kulturális Központban (VII. Kazinczy u. 21.) zajlott 2008 szén. 
10 De négy levetített filmben is érintett volt. (Agitátorok, színész;  Büntet expedíció, forgatókönyvíró, 
színész; Staféta, színész; Archaikus torzó, rendez ) 
11 303 film amit látnod kell, miel tt meghalsz szerk. BORI Éva,TURCSÁNYI Sándor, Gabo Kiadó, 2007, 
106. A szerkeszt  a http: // www.filmtortenet.hu-t jelölte meg forrásnak, 2008-ban ezt sikerült javítani. 
12 Pl. a Rózsalovag (1984) cím  film – amelyr l végül csak egy mondat került be a dolgozatba –, a 
digitalizálás során elt nt, így Enyedi Ildikóval és a film vágójával, Rigó Máriával is felvettem a 
kapcsolatot, hogy megis-merjem a film tartalmát. 



 5

Dobai Péter a hetvenes évek közepét l stílusát tekintve eltávolodott az 

avantgárdtól, m vészi pozíciója viszont a nemzeti kulturális kánonból kitagadott 

neoavantgárd alkotókéval rokon. „(…) az underground kultúrájának egyik jellemz je 

éppen az, hogy egy, az uralkodó vagy a mainstream kultúrához képest mennyiségileg 

jóval kisebb, de mégis számokban mérhet , meglehet sen koherens 

értékpreferenciákkal rendelkez  közönsége van”13, „kevés figyelmet mutat a mégoly 

korlátozott kör  tetszési indexek, illetve bármifajta közvetlen visszaigazolás iránt”.14 

Ugyanakkor a hatvanas, hetvenes évek fordulóján, majd a nyolcvanas években hazánkat 

elért avantgárd újhullám15 kritikai feldolgozása az utóbbi pár évben elkezd dött, s a 

Balázs Béla Stúdióban folytatott tevékenysége miatt egy-egy tanulmányban Dobai Péter 

neve is olvasható, de ezekben az írásokban inkább társalkotóként van jelen, s irodalmi 

munkásságát nézve még inkább elmondható, hogy nem jelent ségéhez méltóan 

foglalkoznak vele.  

Szkárosi Endre tudományos publikációival – az avantgárdra és az intermediális 

kultúrára fókuszálva – a kánonok áttörésének, s megújításuknak fontosságára hívja fel a 

figyelmet, ezúton szeretném megköszönni neki, hogy témavezet m lett, s a dolgozat 

elkezdésére és befejezésére ösztönzött. Köszönettel tartozom azoknak, akik 

figyelemmel kísérték munkám menetét és kitér it (tanári oldalról Gelencsér Gábort kell 

kiemelnem, aki a disszertációhoz szükséges filmanyaghoz juttatott hozzá, tanulmányai 

pedig inspirálóan hatottak rám, valamint St hr Lórántot, aki a dolgozat szerkezetének 

kialakításában segített), és köszönettel azoknak is (els sorban családomnak és 

barátaimnak), akiknek volt türelmük kivárni a végét. 

  

  

                                                 
13 SZKÁROSI Endre, Gárdaground, Az avantgárd mentalitás és nyelvfelfogás alapkérdései a párhuzamos 
kultúra formálódásában = SZKÁROSI Endre, Mi az, hogy avantgárd, Írások az avantgárd 
hagyománytörténetéb l, Magyar M hely Kiadó, 2006, 55. 
14 Uo.  
15 SZKÁROSI Endre, Proviregi, Az intézményi és esztétikai értékrendek ütközéseinek dimenzionális 
összetev i = Uo. 45. 
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I. Az irodalom senkiföldjén (Bevezetés) 
 

Körön belül-kívül 

Az írói fennmaradást a közösséghez, csoportokhoz való tartozás is segíti, de 

Dobai Péter kezdett l a kívülállás autonómiáját képviselte, nem hagyta magát valamely 

hivatalos közösség által kisajátítani. Egy 1979-es interjúban16 a riporter, Szikszai 

Károly feszegeti azt a kérdést, hogy Dobainak hiányzott-e ez a fajta közösség. 

„Pályatársaid, nemzedéktársaid úgy tartanak téged számon, hogy a Dobai az elkülönül , 

a magányos író, mindenféle írói csoportszellem nélkül. A Hetek és a Kilencek 

példájából kiindulva, valóban, neked sosem hiányzott valamiféle írói közösség?”17 „Ez 

a jelentkezés [Dobai a Hetek és a Kilencek jelentkezésére utal – M. B.] egy 

kultúrpolitikai, kultúrtörténeti esemény, és anélkül, hogy ezt résztvev i tudták volna, 

mesterségesen izoláltan, ha szabad ezt mondani, manipuláltan létrehozott csoportosulás 

volt avval együtt, hogy ha most valamelyik csoportosulás tagja itt lenne, és nem csak én 

beszélnék, azt mondaná, hogy igen, de akkor miért tartott évekig az antológiák 

publikálása?... Szerintem ez belefér a játékszabályokba, ez egy kikalkulált folyamat 

volt. De ehhez még hadd f zzem hozzá az 56-ot követ  úgynevezett irodalmi 

konszolidációs periódus két reprezentatív kötetét, a T ztáncot, és a Tiszta Szigorúságot. 

Úgy a költ k egyéni produkcióját tekintve, mint az antológia-szer  közös fellépést 

tekintve, valóban nem tartom organikus, természetes megnyilvánulásnak, se a Heteket, 

se a Kilenceket, se a T ztáncot, se a Tiszta Szigorúságot, hanem egy bizonyos 

kultúrpolitikai szükségszer ségnek. Én így már mer  önszeretetb l sem csatlakoztam 

semmi csoportosuláshoz. Ez a játék el lett játszva, ebb l, ha szigorúan vesszük, 

fennmaradtak költ k, de talán nem éppen-azokkal a m veikkel, amelyekkel ezekben 

szerepeltek. (…) Ezek az ambíciók, ezek az együttes fellépések egyébként kérdésednek 

az elejére válaszolva, nem hogy nem hiányoztak nekem, de nem is vonzottak, nem 

szólva arról, ami a kísértés.”18 

Az új nemzedék színre lépését a hatvanas évek végén kultúrpolitikai hátszél is 

segítette. Dobai szépírói pályáját akkor kezdte, amikor a hatalom igyekezett megnyerni 

a fiatal alkotókat.19 1969-ben az Írószövetség Lillafüreden tanácskozást szervezett, azzal 

                                                 
16 SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 999-1005.  
17 Uo. 1002. 
18 Uo. 1002.  
19 A hatvanas-hetvenes évek fordulóján meghalt Kassák Lajos, Füst Milán, Németh László, Tersánszky J. 
Jen , a szocialista próza veteránjai is távoztak. Tágabb politikai kontextusban nézve „A hatvanas évek 
végére a régi szektások, a forradalmi hevület  új maoista-guevaristák, a reform bürokratikus ellenzéke, 
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a céllal, hogy szövetséget kössön az új írónemzedékkel. A ’69 augusztus 29-én és 30-án 

megtartott lillafüredi fiatal írók konferenciáját a hatvanas évek egyik legjelent sebb írói 

összejöveteleként tartják számon, ez az 1995-ben kiadott Fiatal Írók Tanácskozása : 

Lillafüred, 1969 cím  kötetb l is kiderül. Az indoklás szerint a konferencia elindítója 

lett annak a folyamatnak, melynek eredménye „egyrészt a fiatal írók önszervez dése 

(FIJAK, JAK), másrészt a kés bbi Mozgó Világ”20 – az alapcélkit zés, a fiatalokkal 

való megállapodás viszont elmaradt21. A kötet szerkeszt je, Zimonyi Zoltán a 

konferencián elhangzó felszólalásokat magyarázó jegyzetekkel látta el, Zimonyi el - és 

Reményi József Tamás utószava pedig segít abban, hogy a tanácskozásról készült 

jegyz könyv az utókor számára is értelmezhet vé váljon; a könyvet olvasva nem is 

t nik túlzónak Szilágyi Ákos fasírtmetaforája, amivel az irodalompolitika 

mechanizmusát 1980-ban felvázolta.22 Az „el redarálás” a konferencia esetében is 

megtörtént, az Új Írás augusztusi számában körkérdéssel kereste meg a fiatal írókat.23 

Az idézett interjúból már kiderült, hogy Dobait az együttes fellépések nem vonzották, 

az Új Írás kérdéseire24 válaszolt, de a találkozóra nem ment el. Lillafüredre olyan fiatal 

                                                                                                                                               
munkásellenzéke, a radikális lukácsisták, a reformmarxisták vagy az ellenzék, vagy a pártellenzék 
irányába, de egyaránt Aczél-ellenes irányba tartottak. Így vagy úgy, mindannyian szemben álltak Kádár 
és Aczél »békem vével«, a forradalom utáni kiegyezéssel. Bibóig bezárólag. Mindezzel szemben Aczél a 
kiegyez  szellemi vezérkarra támaszkodhatott, amely viszont a hetvenes években kihalt.” = RÉVÉSZ 
Sándor, Aczél és korunk, Sík Kiadó Kft., Bp., 1997, 163. 
20 Olvasható a hátsó borítón. 
21 Reményi József Tamás a kötet utószavában meg is fogalmazza, hogy miért. „Ebb l a ’69 után is 
mindvégig er ltetett szövetségb l azonban semmi sem lesz, és nem azért, mert az újabb nemzedékek 
érinthetetlenebbek, mint el deik, hanem mert az  pályájuk elején kiderül, hogy az úgynevezett 
szocialista rendszernek nemcsak a terrorisztikus, hanem a konszolidált változata is párbeszédképtelen 
lényeges kérdésekben. Lillafüred egy – persze retardált – fordulat kezdete.” = Lillafüred 
1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, 179.      
22 „…el ttünk áll egy – az irodalmi élet festékével gondosan lekent – gépezet, amelybe fenn betöltik a 
kész, önmagukban esetleg szuverén véleményeket, m veket, irodalmi szándékokat, és lenn viták, 
folyóiratok stb. jönnek ki bel le. Azaz mire kijönnek, ez lesz bel lük: fasírozott. Hosszabb id n át 
m ködtetve, a piacon megjelennek az önálló fasírtszállítók. A gépezet most már nem is akadozik: lent is 
fasírt, fent is fasírt. Az el redarálás valósággal áldásnak bizonyul a gépezet karbantartói számára. Tegyük 
hozzá: a gépezetet az ötvenes évek tervez i konstruálták.” = SZILÁGYI Ákos, „A fiatal irodalom” mint 
megtévesztés és hamis tudat = FASÍRT, avagy viták a „ fiatal irodalomról”, vál. és szerk. DÉRCZY Péter, 
JAK Füzetek I., Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1982, 86–87. 1980-ban állította fel Haraszti Miklós is az 
irányított kultúra modelljét. Lásd HARASZTI Miklós, A cenzúra esztétikája, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 
1991. 
23 Az Új Írás három számot (1969/7,8,9) szentelt a fiatal írókról szóló vitának. A júliusi számban a 
szerkeszt k id sebb pályatársakat kérdeztek meg, a szeptemberi szám a konferencia után jelent meg, 
ebben irodalomtörténészek és kritikusok mondták el véleményüket.  
24 Öt kérdést tettek fel a fiatal íróknak: 1. Mi a foglalkozása? Hány éves? Mikor és hol jelent meg els  
kötete? 2. Kik azok a személyiségek (írók, tudósok, politikusok stb.), akik írói fejl désére, 
gondolkodására leginkább hatottak? 3. A mai magyar írók közül kiket becsül legjobban és miért? 4. 
Hogyan fogalmazná meg röviden írói programját? 5. Lát-e olyan közös vonásokat a legutóbbi években 
indult írók törekvéseiben, amelyek alapján irodalmi »új hullám«-ról beszélhetünk? Mi a véleménye a 
fiatal írók lehet ségeir l és társadalmi felel sségér l? = Új Írás 1969/8. 63-99; valamint Lillafüredi 
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írókat hívtak meg, akik helyének ideológiai szempontú kijelölése már megtörtént. A 

kultúrpolitika a „küldetéses irodalom” képvisel ivel kereste a szövetséget, a „Weöres-

Tandori vonalként”25 definiált „Eszméletesek”26- et például meg sem hívták.  

Dobai Péter m veire a korabeli kritika azonnal reflektált, és szuverén helyet 

jelölt ki számára a fiatal irodalom élvonalában27, ugyanakkor a szerz  egyfajta „körön 

belül kívül” pozíciót töltött be. Az már a lillafüredi anyagból is kiderül, hogy Dobai 

indulásakor sem tartozott a kedvencek közé – a konferencián el sem hangzik a neve –, 

de mivel irodalmi köt dései jóformán nem voltak28, s a kultúrpolitika f ként a csoportos 

fellépésekt l tartott, különcségei29 ellenére is tolerálták. Az alapprobléma, vagyis hogy 

Dobai munkásságát nehéz irányzatokhoz kötni, már ekkor is érzékelhet , de komolyabb 

hátránya ebb l a rendszerváltásig nem származott. 

Jovánovics Miklós, az Új Írás f szerkeszt je nyitó el adásában30 körképet adott 

a fiatal irodalom helyzetér l, a prózaírók besorolásával bajban volt, de a líra terén már 

kategóriákat állított fel, f ként az alapján, hogy a fiatal költ k kit tekintenek 

mesterüknek. Öt „hatáscentrumot” emelt ki, a leger sebbnek Nagy László és Juhász 

Ferenc hatását tartotta, de véleménye szerint sokakat inspirált Pilinszky János, Nemes 

Nagy Ágnes, valamint Ladányi Mihály és Györe Imre költészete. Jovánovics kisebb 

erej nek ítélte meg Illyés Gyula és Váci Mihály hatását, s bár ötödiknek említi meg, de 

er snek találta Weöres Sándor szerepét is. Jovánovics az Új Írásnak adott nyilatkozatok 

alapján vont le következtetéseket, s mivel Dobai válaszában nem nevezett meg mestert, 

ezért ebb l a körb l is kimaradt.31 Jovánovics a fiatal líra jellemz  motívumaként 

                                                                                                                                               
dokumentumok mellékleteként = Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom 
Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, I-XXXVII. 
25 Tóth Dezs  a pártközpont képvisel je jelentette ki felszólalásában, hogy „nem értek egyet ezzel a 
Tandori-féle vonallal, de ugyanakkor közelebb érezve magamhoz a Haraszti álláspontját, vele 
vitatkozom.” = Uo. 86.  
26 Bojtár Endre, Horgas Béla, Nádas Péter, Orbán Ottó, Tandori Dezs . Dobai Péter szerepelt az Eszmélet 
els  három tervezett számának szerz i között.   
27 CSOÓRI Sándor, Dobai Péterr l = A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1971, 59-62.; SÜKÖSD Mihály, Regényíró a küszöbön, Új Írás, 1974/8, 80-82.  
28 „Amit kortárs irodalomnak nevezünk, azt én sem min ségében, sem mennyiségében sosem tudtam 
áttekinteni. Ezért csak személyes kapcsolatokon keresztül köt dtem egyesekhez. Nem éltem »irodalmár« 
életet, barátaim is csak legritkább esetben kerültek ki írók, költ k közül. Ezért nem kerültem sokkal 
személyes kapcsolatba sem. (…) Hajnóczy Péterhez barátság f z. Tandorit, Keszthelyi Rezs t szeretem.” 
= MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/9, 552. 
29 Dobai „magatartásáról” lásd CSUDAY Csaba, Egy magatartás és veszedelmei, Mozgó Világ, 1976/2, 79-
81;  MEZEI András, Megkérdeztük Dobai Pétert „militáns” írónak tartja-e magát?, Élet és Irodalom, 
1976/34, 5., valamint A mindennapok forradalmárai cím  fejezetet.  
30 Jovánovics Miklós felszólalása = Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom 
Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, 8-24. 
31 „A mai magyar írók közül azokat becsülöm a legtöbbre, akik a film felé fordulnak, hogy minél 
szélesebb és korszer bb kifejezést találjanak a m vészetük számára, és azokat, akik nem köt dnek túlzott 
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említette a költ k romantikus nosztalgiáját a nagy, forradalmi tettek iránt, ennek mentén 

két irányzatot emelt ki. Az egyik az Els  ének antológián belül a „proletkultos”, 

„ultraradikális”, „a célok költészetét”32 képvisel  csoport, a másik a népies vonulatot 

követ , mesterének Nagy Lászlót és Juhász Ferencet tartó Kilencek33 csoportja. A 

konferencián és a folyóiratokban zajló vitákban Béres Attila Bonfini cím  verse vált 

emblematikussá, „Én tulajdonképpen harcosnak születtem / de mire elvégeztem a 

kötelez  tanfolyamokat / már nem volt / felvétel a Fekete seregbe.”34 S bár a nagy 

forradalmi tettek iránti nosztalgia még Dobai hetvenes (Csontmolnárok, 1974; Tartozó 

élet 1975), nyolcvanas (Vadon, 1982; A birodalom ezredese 1985) években írt regényeit 

is áthatja, költ ként ismét kimaradt a felsorolásból, neve mindössze lábjegyzetben 

szerepel, ahol a szerkeszt  ismerteti az Els  ének alkotóit. 

A hatvanas, hetvenes évek fordulóján a fiatal prózairodalom legtöbbet vitatott 

kérdése a nemzedék-probléma35 volt, a kritika nem jutott egyezségre, beszélhetnek-e új 

nemzedékr l. A kérdés már Lillafüred el tt is felvet dött, de még 1980-ban, a 

Szentendrén megrendezett A fiatal magyar irodalom helyzete cím  tanácskozáson is 

napirenden volt.36 A „nemzedékesdihez” kapcsolódott egy másik vitás kérdés, a 

prózában megjelen  cselleng  h sök alakja. 1972-ben a Valóságban zajlott vita a fiatal 

                                                                                                                                               
lelkiismerettel a múzeumba való eszmékhez és érzelmekhez, hanem ezeken a múzeumokon és illúziókon 
túl teremtenek m vészetet. Nem tudnék sok ilyen m vészt megnevezni, de azért vannak néhányan, ha 
nem is olyan nagy számmal, mint azok az írók, akiknek minden m ve tulajdonképpen ma született 
régiség, él  régészet, vagyis olyan »m kincsek« sorozata, amelyek csupán arra jók, hogy 
kilométerkövekként beássák ket egy hosszú és üres visszafelé vezet  út szegélyén: a hátrálás útszélén.” 
= Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, 
III. ; Szikszai Károly 1979-ben készített interjújában ezt a kérdést is érinti. „A hetvenes évek elején szinte 
berobbantál a magyar irodalomba, mégpedig úgy, hogy kihagytad az úgynevezett mestereket, el döket. A 
költészetben Juhász Ferencre és Nagy Lászlóra gondolok, prózában pedig els sorban Krúdyra és 
Móriczra. Teljesen új, és teljesen önálló irodalmat hoztál létre.” = SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai 
Péterrel, Életünk, 1979/12, 1000. 
32 Jovánovics Miklós felszólalása = Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom 
Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, 20. 
33 Gy ri László, Mezey Katalin, Molnár [Péntek] Imre, Kiss Benedek, Oláh János, Konc [Konczek] 
József, Kovács István, Rózsa Endre, Utassy József  
34 BÉRES Attila, Be zetés a paradicsomba, Magvet  Kiadó, Bp., 1970, 8.  
35 A nemzedéki problematika hátterét részletesen elemzi Szkárosi Endre A jelen kiiktatása, A nemzedéki 
kérdés természetrajzáról cím  tanulmányában. = Kritika, 1984/11, 14-17.   
36 „A »fiatal író«, »fiatal irodalom« szavakat aligha használták valaha is olyan jelentésben, mint amelyben 
az utolsó évtizedben irodalmunkban meghonosodott. A »fiatal« – mostantól nem az »újra«, 
»újjászület re«, nem a »másra«, »eltér re«, »kihívóra«, nem az »egyénire«, »eredetire«, »váratlanra« stb., 
hanem a »kiskorúra«, »éretlenre«, »kezdetlegesre«, »tömegesre«, »szürkére«, »átlagosra« utal.” = 
SZILÁGYI Ákos, „A fiatal irodalom” mint megtévesztés és hamis tudat = FASÍRT avagy viták a fiatal 
irodalomról, JAK Füzetek I., Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1982, 80. S t az 1980-ban megjelent Isten 
tenyerén ülünk cím  Fiatal írók antológiájába a hatvanas években fiatal alkotókat válogatták be. = Isten 
tenyerén ülünk, Fiatal írók antológiája, szerk. ALEXA Károly, TÁRNOK Zoltán, Magvet  Könyvkiadó, 
Bp., 1980. A kötetben szerepl  írók: Baranyi László, Nádas Péter, Kurucz Gyula, Csaplár Vilmos, 
Hajnóczy Péter, Kornis Mihály, Bereményi Ben  András, Osztojkán Béla, Körmendi Lajos, Kolozsvári 
Papp László, Tar Sándor, Onagy Zoltán, Esterházy Péter, Lengyel Péter, Fábián László, Sarusi Mihály 
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prózaírókról, ennek lényegét az utolsó hozzászóló, Ajtony Árpád a következ  

mondatban összegezte: „Tanulságosak lehetnek azok a viták, amelyeknek »nincs« 

tárgyuk; ráébreszthetnek arra, hogy valaminek lennie kellene.”37 

A magyar irodalom beatkorszaka és kulcsfigurája, a lézeng  h s egy rövid 

periódus társadalmi-történelmi terméke volt, s a hetvenes évek közepére elt nt a 

novellákból. Alakja 1965-ben Simonffy András Lázadás reggelig cím  

novelláskötetében t nt fel, tömeges megjelenését a ’68-as prágai intervenciót követ  

kiábrándultság, a cselekvési tér sz kösségének felismerése hívta életre. A lázadás csak 

ideig-óráig („reggelig”) tartott, a kedvez tlen belpolitikai fordulat, a gazdasági 

reformhullám 1972/73-as lefújása lezárta az átmeneti állapotot, konzerválta a merevvé 

vált rendszert és a rossz közérzetet. A fiatal prózaíró-nemzedék stratégiát váltott, 

„megtalálta a történelmi csomópontokat és azt az elrugaszkodási alapot, amely a 

nagyepikához szükséges: a kelet-európai történelmet.”38 H seiket tágabb történelmi 

kontextusba, történelmi (pl. Dobai Péter: Csontmolnárok, Tartozó élet), áltörténelmi (pl. 

Spiró György: Kereng ) vagy családregénybe (pl. Lengyel Péter: Cseréptörés, Nádas 

Péter: Egy családregény vége, Bereményi Géza: Legendárium) helyezték. A lézeng  

h s tehát „(…) elvesztette életképességét, s csupán az epigonok tollán folytatta pályáját. 

1972-73-ban már azok az írók is mosolyogva szóltak h sünkr l, akik korábban 

legteljesebb portréját adták.”39 A cselleng  h s tehát „ellökte magát a faltól, mert 

mennie kellett tovább. A sokáig ellenálló olvasó pedig lassan fölismeri, hogy a 

»kordokumentumok« és az ifjúkori »kísérletek« között akadnak m vek is, amelyek 

valamit megfogalmaztak annak az id szaknak az emberi válságából. Valami újat 

megmutattak az »id szakokban« él  emberr l.”40 – összegezte Csaplár Vilmos az 

irányzat egyik képvisel je. A Valóságban 1972-73-ban megszólaló kritikusok még nem 

jutottak el Csaplár felismeréséig. Nácsa Klára például így vélekedett: „sok az elkeserít  

egyformaságú állókép, Kerouac világa, a száguldó céltalanság jut az ember eszébe, csak 

sz kebb térben s ideológia nélkül.”41 Zám Tibor szerint „Amit több fiatal író m vel – a 

jelek szerint – , az az Üvöltés cím  antológiából sugárzó életérzés – a csömör, a 

kiúttalanság, a perspektívátlanság – honi megfelel je szeretne lenni.”42 A kritikusok 

                                                 
37AJTONY Árpád, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1973/1, 93.  
38SZILÁGYI Ákos, A lírától az epikáig = Fiatal magyar prózaírók 1965-1978, szerk. KULIN Ferenc, 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 299. 
39 TARJÁN Tamás, Jegyzetek a H sr l = Uo. 318. 
40 CSAPLÁR Vilmos, A h sök falnak támaszkodnak és legyintenek = Uo. 313. 
41 NÁCSA Klára, Vita a fiatal prózaírókról, Valóság, 1972/8, 82. 
42 ZÁM Tibor, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1972/8, 89. 
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közül Hernádi Miklós nyilatkozott utoljára, a vitát így összegezte: „Addig beszélünk 

együtt a fiatal írókról, amíg nincs köztük jelent s. Miért hajlik rá mégis az ember, hogy 

együtt említse ket? Véleményem szerint azért, mert az általuk megörökített életanyag 

meglehet sen egyöntet . Mintha valamennyien egyazon elemibe, középiskolába jártak 

volna. Mintha mindnyájan ugyanazzal a lánnyal randiznának, házibuliznának, 

szeretkeznének örökké. Mintha mindnyájan bejárták volna autóstoppal 

Lengyelországot, Jugoszláviát, s mintha jártukban-keltükben mindnyájan ugyanazt, 

mindig csak ugyanazt látnák.”43 A fiatal írók nevében Ajtony Árpád mellett Orbán Ottó 

szólt hozzá a vitához,  hívta fel a figyelmet arra, hogy vannak olyan „fiatal” írók is, 

akik más úton járnak. „Fülsiketít  a visszhangja annak, hogy Csaplár Vilmos és 

Munkácsi Miklós megeresztett néhány, a házibulik légkörét idéz , lezser mondatot. 

Minden jó érzés  állampolgárnak föl kell figyelnie arra a riasztó tényre, hogy Lugossy 

Gyula az Új Regény híve. Ha ezt megtette, nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja Nádas 

Pétert, aki a múlt század nagy realistáitól tanult ritmust és cselekménybonyolítást, 

Dobai Pétert, aki prózaverset elegyít filozófiai traktátussal, valamint azt a csekélységet, 

hogy egyikük sem igen ír házibulikról, de mindketten érzékenyek a morális kérdések 

iránt.”44  

Dobai ebben a vitában45 sem vett részt, de látható, hogy a hetvenes években az 

irodalmi érvényesüléséhez nem is volt szüksége arra, hogy közösséghez tartozzon. 

Pályáját akkor kezdte, amikor a hatalom a fiatalok felé fordult, s igaz, hogy a ’68-as 

diáklázadások hatására az egyetemi alkotókör Tiszta Szívvel cím  lapját betiltották, s 

ebben az évben a ’67-ben indult egyetemi antológia, az Universitas is szünetelt, de ’69-

ben, ’70-ben46 újra megjelenhetett, s kés bb a Tiszta Szívvel is folytathatta m ködését47. 

                                                 
43 HERNÁDI Miklós, Vita a fiatal prózaírókról, Valóság, 1973/1, 92. 
44 ORBÁN Ottó, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1972/8, 91. 
45 A témával kapcsolatban lásd Szajbély Mihály Újvidék, hatvanas évek, A farmernadrágos próza magyar 
klasszikusa Végel László és Irodalomtörténeti tanulmány Bereményi Gézáról avagy cselleng  h sök 
nyomában az irodalomtól a történetig cím  tanulmányait = SZAJBÉLY Mihály, Álmok álmodói 
(Irodalomtörténeti tanulmányok), Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1997, 174-197, 198-233. valamint Az 
„együvé- nem- tartozás nemzedéke” és a lézeng  h s. „avagy a h sök falnak támaszkodnak és 
legyintenek” cím  írásomat.= 
 http://epika.web.elte.hu/doktor/publikaciok.html (utolsó letöltés: 2013. március 29.)  
46 Dobai az Universitas ’70-ben több verssel is szerepelt. = Universitas ’70, Egyetemi és f iskolai 
hallgatók irodalmi antológiája, szerk. BORBÉLY Sándor, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1970, 15-18.   
47 1971-t l Jelenlét néven. „(…)Mi ez az új cím? A címváltozás nem véletlen, nem is küls  szempontok 
alapján döntöttünk. Mi már nem vagyunk, soha nem is lehetünk olyanok, mint az annak idején »tiszta 
szívvel« lapot alapítók. Az id  más. Mi a » szívvel« szemben inkább az észnek hódolunk. Célunk a 
mindennel számoló, mindent elemz  aktív jelenlét. Szerintünk a könny vér  lelkesedés után most a 
félrevonulás id szaka is véget ért. Ki akarjuk füstölni odúiból a humán egyetemeken annyira 
hagyományos, irodalmi formában jelentkez  terméketlen búbánatot és cinizmust. Mert tudjuk, hogy sok 
minden történik körülöttünk, és ez érdekel minket, és azt is tudjuk, hogy ha nélkülünk történik, az csak 
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1980-ban jelent meg az Akadémiai Kiadó Kortársaink sorozatában a Fiatal magyar 

költ k 1969-1978 és a Fiatal magyar prózaírók 1965-1978 cím  tanulmánykötet. Vasy 

Géza, a Fiatal magyar költ k szerkeszt je bevezet jében 1968-at az új generáció 

szempontjából (korszak)nyitánynak tekinti, mert ekkor változott meg a szerkeszt ségek 

és a kiadók gyakorlata, aminek hatására 1969 az irodalmi „betörés esztendeje”48 lett. Ez 

év nyarán tartották meg a Lillafüredi fiatal írók konferenciáját, 1969-ben jelent meg a 

Kilencek antológiája az Elérhetetlen föld, a Szépirodalmi Könyvkiadó sorozatában 

pedig a Költ k egymást közt, amelyben 15 fiatal költ t mutatott be egy-egy id sebb 

pályatárs. A sorozat folytatásaként látott napvilágot 1971-ben A magunk kenyerén, 

amelyben Dobait Csoóri Sándor méltatta. A prózaválogatásokra Vasy Géza nem tér ki, 

de a fiatal írók els  antológiája, a Naponta más szintén 1969-ben jelent meg, 1971-ben 

pedig az Ahol a sziget kezd dik, amelyben Dobai Péter is szerepel. Az 1969-ben 

megszavazott „fiatal írók-fiatal m vészek” lapjaként definiált folyóirat, a Mozgó Világ49 

els  öt, 1971 és 1972 között megjelent számából viszont kimaradt.50 Fiatal írónak lenni 

a hatvanas-hetvenes évek fordulóján pusztán ideológiai megjelölés volt51, s látszólag 

mindenki, aki magán viselte ezt a címkét, publikálhatott. Dobai irodalmi 

megnyilvánulásait viszont nem ideológiai-taktikai meggondolásból, hanem esztétikai 

szempontok alapján méltatta a kritika. A magunk kenyerén cím  antológiában megjelent 

versválogatása is egyéni világlátást exponált, amit méltányoltak is, az elfogadás 

gesztusa magatartását illet en volt kérdéses. Dobai Péter személye és irodalmi 

munkássága kezdett l megosztotta a közvéleményt, a ’68-as ideált megtestesít  

anarchista-romantikus szerep, melyet akkoriban tulajdonítottak neki, egyesekb l 

rajongást, másokból ellenérzést váltott ki52. Dobai a hetvenes években egyfajta 

                                                                                                                                               
rosszabb lehet (…) Nekünk egyvalami fontos: hogy bebizonyítsuk, szükség van ránk ebben a tonnányi 
lap – és folyóirat-rengetegben.” = Jelenlét, felel s szerk. CSAPLÁR Vilmos, szerk. SÁRÁNDI József, 
SZILÁGYI Ákos, VÁMOS Miklós, 1971, 5. 
48 VASY Géza, I. Bevezet ül. Az els  évtized. A hatvankilences nemzedék = Fiatal magyar költ k 1969–
1978, szerk., VASY Géza, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 8. 
49 Felel s szerkeszt : Szabó B. István, szerkeszt k: Bella István, Módos Péter, Turbók Attila, Szabados 
Árpád. 
50 Szabó B. István szóbeli közlése szerint, Dobai Péter nem igényelte, hogy a fiatal írok csoportjában 
mutassák be alkotásait. A Mozgó Világ 1975 végét l vált kéthavonta megjelen  folyóirattá, s csak 1980-
ban alakult havilappá. Dobai az 1976/1, s az 1976/2 számban a szerkeszt bizottság tagja volt, de Csuday 
Csaba 1976/2. számban megjelent Egy magatartás és veszedelmei cím  írása miatt kilépett, s csak a 
nyolcvanas évekt l kezdett újra publikálni a lapban.  
51 A „fiatal irodalom” megítélésében a nyolcvanas években történik változás, Szkárosi Endre A fikció 
valóra vált, Technika és forma a fiatal novellairodalomban cím  tanulmányában (Mozgó Világ, 1980/9, 
95-104.) a fiatal irodalom „fiatal” jelz jét már nem nemzedéki, hanem min ségi értelemben használja.   
52 Az el bbire Berkes Erzsébet a példa (lásd Búcsú az szi lovastól, Élet és Irodalom, 1978/8, 11.), az 
utóbbira Csuday Csaba (lásd Egy magatartás és veszedelmei, Mozgó Világ, 1976/2, 79-81.)  
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fenegyerek-pozíciót tudhatott magáénak53, ugyanakkor tekintéllyel is rendelkezett, 

lehet sége volt arra, hogy pályatársait segítse. 1977-ben a Valóságban hosszú 

tanulmánnyal hívta fel a figyelmet Hajnóczy Péter munkásságára54, és hasonlóan 

„önzetlen gesztus”55 volt részér l 1981-ben Simonffy András56 Kompország katonái 

cím  kollázs-regényér l írt recenziója57 is. 

A hetvenes évek végére lezárult Dobai els  alkotói periódusa, ezt a korabeli 

kritika is érzékelte, Berkes Erzsébet a Sakktábla, két figurával (1978) cím  

novelláskötetr l írt recenziójában elbúcsúztatja az „ szi lovast”.58 S valóban, a 

nyolcvanas évek új korszakot jelent Dobai pályáján, Szabó István történelmi 

trilógiájának (Mephisto, 1981; Redl ezredes, 1985; Hanussen, 198859) társforgatókönyv-

írójaként nemzetközi elismerésre60 tett szert. 1982-ben hetekig tartó vita kezd dött a 

Filmvilág hasábjain a forgatókönyv és a forgatókönyvíró szerepér l, a hozzászólók 

Dobai Pétert hozták fel példának arra az esetre, amikor a film sikerében a 

forgatókönyvíró is szerepet játszik. A nyolcvanas években Dobai profi filmgyártási 

keretek között dolgozott, és publikálási nehézségekkel sem küzdött61. Sosem 

rendelkezett nagy olvasótáborral62, kezdett l egy sz kebb, intellektuális réteget vonzott, 

de a nyolcvanas években a Magvet  Kiadó Rakéta Regénytár sorozatában63 megjelent 

értelmiségi bestsellereivel (Lavina, 1980; Háromszögtan, 1983; Ív, 1988) nyitott a 

szélesebb olvasóközönség felé. 
                                                 
53 Dobai 1975-ös szerz i estjén Ács Margit felvezet jét azzal a gondolattal kezdi, hogy Dobai Péter 
m vészi attit dje általános ellenállást vált ki. = Dobai Péter szerz i estje (Népfront VI. ker. szerv.), Pet fi 
Irodalmi Múzeum Médiatár. Lásd még Csoóri Sándor A magunk kenyerén cím  antológiában írt 
méltatását. 
54 DOBAI Péter, Honvágy a bátorságra, az odaadásra, az igazságra, Valóság, 1977/11, 85-90. 
55 H. VALACHI Anna, Egy m bírálat ürügyén. Beszélgetés Dobai Péterrel, Magyar Ifjúság, 1978 /10, 12. 
56 A fiatal magyar prózaírók indulását Simonffy Lázadás reggelig (1965) cím  könyvéhez kötötték, az író 
a hatvanas években a fiatal irodalom legismertebb alakjává vált, de a hetvenes évek végén kultusza 
megrendült. Lásd SZKÁROSI Endre, Simonffy András = Fiatal magyar prózaírók 1965-1978, szerk. KULIN 
Ferenc, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 175. 
57 DOBAI Péter, Egy történelmi regény vonzásában, Simonffy András: Kompország katonái, Mozgó Világ, 
1981/11, 3-6. 
58 BERKES Erzsébet, Búcsú az szi lovastól, Élet és Irodalom, 1978/8, 11. 
59 Ebben az esetben a film bemutatásának id pontját veszem figyelembe, Dobai filmforgatókönyveinek 
rendszerezésekor viszont azt a dátumot, amikor a forgatókönyvek készültek.    
60 1981-ben Cannes-ban Az Év Legjobb Forgatókönyve, 1982-ben Agrigentóban Cinema Narrativa díjat 
nyert.   
61 A Magvet  Kiadó vezet jével való jó kapcsolatáról tanúskodik az In memoriam Kardos György 
[Visszaemlékezések] cím  könyvben megjelent írása. = a kötetet gond. HEGED S Mária és SEBESTYÉN 
Lajos, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1986, 83-89. A Pet fi Irodalmi Múzeum Kézirattárában egy Kardos 
Györgynek írt levele is megtalálható.  
62 Lásd TARJÁN Tamás, Dobai Péter = Fiatal magyar költ k 1969–1978, szerk. VASY Géza, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1980, 83.   
63 A Magyar Hírlap munkatársának értékelése szerint Dobai Lavina cím  b nügyi regénye „az utóbbi 
id k egyik legjobb szórakoztató olvasmánya”. = VIRÁG F. Éva, Kislépték  kísérletek, Magyar Hírlap, 
1980, június 22, 10. 



 14

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája64 cím  sorozat 

köteteinek segítségével feltérképezhet  Dobai 1971 és 1990 közötti irodalmi 

tevékenysége. 1990-ig rendszeresen szerepelt antológiákban65, a hetvenes években 

válaszolt az Új Írás körkérdéseire66, az évtized végét l pedig reflektált irodalmi 

lapokban megjelent tanulmányokra.67 S t, 1987-ben az Írószövetség választmányi 

tagjaként részt vett a Mozgó Világ vita-beszélgetésén is68, a téma a magyar irodalmi élet 

volt. S a „mai” magyar irodalmi életr l nyilatkozott Györffy Miklós Bagoly cím  

rádióm sorában is69. A hetvenes évek végét l 1990-ig Dobai aktív irodalmi életet élt, 

egy ’90-ben megjelent recenzió szerint „napjaink egyik legsokoldalúbb és legtöbbet 

publikáló alkotója”70, s a rendszerváltás el tt évente többször is készítettek vele interjút.  

Szikszai Károly a már idézett 1979-es riportjában Dobai és az irodalomkritika 

kapcsolatára is rákérdez. Az író válaszában elég egyértelm en fogalmaz: „A kritikát 

most hagyjuk, mert a magyar irodalmi kritikát nem tartom szuverénnek. Egy-két 

fiatalember ír azért néhány dolgozatot, tanulmányt, amiben az ember örömét leli, de az 

úgynevezett »hivatalos« kritikát olyan mértékben nem tartom szuverénnek, hogy el sem 

olvasom.”71 A hetvenes évek közepén feln tt újabb esszéíró és kritikus nemzedék már 

igyekezett megszabadulni a nyomasztó ideológiai örökségt l, értékrendje eltért az 

el dökét l, nem hiányolták a prózából a sorskérdéseket, a munkásokat és a parasztokat, 

az újabb irodalomelméleti és esztétikai m vek szempontrendszerét alkalmazták, vagyis 

a prózai megújulás-folyamattal kerültek szinkronba. A nyolcvanas években alternatív 
                                                 
64 A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1971-1975/2., Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár, 1989, 446; A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1976-tól 1990-ig készült 
el. Az 1990-es év bibliográfiája 2000-ben jelent meg.  
65 pl. Els  ének, 1968; Negyedszázad magyar verseib l, 1945-1970, 1970; A magunk kenyerén, 1971; 
Ahol a sziget kezd dik, 1971; Szép versek, 1971, Versmondók könyve 1971, Bukfencez  múzsa, 1976, Add 
tovább! 55 mai költ  és író, 1976, Körkép ’77, Szép versek 1977, Mindenkori mestereink 1977, Verses 
országjárás, 1977, Versek a zsebben, 1978, Megtartó varázslat. Költ k József Attiláról, 1980, Az éjszaka 
csodái, 1981, Versmondók könyve, 1984; Szép versek, 1984, Szép versek 1985, Szép versek 1986, Szép 
versek 1987, Szép versek 1988, Szép versek 1989 
66 Az Új Írás 1972. évi külön melléklete, Min dolgoznak a magyar írok?, Új Írás, 1972/12, 108-109.; Új 
Írás 1973. évi melléklete, Ötszáz éves a magyar könyv, Új Írás, 1973/12, 131. 
67 Pl. DOBAI Péter, „Van fájdalom a gondolatban”, Vajda János emlékére, Megjegyzések Imre László 
jubileumi írásához, Tiszatáj, 1977/7, 20-21; Nemzet és identitás. A nemzeti identitásról mint a nemzeti 
tudat értékmér jér l, Új Forrás, 1979/6, 45-47; Megjegyzések Szilágyi Ákos A magyar irodalom 
önszemlélete c. írásához, Új Forrás, 1982/3, 72-74.   
68 A vitát vezet  Baló György bevezet jében utal arra, hogy nem mindenki jött el azok közül, akit 
meghívtak. = BALÓ György, Irodalmi kerekasztal 1987 januárjában, Mozgó Világ, 1987/4, 5-32.  
69 GYÖRFFY Miklós, Bagoly nappal : Válogatás a Bagoly cím  rádióm sor körkérdéseib l, interjúiból és 
dokumentum-összeállításaiból /, Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Bp., 1988, 97-98. 
70 Lásd ERDÉLYI Katalin, Esszé vagy regény? Dobai Péter: Lendkerék, Magyar Napló, 1990/6, 12.   
71 SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1003. Az 1979-ben megjelent A 
hetvenes évek magyar irodalmáról cím  kötet a korszak hivatalos irodalomkritikai ízlésér l, 
értékrendjér l tájékoztat. A hetvenes évek magyar irodalmáról, szerk. AGÁRDI Péter, Kossuth 
Könyvkiadó, Bp., 1979. 
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kánont felállító, Ottlik-Mészöly irányból olvasó irodalomkritikusok a hetvenes években 

megújuló prózairodalom képvisel ivel folytattak párbeszédet. A nyolcvanas években 

született meg irodalmi kategóriaként a „Péterek” nemzedéke (Hajnóczy, Lengyel, 

Nádas, Esterházy) elnevezés.72 Dobai nyolcvanas években írt prózája nem felelt meg az 

alakuló posztmodern irodalmi diskurzus elvárásainak, s a szerz  valószín leg nem 

alakított ki kapcsolatot az új kritika képvisel ivel, így a Péterek csoportjában sem 

szerepel73. H. Valachi Anna „egy m bírálat ürügyén”, Dobai Hajnóczyról írt 

tanulmánya kapcsán készített interjút a szerz vel. A beszélgetésben Dobai Péter az 

akkori irodalomkritika gyakorlatát is bírálta, annak ellenére, hogy indulását – Hajnóczy 

Péterével ellentétben – megfelel  figyelem kísérte.74  

Dobai Péter munkásságának els  tíz évére, a hetvenes években betöltött irodalmi 

funkciójára Tarján Tamás a Fiatal magyar költ k 1969-1978 cím  kötetben megjelent 

tanulmányából következtethetünk vissza. Tarján rövid portréjából kiderül, hogy Dobai 

„energikus m ködésével egyik katalizálója lett az újabb magyar irodalomnak”75. A 

hetvenes években – igaz – „viszonylag sz k körben”, de „népszer  és nagyrabecsült” 

volt, s bevezet jében Tarján egy fontos mozzanatra is utal: Dobai már pályája elején 

megosztotta a kritikát, volt aki „robbanó tehetség , komplex m vészegyéniségnek” 

tartotta, de akadt olyan is, aki „esztétikai eredményekkel még nem büszkélkedhet  

tisztes kísérletez nek”76 min sítette. Tarján els sorban arra vállalkozik, hogy Dobai 

líráját elemezze, de utal arra, hogy a szerz  költészete kiszakíthatatlan része más 

m fajban, m vészeti ágban folytatott tevékenységének. Véleménye szerint az író még 

nem találta meg a hozzá legközelebb álló m fajt, de a hetvenes években írt m vek 

                                                 
72 De már a kilencvenes években felhívták a figyelmet a kategória elnagyoltságára, arra, hogy a „Péterek” 
nemzedékének tagjait csak a keresztnév azonossága, s nem narratológiai jellemzésük kapcsolhat össze 
nemzedékké. Lásd KULCSÁR SZABÓ Zoltán, A történet mint emlék (Lengyel Péter: Rondó) = Vár ucca 
tizenhét, Lengyel Péter – összeállítás, szerk., FENYVESI Ottó, M vészetek Háza, Veszprém 1996/2, 152.  
73 Gáll István Péter, küzdjünk meg? cím  esszéjében Dobai  is szerepel egy  felsorolásban, igaz Gáll 
Bereményi Gézát és Ördögh Szilvesztert is „Péter”-nek nevezi. = GÁLL István, Hullámlovas, Kozmosz 
Könyvek, 1981, 320-349. Cserjés Katalin Egy Hajnóczy próza-kalauz els  fejezetei cím  könyvének 
bemutatóján (Írószövetség, 2010. október 5.) a beszélgetést vezet  Szekeres Szabolcs Dobai Pétert is a 
„Péterek” közé sorolta.  
74 „Nem panaszkodhatom. Két kritikus – Ács Margit és Sükösd Mihály – határozott hangú tanulmányban 
szólalt meg könyveim mellett. Mindkét írás jókor érkezett; er teljes és meleg visszajelzés volt számomra. 
Újvidéki barátaim eljuttattak hozzám több Jugoszláviában megjelen  magyar lapot is, amelyek 
figyelemre méltó módon foglalkoznak írásaimmal. A Tiszatáj pedig rendszeresen közölt könyveimr l 
kritikát.” = H. VALACHI Anna, Egy m bírálat ürügyén. Beszélgetés Dobai Péterrel, Magyar Ifjúság, 1978 
/10, 12.    
75 TARJÁN Tamás, Dobai Péter = Fiatal magyar költ k 1969–1978, szerk. VASY Géza, Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1980, 87. 
76 Uo. 83. 
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tükrében Tarján az epikát el legezi meg Dobai számára.77 Hasonló véleményen volt 

Kulcsár Szabó Ern  is, „(…) a költészet nem lesz modus vivendi Dobai számára, csak 

egy – kevésbé ígéretes – lehet ség az önkifejezések sorában.”78 – írta 1975-ös 

tanulmányában. Fontos különbség, hogy Tarjánnal ellentétben Kulcsár Szabó 

elutasítóan közelít Dobai m vészetéhez. „Dobai Péter olyan típusú író, akinek 

gesztusait is számontartják. Egyesek profétának vallják, mások lesajnálják egy 

kézlegyintéssel.”79 – kezdte tanulmányát, s már az els  bekezdés után nyilvánvalóvá 

válik, hogy Kulcsár Szabó az utóbbiak táborát b víti. Az elutasítás gesztusának 

széls séges példája Csuday Csaba Egy magatartás és veszedelmei cím  írása80, amely 

sokkal inkább Dobai személyével foglalkozik, mintsem m veivel. Hirsch Tibor egy 

2009-ben írt tanulmányában a hatvanas éveket az „öntömjénez  m vész-individuumok 

korának” nevezte. „Err l árulkodik az évtized végén induló fiatal írók macsó-

nárcizmusa Dobai Pétert l Munkácsi Miklósig, és persze, ahogy jeleztük, err l üzen az 

új hullám is: aligha látott fiatal magyar író, költ , filmes például Belmondo-figurát 

máshogy, mint a többieket reflektálva lekezel  szerepváltozatokban.”81 Elképzelhet , 

hogy az ifjú Dobai a Hirsch által leírt Belmondo-figurát testesítette meg, s talán 

természetével, magatartásával is magyarázható, hogy a kritika fenntartásokkal közelített 

munkásságához, még akik elismer en nyilatkoztak róla, azok sem feltétlenül vonzódtak 

m veihez. Tarján Tamás is megjegyezte, hogy „jó Dobai-verset olvasni nagyszer  

m velet lehet az észnek, de soha nem a szívnek. A költ t a gondolat, a ráció érdekli; az 

érzelmek nem, illetve csakis az értelem közelítésében. Intellektualitása és ridegsége 

néha már ellenszenves; a kedély, az irónia idegen verseit l.”82 A hetvenes években 

többen kiemelték, hogy Dobai m veinek olvasása elméleti felkészültséget igényel.83 

                                                 
77 „A m fajok nála dinamikus bels  mozgásban vannak: esszéregényei regényt, jegyzetei novellát, 
kisfilmjei játékfilmet ígérnek; szembet n en tart alkotó tevékenysége a nagyobb s általában az epikus 
formák felé. Nem lehet el re tudni, mekkora szerep és jelent ség jut a kés bbiekben a lírának. Annyi 
azonban bizonyos, hogy Dobai Péter nem fog megragadni a m vészetek és m fajok közöttiség érdekes, 
de félérték  állapotában: a m vészet és a tudomány számos területét precíz expedícióban vagy 
kalózlobogó alatt föltérképezve, különös és er s tehetségével meg fogja találni a maga komplex m faját.” 
= Uo. 87. 
78 KULCSÁR SZABÓ Ern , A gnózis próbatétele, - Dobai Péter indulása, Alföld, 1975/9, 55. 
79 Uo. 53. 
80 CSUDAY Csaba, Egy magatartás és veszedelmei, Mozgó Világ, 1976/2, 79-81.  
81 HIRSCH Tibor, Játékfilmek kora (A hatvanas évek fikciós formái) = BBS 50 : A Balázs Béla Stúdió 50 
éve, szerk. GELENCSÉR Gábor, M csarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009, 73. 
82 TARJÁN Tamás, Dobai Péter = Fiatal magyar költ k 1969–1978, szerk. VASY Géza, Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1980, 85.  
83 Pl. Ördögh Szilveszter a Csontmolnárok kapcsán írja le, „Dobai könyve az agyamnak beszél.” = 
ÖRDÖGH Szilveszter, Dobai Péter: Csontmolnárok, Kortárs, 1975/11, 1844.; Szikszai Károly 1979-ben 
készített interjújában ezt a kérdést is érintette, de Dobai szerint ez csak a kritika véleménye, az olvasói 
levelek az ellenkez jét bizonyítják.   
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Olasz Sándor 1977-ben írt recenziót Dobai 1964 – Sziget és Esterházy Pápai vizeken ne 

kalózkodj! cím  könyvér l, tanulmányában a m velt írók kategóriájába sorolta a két 

szerz t.84 A Fiatal magyar költ k párdarabjában, a Fiatal magyar prózaírók cím  

kötetben megjelent Szilágyi Ákos-tanulmány is azzal a gondolattal indít, hogy „Dobai 

Péter versei, novellái, regényei kétségkívül költ i alkotások, mégis komoly elméleti 

iskolázottságot igényelnek.”85 A hetvenes években Szilágyi Ákos mellett Földényi F. 

László készített komolyabb, átfogó tanulmányt Dobai Péter munkásságáról. Földényi 

hangsúlyozottan objektíven, a gondolati oldal fel l közelített Dobai m veihez86, az 

elméleti, filozófiai rétegre koncentrált, kínosan ügyelt arra, hogy tanulmányában az író 

személyiségét semmilyen ponton se érintse. Zsoldos Sándor 1987-ben írt esszéje 

Földényi tanulmányának szinte ellenpontja. Zsoldos Az Éden vermei (1985) cím  kötet 

kapcsán írt Dobai költészetér l, és a személyes, életrajzi meghatározottságot emelte ki. 

Értelmezése szerint Dobai költészetének alapszólamát az els  szerelem és szinonimái, 

valamint a közvetlenül hozzájuk rendelhet  „tárgyak” (pl. Katalin, augusztus, test, 

tenger) adják, ezért nevezhet  a szerz  a szerelem, az els  szerelem költ jének.87 

Zsoldos tanulmánya szinte kiáltvány Dobai Péter mellett, a dolgozat keretét az az állítás 

adja, hogy Dobai költészete nagyobb figyelmet érdemelne, de „f ként irodalmon kívüli 

okokból, eddig nem részesült méltó elismerésben.”88 S valószín leg ez az irodalmon 

kívüli ok a magyarázata annak, hogy Dobainak – Zsoldos szerint – nagy az olvasó 

tábora, „ám olvasóinak többsége »titkos rajongó«.”89  

A nyolcvanas évek recenzióit olvasva, érzékelhet , hogy – az irodalom oldaláról 

– Dobai veszített kulturális súlyából, egy-két alaposabb, érdekesebb kritikát 

leszámítva90, többnyire rövid tartalmi ismertet k jelentek meg aktuálisan piacra került 

könyveir l, melyekben – nem is egy esetben – a kritikus visszasírja az egykori szi 
                                                 
84 „Vannak írók, akik el bb saját b rükön érzik, hogy milyen világ veszi ket körül, nem könyvek, hanem 
tapasztalataik segítségével alakítanak ki magukban valamilyen képet. Vannak azonban írók, akik komoly 
– elméleti igényességet sem nélkülöz  – m veltség, intellektuális fölény birtokában fordulnak a valóság 
felé. Ehhez az utóbbi típushoz tartozik a fiatal prózaíró nemzedék két sokat ígér  tagja, Dobai Péter és 
Esterházy Péter.” = OLASZ Sándor, M velt írók, Tiszatáj, 1977/11, 88-91.    
85 SZILÁGYI Ákos, Dobai Péter = Fiatal magyar prózaírók 1965-1978, szerk. KULIN Ferenc, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1980,  97. 
86 „Ha Dobai verseinek és regényeinek megértéséhez közelebb akarunk férk zni, és túl kívánunk lépni a 
tetszés vagy nemtetszés pusztán szubjektív, és ennyiben nem orientáló korlátain, akkor írásainak 
középponti kategóriát kell nagyító alá venni, és ezeket kell írásain belül, azok összefüggésében 
feltérképezni, megközelíteni.” = FÖLDÉNYI F. László, A gondolat labirintusában. (Vázlat Dobai 
Péterr l), Új Forrás, 1979/10, 71.  
87 ZSOLDOS Sándor, Az Éden vermei, Dobai Péter költészetér l, Tiszatáj, 1987/9, 49.   
88 Uo. 54. 
89 Uo. 48.  
90 Pl. Csordás Gábor kritikája a Vadonról. Lásd CSORDÁS Gábor, Hivatás helyett: küldetés, Dobai Péter: 
Vadon, Jelenkor, 1984/1, 77-82.  
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lovast. Az olvasók fel l nézve, valószín leg kedvez bb pozíciót tudhatott magáénak, 

Eszéki Erzsébet Kibeszéljük magunkat cím  könyvébe a nyolcvanas években készített 

interjúit válogatta be, az íróportrék között Dobai Péter is helyet kapott.91  

1989 els sorban politikatörténeti korszakhatár, a magyar irodalomban nem 

tekinthet  fordulópontnak, de a demokratikus politikai átalakulás során az irodalom 

intézményrendszere is változott.92 Dobai könyvei a nyolcvanas években a Magvet  

Könyvkiadónál jelentek meg, Válogatott versek (1989) cím  kötetét az akkori 

szerkeszt , Keszthelyi Rezs  javaslatára az utolsó pillanatban adták ki.93 A 

rendszerváltás után a nagy állami könyvkiadók részben tönkrementek, részben 

átalakultak. Dobai a kilencvenes években f ként forgatókönyveket írt, s valószín leg 

nem vett részt az átalakulási folyamatokban, nem kötött új szakmai ismeretségeket. 

Reményi József Tamás szerint ma Dobai felé azért fordul csak alkalmilag a figyelem, 

mert a kilencvenes években félrevonult, s nem vállalt közösséget a politikailag egyre 

inkább megosztott irodalmi élet képvisel ivel és intézményeivel.94 Reményi állítását 

támasztják alá a kilencvenes években készült interjúk is, amelyekben a riporterek az író 

körül kialakult csendre kérdeznek rá.95 A kilencvenes években Dobainak két könyve 

jelent meg, s a korábbiaktól eltér en „csak” verseskötetekkel jelentkezett. A Vitorlák 

emléke 1994-ben jött ki az Orpheusz Kiadónál, az Önmúltszázad ’97-ben a 

Nagyvilágnál, kétezert l már két-három évente jelenik meg Dobainak könyve, de kisebb 

kiadóknál, a rendszerváltás után alapított nagyobb könyvkiadók (pl. Jelenkor, 

Kalligram, Palatinus) vezet ivel, úgy t nik, nem sikerült felvennie a kapcsolatot, bár a 

folyóiratok terén újított (pl. Irodalmi Jelen, litera.hu). A rendszerváltás után több új 

írószervezet jött létre, Dobai Péter az Írószövetség mellett sokáig a Szépírók 

Társaságának is tagja96, de mintha ebb l a szempontból is „körön belül kívüli” pozíciót 

töltene be, egyszerre lenne mindkét helyen, ugyanakkor sehol sem. Így alakulhatott ki a 
                                                 
91 ESZÉKI Erzsébet, Kibeszéljük magunkat: íróportrék a nyolcvanas évekb l, Magyar Közm vel dési 
Kiadó, Bp., 1990, 185-189.  
92 Az irodalom intézményrendszerének változásáról Mészáros Sándor, Az izlandi és más érdekl dök, Futó 
pillantás a kortárs magyar irodalomra cím  tanulmányából tájékozódtam. Magyar Lettre, 1999 ( sz), 34. 
sz. http://epa.oszk.hu/00000/00012/00018/meszaros.htm (utolsó letöltés: 2010. április 5.)  
93 Dobai Péter visszaemlékezése szerint Keszthelyi Rezs  javasolta a könyv megjelenését, Keszthelyi úgy 
gondolta, kés bb erre már nem lesz lehet ség.   
94 Reményi József Tamással 2010. májusában váltottam levelet. 
95 OSZTOVITS Ágnes, Megbirkózunk-e a visszakapott történelmünkkel? Dobai Péter a számvetésr l, a 
honvágy-ról, az öncenzúra természetér l és írói terveir l, Magyar Nemzet, 1994, október 8., 19., 
HORVÁTH Barnabás, Nincs kétféle történelem, Beszélgetés Dobai Péter íróval, Demokrata, 1995, október 
12., 46-47. METZ Katalin, M fajok mezsgyéjén barangolva, Dobai Péter: A vers ajándék, a forgatókönyv 
munka – A költészet több mint politika, Új Magyarország, 1997, máj.3., 9. 
96 A Szépírók Társaságából 2010. decemberében lépett ki Gervai András belépése miatt. Lásd a 
Rekonstrukciós kísérlet[ek] cím  fejezetet.  
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hazai közéleti viszonyok ismeretében igencsak meglep  helyzet: 2001-ben A. Schreiber 

Sándor a Demokrata munkatársa vetette fel egy cikkben, 2008-ban pedig Cserhalmi 

György nyilatkozta, hogy Dobai megérdemelné a Kossuth-díjat97. Cserhalmi személye 

persze utal egy másik Dobaival kapcsolatos problémára is: barátai els sorban a filmes 

világból kerültek ki, f ként ebben a körben vált elismerté. Ha az internetes 

keres programba beírjuk Dobai Péter nevét, akkor megtaláljuk az utóbbi években 

megjelent könyveir l írt kritikákat. A recenziókat olvasva a következ  benyomás 

alakulhat ki: Dobainak irodalmi körökben is vannak hívei, de f ként olyanok, akik 

kezdetekt l figyelemmel kísérik munkásságát98; ezekb l az írásokból hiányzik a kritikai 

él, szerz ik inkább arra törekednek, hogy felhívják Dobai m veire a figyelmet.99  

Dobai Péternek az irodalomtörténet még nem jelölt ki pozíciót. Pályakezdését A 

magyar irodalom története 1945-1975 (Spenót) és Pomogáts Béla Az újabb magyar 

irodalom 1945-1981 (1982) cím  könyve rögzítette, de a rendszerváltás után készült 

irodalomtörténeti munkákból többnyire kimaradt100. Grendel Lajos 2010-ben megjelent 

irodalomtörténeti kézikönyve101 a hivatalos irodalomtörténetekt l eltér en a „f sodor” 

mellett avantgárd szerz kkel is foglalkozik, s rövid fejezetben ugyan, de megemlékezik 

Balaskó Jen r l és Erdély Miklósról is. Az Írók a „körön belül” kívül cím  fejezetben a 

kánonból kihullott, az irodalmi emlékezetb l kiesett szerz kkel foglalkozik. Ám sem az 

avantgárd törekvések kapcsán, sem az „irodalmi csodabogarak között” nem említi 

Dobait, noha az utóbbi kategóriát meglehet sen nyitottan kezeli102. Grendel A 

                                                 
97 A. SCHREIBER Sándor, Dobai Péternek, kéretlenül, Magyar Demokrata, 2001/V. évf. 5. sz., 42., 
Cserhalmi György 2008. február 16-án A szólás szabadsága cím  m sorban említette meg Dobait.     
98 Pl. Alföldy Jen . A legérdekesebb írás Bodor Béla „Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a 
nyár!” cím  kötetr l írt recenziója. = Stramm elégiák, Élet és Irodalom, 2006, szept. 15, 26. 
99 Pl. Tóth Erzsébet a Ma könnyebb, holnap messzebb cím  kötet kapcsán írja, „Nem azért idézek ilyen 
hosszan, mert jólesik ilyeneket még másolni is, hanem a húsz, harmincévesek kedvéért. Hogy ismerjék 
meg Dobai Pétert, tudjanak róla.” = TÓTH Erzsébet, Dobai Péter királypálmái, Új Könyvpiac, 2004, 03. 
11 
 http://archiv.ujkonyvpiac.hu/print.asp?id=4282 (utolsó letöltés: 2010. április 1.) 
100 Pl. Kulcsár Szabó Ern  A magyar irodalom története 1945-1991 (Argumentum Kiadó, Bp., 1994), 
Gintli Tibor - Schein Gábor, Az irodalom rövid története (Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007.). Csak egy 
tudományos értelemben kevésbé fontos munkába, az 1997-ben megjelent 7x7 híres mai magyar regény 
(Móra Könyvkiadó, 1997) cím  könyvbe válogatták be a Csontmolnárokat. 
101 Grendel könyvér l lásd Kálmán C. György A vitaképes történet (Élet és Irodalom, 2010, október 1, 
21.) cím  recenzióját.   
102 „Ebben a fejezetben azokkal az írókkal és f bb m veikkel kívánok foglalkozni (távolról sem a 
teljesség igényével), akik valamilyen okból kimaradtak modern irodalmunk kánonjából, vagy benne 
vannak ugyan, mégis kívül vannak az uralkodó trendeken és áramlatokon, akiknek a szerepe és 
jelent sége vitathatatlan, mégis, kevés kivételt l eltekintve (ilyen Weöres Sándor és újabban talán már 
Szentkuthy Miklós is), az irodalomtörténet-írás, ha nem is mell zi teljesen, de legalábbis elhanyagolja 
munkásságukat (…) A »körön belül« kívül írók (költ k) sem zárt, sem laza csoportot nem alkotnak, 
valamennyi külön-külön sziget modern irodalmunkban; nem iskolateremt  alakjai 
irodalomtörténetünknek. k a megkerülhetetlen kivételek, afféle irodalmi csodabogarak. M veiket némi 
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prózafordulat regényei II. cím  fejezetb l is kihagyja a szerz t, pedig ebben a részben 

olyan alkotókat is méltat, akik provokáló, m fajközi és kísérletezet  szövegeikkel 

keltettek felt nést, s ilyen kontextusban Dobai Péter korai prózája (pl. Csontmolnárok, 

1974) is tárgyalható lenne. Dobai a rendszerváltás után készült irodalomtörténeti 

munkák közül csak A magyar irodalom történeteiben kapott helyett, ahol a szerkeszt k 

a társm vészetek és a rokon tudományok eredményeit is számba vették. Jellemz , hogy 

az egyik tanulmány, amely Dobait említi, film és irodalom kapcsolatával, a másik pedig 

a képz m vészettel foglalkozik.103  

 

Esszenciális köztesség 

Az esszenciális köztesség fogalmával írta le Dobai Péter a filmforgatókönyv 

lényegét 1982-ben, amikor a Filmvilág hasábjain vita kezd dött a forgatókönyv és a 

forgatókönyvíró szerepér l.104 Dobai értelmezésében a forgatókönyv misztikus 

m alkotás, „létrejöttének pillanatával együtt sz nik meg, egy teljesen más 

alkotásfolyamat kiindulópontját képezve, tulajdonképpen önmaga feloldásában fejti ki 

hatását, mintegy az »unio mystica« elpattanó láncszemét jelenti: az írás és a mozgókép 

között.”105 A köztesség fogalmával jellemezhet  Dobai pályája is, kezdett l köztes 

                                                                                                                                               
tanácstalansággal fogadta (és fogadja ma is) irodalomkritikus és irodalomtörténész egyaránt. H vös és 
tartózkodó, kicsit nyögvenyel s elismeréssel. Irodalmi csodabogaraink között népszer  alkotók és 
kevesekhez szólók egyaránt találhatók. A legtöbb bosszúságot azzal okozzák, hogy normaszeg k, hogy 
m veik nem felelnek meg néhány alapvet  m faji követelménynek, s még nagyobb bosszúságot azzal, 
hogy ennek ellenére sem nevezhet k dilettánsoknak.” = GRENDEL Lajos, A magyar irodalom története, 
Magyar líra és epika a 20. században, Kalligram, Pozsony, 2010, 299. 
103 GYÖRFFY Miklós, Párhuzamok és metszéspontok: a magyar film és az irodalom = A magyar irodalom 
történetei  3., 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Gondolat, Bp., 
2007, 631., BEKE László, Neoavantgárd és posztmodern a képz m vészetben = Uo. 62. A 2010-ben 
megjelent Magyar Irodalom (f szerk. GINTLI Tibor, Akadémiai Kiadó, Bp.) cím  kézikönyv sem 
változtat az összképen, Dobai mint a Szociológiai filmcsoportot! cím  kiáltvány aláírója szerepel (946.o.). 
A szociológiai szemlélet a hatvanas években nemcsak az irodalomban, hanem a filmm vészetben is 
feler södött, erre az összefüggésre felhívom a figyelmet Magyarország és egy ifjú nemzedék a hatvanas- 
hetvenes évek fordulóján cím  tanulmányomban. = http://epika.web.elte.hu/doktor/publikaciok.html  
104 Lásd BEREMÉNYI Géza, Ki a legjobb forgatókönyv-író?, 1982/6, 19., CSALA Károly, Hogyan?, 1982/5, 
3-4., CSURKA István, Nincs mese, 1982/6, 14-15., DOBAI Péter, Elnémul a szó, megszólal a kép, 1982/7, 
3-7., KARDOS István, Az irodalom mostohagyerekei, 1982/6, 15-16., KERTÉSZ Ákos, Mohamed 
koporsója, 1982/7, 7-9, KOLTAI Tamás, „Emberábrázolást tanultunk” (Kerekasztal-beszélgetés 
színészekkel. Margittay Ági, Tör csik Mari, Bálint András, Bujtor István, Kern András), 1982/5, 5-10, 
KOLTAI Tamás, Film akkor is van, ha nincs mese, (Kerekasztal-beszélgetés rendez kkel. Bacsó Péter, 
Böszörményi Géza, Gábor Pál, Sándor Pál, Szabó István),1982/8, 3-9., KOLTAI Tamás, A stúdióvezet k 
asztala, (Bacsó Péter, Köll  Miklós, Marx József, Nemeskürty István, Schlett István), 1982/11, 16-21., 
MÜLLER Péter, Mi lesz a halakkal?, 1982 / 6, 17-19., SZABÓ B. István, Mit és hogyan?, 1982/10, 21-23., 
SZALAI Györgyi, A harmadik oldal, 1982/7, 9-10., VERESS József, Egy forgatókönyvolvasó feljegyzései, 
1982/9, 36-37.  
105 DOBAI Péter, Elnémul a szó, megszólal a kép, Filmvilág, 1982/7, 3-7, újraközlése az Archaikus torzó 
(Népm velési Propaganda Iroda, 1983, 227.) és az Angyali agresszió, Írások Pier Paolo Pasolinir l és a 
filmr l (Nagyvilág, Bp., 2002, 66.) cím  kötetekben A forgatókönyvr l címmel jelent meg.  
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térben mozgott: egyszerre kint és bent, a kulturális-m vészi intézményeken belül és 

kívül. Íróként az els  nyilvánosságban alkotott, a BBS tagjaként viszont a „korlátozott”, 

„köztes”, „második” nyilvánosságban tevékenykedett. A hatvanas, hetvenes évek 

fordulóján hazánkat elér  avantgárd-experimentális hullám Dobai m vészetére is hatott, 

ám csak a „f sodor”-hoz képest volt radikálisabb és kísérletez bb, az avantgárdok 

között már indulásakor is konvencionálisabb alkotónak számított. Dobai pályájának 

alakulásában dönt  mozzanat az Agitátorok (1969) cím  filmben való részvétel. Magyar 

Dezs  filmje – amely egy új nemzedék színrelépését segítette – kordokumentum is, a 

hatvanas, hetvenes évek m vész-értelmiségi avantgárdjának tablója (pl. Ajtony Árpád, 

Bódy Gábor, Hobó, Szentjóby Tamás), de Dobait nem a formai korszer séghez, 

újszer séghez való vonzódás sodorta egy id re underground pozícióba, hanem 

történelemszemlélete, politikai meggy z dése. Az akkori jelen igazságainak feltárása 

(pl. Agitátorok, Büntet expedíció, Csontmolnárok) sértette a fennálló hatalom 

legitimitását, s így Dobai ellenzéki szerepbe került. A kezdeti experimentális alkotói 

attit d feladásában közrejátszott az is, hogy avantgárd m vészbarátai, akik egyben 

„harcostársai”106 is voltak, emigrációba kényszerültek (pl. Magyar Dezs , Halász Péter, 

Szentjóby Tamás), önálló filmjeit (Archaikus torzó, 1971;  Együtthatók, 1973; Anyám, 

1975) pedig a hatalom betiltotta. A Büntet expedíció nemzetközi sikere után egyenes út 

vezetett a Filmgyárba, vagyis a „köztes” nyilvánosságot jelent  Balázs Béla Stúdióból 

az els  nyilvánosságba lépett át, s ezzel az avantgárdhoz köthet  alkotói periódusa le is 

zárult.  

Dobai a Balázs Béla Stúdió ’69-es nemzedékének nem vált olyan emblematikus 

alakjává, mint Bódy Gábor vagy Magyar Dezs , de a csoportos fellépéseknek 

köszönhet en (pl. a Szociológiai filmcsoportot! cím  kiáltvány aláírója, a Filmnyelvi 

sorozat el készít je) már az els  rendszerváltás után megjelent, a BBS-filmjeit 

részletesen tárgyaló kötetben, a F.I.L.M. : A magyar avantgarde film története és 

dokumentumai cím  könyvben107 is szerepel a neve. A köztesség, az avantgárd vonalán 

is elmondható: Dobai ott is van, és mégsincs ott, kívül van és belül, a nevét említik, de 

önálló tanulmány nem készült róla. A Ráció Kiadó Aktuális avantgárd sorozatának 

harmadik kötetében a Né /Ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréb l cím  
                                                 
106 Dobai nevezi harcosnak nemzedékét a BBS-emlékkönyvben megjelent önéletrajzi esszéjében (In 
loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján, filmkamerával, Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK 
László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 47-71.). 
107 F.I.L.M. : A magyar avantgarde film története és dokumentumai, szerk. PETERNÁK Miklós, 
Képz m vészeti Kiadó, Bp., 1991. 
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könyvben Dobai megint csak említés szintjén van jelen, a Galántai György és Klaniczay 

Júlia által m ködtetett Artpool M vészetkutató Központ adatbázisában is csak 

rendezvények kapcsán szerepel a neve (pl. a Ganz-MÁVAG M vel dési Központban 

tartott el adássorozat keretein belül megtartott Képi és fogalmi jelentések cím  

el adása, két alkalommal nyitott meg El Kazovszkij - kiállítást, részt vett Szentjóby 

Tamás Avantgarde Fesztiválján, s rögzítve van az Együtthatók bemutatójának dátuma 

is). A BBS ötvenedik évfordulójára megjelent kötetben sem készült róla önálló 

tanulmány. Az évfordulóra, az alkotók tiszteletére megjelent Arcok - dokumentumfilmek 

cím  DVD-re viszont beválogatták az Archaikus torzót, s t a lemezen Cseh László, a 

film f szerepl je látható.108 

Tarján Tamás – már említett – Dobai-portréját azzal a gondolattal kezdte, hogy 

„a magyar irodalom új hullámáról csak a m nemek, m fajok összefüggéseit jól 

ismerve: líra, epika, esszé és kritika párhuzamos jelenségeit mindenképp szem el tt 

tartva lehet érvényesen véleményt formálni. Dobai Péter szerteágazó munkásságának a 

költészet csupán egyik részterülete, amely szorosan érintkezik a szerz  epikájával vagy 

elméleti munkáival. Olykor nem is érintkezésr l – már átfedésr l van szó.”109 Dobai 

különböz  m fajokban alkotott m veinek egymásra hatását már kezdetekt l 

kimutatták,110 de a többm fajúság kérdése is megosztotta a kritikát, sokakból elismerést 

váltott ki111, másokból inkább gyanakvást, az utóbbiak kétségbe vonták Dobai 

„verseinek versjellegét, regényeinek regényszer ségét”112. A hetvenes években készült 

interjúk riporterei viszont érdekl déssel fordultak a szerz  felé. Egy 1975-ös interjúban 

Bányai Gábor kérdezte Dobait a terveir l, ekkor várt megjelenésre a Magvet  Kiadónál 

az Egy arc módosulásai cím  verseskötete, a Szépirodalmi Könyvkiadónál pedig 

novelláskötete, a Játék a szobákkal, s ebben az évben rendezte meg Dobai a Televízió 

dokumentumfilm-osztályának az elkészültekor betiltott Anyám cím  filmet. A 

többm fajúságról Bányainak így nyilatkozott, „Úgy érzem, hogy a sokféleség mögött 

azonos akarat és azonos törekvés húzódik meg, és az egészben a legnagyobb játék az, 

hogyha az ember minden másnap másképp, máshol és másokkal tud élni, létezni és 

gondolkodni. Úgy tetszik, hogy a sokféleség végül is egy nyomot mélyít, a változásaim 
                                                 
108 A DVD-re hat rendez  filmje került: Gazdag Gyula, Hosszú futásodra mindig számíthatunk, Szomjas 
György, Nászutak, Dobai Péter, Archaikus torzó, Grunwalsky Ferenc, Anyaság, Schiffer Pál, Fekete 
vonat, Dárday István, Rongyos hercegn . 
109 TARJÁN Tamás, Dobai Péter = Fiatal magyar költ k 1969–1978, szerk. VASY Géza, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1980, 82.  
110 Pl. Kulcsár Szabó Ern  a már idézett tanulmányában. 
111 Pl. SÜKÖSD Mihály, Regényíró a küszöbön, Új Írás, 1974/8, 80-82. 
112 FÖLDÉNYI F. László, A gondolat labirintusában. (Vázlat Dobai Péterr l), Új Forrás, 1979/10, 71. 
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és alakulásaim nyomát – miközben úgy érzi az ember, hogy semmi sem zárul be el tte, 

a formákkal szemben nyitott tud maradni. Ett l függetlenül nem tartom kizártnak, hogy 

egy id  után már vagy csak írni, vagy csak filmezni fogok.”113 Marafkó László 1976-

ban két interjút is készített Dobai Péterrel, s mindkett ben rákérdezett a m faji 

sokszín ségre.114 „M veimet koncentrikus köröknek fogom fel, amelyek közepén 

ugyanaz a szervez  er  áll. A koncentrikus kör kerületei a m fajok. A legbels  kör a 

líra, amely közvetlenül a személyesb l jön, külön tanulmányokat, anyaggy jtést nem 

igényel a megvalósítása. Kifelé haladva az elbeszélés és a regény következik, amely ha 

személyes indítékú is, elmélyült kutatómunkát kíván. A legküls  kör a film, ahol 

számomra mindig a legtöbb tisztázni, kutatni való akad. Hogy a felsoroltak közül mikor, 

melyik m faj kerül el térbe, az az élmény intenzitásától függ.”115 – válaszolta Dobai, s 

ugyanebben az interjúban hangzik el, hogy „ha egyszer felhagyok valamelyik m fajjal, 

akkor ez bizonyára a líra lesz.”116 1979-ben Szikszai Károly is rákérdezett arra, hogy 

Dobai minek tartja magát, a válasz szerint olyan írónak, aki szeretne filmet is 

rendezni.117   

Dobai Péter egykori és mostani nyilatkozatait olvasva szembet n , hogy a 

m fajokról, m vészeti ágakról felállított értékrendje az évek során változott. 1969-ben 

az Új Írás már idézett körkérdésére adott válaszában Dobai a filmet jelölte meg a 

legkorszer bb kifejezési formának, A magunk kenyerén cím  antológiában megjelent 

önéletrajzi esszéjében pedig a filmkészítést t zte ki életcéljának,118 s ez olvasható ki az 

Ahol a sziget kezd dik cím  kötetb l is.119 A hetvenes évekb l fennmaradt hanganyagok 

szerint is a film vonzotta legjobban, annak ellenére, hogy ebben a közegben érezte a 

legkevésbé otthon magát.120 Dobai a hetvenes évek végén is azt nyilatkozta, hogy a sok 

                                                 
113 BÁNYAI Gábor, M helybeszélgetés Dobai Péterrel, Népszabadság, 1975, július 13, mell. 8. 
114 A Magyar Ifjúságban megjelent interjú már a címében is Dobai sokoldalúságára utal. = MARAFKÓ 
László, Dobai Péter: Filmben, prózában, versben, Magyar Ifjúság, 1976/17, 18.   
115 MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/ 9., 552. (Dobai Marafkónak adott 
válaszát kés bb mások is idézték. pl. FEYÉR Zoltán, Utazás a nagyregény körül, Beszélgetés Dobai 
Péterrel élményeir l, a filmr l, a történelemr l, Népszabadság, 1983, július 30., 16.) 
116 Uo. 552. 
117 SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1001. 
118 „Jelenleg az I. Stúdió dramaturgja vagyok, és forgatókönyvek írásával foglalkozom. Mindez 
el készület számomra: tervem és életcélom az, hogy filmeket csináljak.” = A magunk kenyerén, szerk. 
DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 86.   
119 Az antológiában szerepl  íróknak néhány mondatban be kellett mutatkozniuk. „Jelenleg dramaturg 
vagyok az I. filmstúdiónál. Eddig a Balázs Béla Stúdióban írtam forgatókönyvet, amelynek realizálásában 
asszisztensként is részt vehettem, els  lépésként azon az úton, hogy én magam is filmet csináljak.” = Ahol 
a sziget kezd dik (Fiatal prózaírók antológiája), vál. és szerk. VILMON Gyula, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 
1971.  
120 Dobai szerz i estjén hangzott el, 1975-ben (november, Népfront VI. ker. szerv), a moderátor Ács 
Margit kérdezte meg, hogy melyik m faj vonzza a legjobban.  = Pet fi Irodalmi Múzeum, Médiatár 
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filmezés nem tesz jót az írásnak,121 a kilencvenes években adott interjúkban pedig már 

tékozlásnak nevezte, hogy regények helyett forgatókönyveket írt,122 de ekkor még nem 

szakadt el a filmt l, m vészeti tanácsadóként123 és dramaturgként is dolgozott, és több 

filmforgatókönyvet írt.124 2000 után mintha tudatosan vonult volna vissza a filmt l, 

talán azzal a céllal, hogy a pályája elején meghirdetett programját és a forgatókönyvek 

miatt félbehagyott munkáit folytassa.125 Az utóbbi években megjelent interjúkban Dobai 

többször elmondta, hogy bár felhagyott a forgatókönyvírással, nehezen áll vissza a 

prózára, túlságosan sokáig tartotta fogva a film126. Az író szerint a versírást nem zavarta 

a filmezés, s talán ezzel magyarázható, hogy a rendszerváltás óta szinte csak 

verseskötete jelent meg, az utóbbi húsz év szlogenje: „a vers ajándék, minden más 

munka”127. 2010. február 12-én a M csarnokban az Egy m  felnyitása cím  irodalmi 

sorozatban az Archaikus torzó kapcsán rendeztek Dobai Péternek szerz i estet, s bár 

pályája elején a filmkészítést jelölte meg életcéljának, a beszélgetés során azt mondta, 

az önmegvalósításhoz nem volt szüksége a filmre. 

A nyolcvanas években formálódó új kritikus nemzedék kevés figyelmet fordított 

Dobai irodalmi munkásságára. Ha a Filmvilág honlapján található archívumba128 

beírjuk Dobai Péter nevét, akkor láthatóvá válik, hogy az évtized a szerz  számára a 

filmes elismerést hozta meg. A Mephisto társforgatókönyv-írójaként nemcsak a hazai, 

hanem az amerikai kritikusok elismerését is kivívta. Egy 1983-as amerikai 

filmkatalógusban a Mephisto forgatókönyvírójaként Szabó Istvánnal együtt szerepel129, 

jellemz  viszont, hogy a szintén ’83-as Ki kicsoda a magyar filmm vészetben cím  

kötetb l kimaradt a neve – erre a hiányra a könyvr l recenziót író Koltai Ágnes hívta fel 

a figyelmet.130  

                                                 
121 Pl. 1977 ápr. 4-én Miskolcon egy beszélgetésen Zimonyi Zoltánnak. = Uo.  
122 OSZTOVITS Ágnes, Megbirkózunk-e a visszakapott történelmünkkel? Dobai Péter a számvetésr l, a 
honvágyról, az öncenzúra természetér l és írói terveir l, Magyar Nemzet, 1994, október 8.,19. 
123 Pl. Sátántangó (1991-1994), Werckmeister harmóniák (2001) 
124 Rembrandt van Rijn (Élete és munkássága), 1992; Károly és Zita (1993), Guantanamera (1995), A 
fürd orvos (Csáth Géza élete), 1996 
125 Pl. A hetvenes években regénytrilógiát akart írni, a Csontmolnárok (1974) és a Vadon (1982) el is 
készült, de a harmadik darabnak szánt Túlél b l, s Az utolsó szi tutajokkal cím  regényb l csak 
részletek jelentek meg.  
126 Pl. Az Emlékek jöv id ben cím  kötet kapcsán Bán Magdának adott interjújában Lásd: 
http://archive.ujkonyvpiac.hu/print.asp?id=3389 (utolsó letöltés: 2008. szeptember 15.) 
127 Pl. egy 1997-ben készült interjúban is elhangzott ez a kijelentés. METZ Katalin, M fajok mezsgyéjén 
baran-golva, Dobai Péter: A vers ajándék, a forgatókönyv munka – A költészet több mint politika, Új 
Magyarország, 1997, máj.3., 9. 
128 1979-t l minden szám megtalálható az interneten.  
129 A Leslie Halliwell’s Film Giude-ot Nemeskürty István ismertette Magyarok egy filmkatalógusban 
cím  recenziójában. Filmvilág 1986/12, 62-63.  
130 KOLTAI Ágnes, Kis magyar lexikonográfia, Filmvilág, 1983/11, 64.   
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Dobai köztes pozícióját mutatja az is, hogy szépprózai munkásságát 

filmrendez k fedezték fel maguknak. András Ferenc egy 1994-es interjúban elmondta, 

pályakezd ként „mint Dobai írásainak nagy tisztel je”131 a Csontmolnárok és a Tartozó 

élet cím  regényb l tervezett filmet. A rendez t a Vadon is megihlette, ez utóbbiból el 

is készült a film, de érdekes módon a forgatókönyvet nem Dobai, hanem András Ferenc 

írta. Zalán Vince 1988-ban készített interjút a Vadon cím  film kapcsán András 

Ferenccel132. A riporternek a forgatókönyv olvasásakor a Büntet expedíció jutott 

eszébe, amelynek forgatókönyvét Dobai Péter írta. A filmes asszociációk kapcsán 

érdemes megjegyezni, hogy Györffy Miklós Párhuzamok és metszéspontok: a magyar 

film és az irodalom cím  tanulmányában, a Csontmolnárok, az Agitátorok, a 

Büntet expedíció és az Amerikai anzix közös gondolatiságára hívta fel a figyelmet133, 

vagyis Dobai irodalmi munkássága sok esetben inkább filmes képzettársításokat kelt, 

mint irodalmit. Bódy Gábor Amerikai anzix (1975) cím  filmjéhez írt jegyzetében a 

következ  olvasható, „Akkor az egyetemen egy pszeudo-emlékirat terve foglalkoztatott, 

kés bb Dobai Péterrel forgatókönyvet készítettünk ebb l a témakörb l Makk 

Károlynak, aztán – ami nekem nem sikerült – Dobai egy regényt írt az aleppói 

emigrációról, a Csontmolnárok-at, ami gondolom az utóbbi évek egyik legérdekesebb 

magyar könyve. Ezek az olvasmányok és a velük való foglalkozás azonban óhatatlanul 

»eljegyzett« engem is az anyaggal.”134 Bódy és Dobai között a regényb l a filmbe 

átemelt motívumok miatt a barátság egy ideig szünetelt135, de 1979-ben Bódy Gábor 

megkérte Dobai Pétert, hogy vegyen részt a Psyché forgatókönyvének írásában, s egy 

pillanatra Dobai a filmben is felt nik.  

Marx József Szabó Istvánról írt monográfiájában Bódy Gábor, Dobai Péter, 

Magyar Dezs  hármasát „hírhedett krakéler triónak”136 nevezte. Magyar Dezs  

Agitátorok cím  diplomafilmjében Bódy Gábor és Dobai is fontos szerepet vállalt. 

                                                 
131 BÁRSONY Éva, Füstbe ment tervek, Beszélgetés András Ferenccel, Filmvilág, 1994/3, 21. 
132 ZALÁN Vince, Remington R.B. és a többiek, Beszélgetés András Ferenccel, Filmvilág, 1988/11, 7-11. 
133 GYÖRFFY Miklós, Párhuzamok és metszéspontok: a magyar film és az irodalom = A magyar irodalom 
történetei  3., 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Gondolat, Bp., 
2007, 631-632.  
134 Végtelen kép : Bódy Gábor írásai, szerk. PETERNÁK Miklós, Pesti Szalon Könyvkiadó, Bp., 1996, 193. 
135 Bonta Zoltán Barátom, Bódy Gábor (1989) cím  videófilmjében Cserhalmi György emlékszik vissza 
Bódyra, s megemlíti, hogy szoros barátság alakult ki közte, Dobai, Csaplár és Bódy között, de ebb l a 
négyesb l Dobai Péter kivált. (A film szövege a Filmvilág 1990/10-es számában [21-27.o] olvasható) 
Csaplár Vilmos is meger síti ezt a Filmvilág Bódy Gáborról szóló kerekasztal-beszélgetésén. = FORGÁCH 
András, Sötét angyal, (Kerekasztal-beszélgetés Bódy Gáborról – 2. rész), Filmvilág, 2008/7., 24.   
136 MARX József, Szabó István : filmek és sorsok, Vince Kiadó, Bp., 2002, 259. 
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Magyar Dezs  1971-ben elhagyta Magyarországot, s csak 1986-ban látogatott haza137, 

ekkor volt a ’69-ben betiltott Agitátorok sbemutatója. A rendez  az ebb l az 

alkalomból készített interjúban beszélt Dobaihoz f z d  barátságáról. Dobai Péter „(…) 

mind alkotói, mind a magyarságom szempontjából nagyon fontos személy az 

életemben, aki tényleg a legjobb kvalitásokat hozza ki bel lem. Ismerek persze 

Amerikában is írókat, m vészeket, akikkel együtt dolgozom, kialakult körülöttem egy 

közeg, de azt az életlátást, amivel Dobai Péter és sok tekintetben Bódy Gábor is 

rendelkezett, nem lehet máshol megtalálni. Nem hiszem, hogy elfogult lennék.”138 Az 

Agitátorok forgatása után Dobai és Bódy is felvételizett filmrendez  szakra. A 

Filmvilág 1987 decemberi számában a Filmm vészeti F iskola filmrendez -képzésér l 

kérdezett egykori hallgatókat és m vésztanárokat Sipos Júlia és Vitray Tamás. A volt 

hallgatók kritikával illették a felvételi rendszert, Jeles András például azt emelte ki, 

hogy a felvételi bizottság eltanácsolta Bódy Gábort és Dobai Pétert.139 S hogy a felvételi 

hogyan zajlott le, azt Makk Károly mesélte el. „Bódy Gábor együtt felvételizett Dobai 

Péterrel. ket úgy ismertem meg, hogy megkerestek, beszélgettünk, forgatókönyvet 

írtunk együtt. Jelentkeztek. Bejött Bódy, aki nagyon tehetséges, nagyon szuverén, 

kihívó, arrogáns volt. Ott ült Keleti Márton és Máriássy Félix is. Kikérték ezt a 

magatartást maguknak, de azon nem lehetett vitatkozni, hogy ez valaki. Felvettük. 

Bejött Dobai, akiben én biztos voltam, aki az egyik legm veltebb írója saját 

generációjának, aki nagyon tehetséges, egy majdani Oscar-díjas filmíró. És mikor 

Dobaival elkezd dött ugyanaz, mint Bódyval, azt mondták: nem, két ilyen krakélert, két 

ilyen extravagáns bolondot nem tud ez a f iskola tolerálni! Hát akkor legyen inkább 

Bódy. Ez volt a Bódy-Dobai felvételi története…Természetesen, ha ez az én osztályom, 

akkor én mind a kett t fölveszem.”140  

A kapcsolatok terén meg kell említeni Dobai El Kazovszkijhoz f z d  

barátságát is. Kazovszkij tervezte a Sakktábla, két figurával (1978) és a Hanyatt (1978) 

cím  kötetek borítóját, s az Artpool M vészetkutató Központ adatbázisa szerint Dobai 

1977-ben és 1981-ben is nyitott meg El Kazovszkij-kiállítást. 1992-ben Lajta Gábor 

kérdezte El Kazovszkijt filmes élményeir l, s arra a kérdésre, hogy a magyar filmb l, 

                                                 
137 Magyar Dezs r l és az Agitátorokról részletesebben lesz szó az Egy ifjú nemzedék a hatvanas, 
hetvenes évek fordulóján filmkamerával cím  fejezetben.  
138BÁTHORY Erzsébet, PINTÉR Judit, „…És akkor az ember egyre inkább szükségét érzi annak, hogy 
valami szintézis szülessen…”, Beszélgetés Magyar Dezs vel, Filmkultúra, 1987/3, 49.  
139 SIPOS Júlia, Nem kíváncsiak rád igazán, Beszélgetés volt hallgatókkal, Filmvilág, 1987/12, 15.   
140 VITRAY Tamás, Lázadni vagy beilleszkedni?, Beszélgetés m vésztanárokkal (Makk Károly, Szinetár 
Miklós, Szabó István) Filmvilág, 1987/12, 2.  
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kit emelne ki, a következ t válaszolta: „A saját »filmm soromban« az els  Dobai Péter 

Archaikus torzója. Jóllehet el ször szinte gy löltem, mert embertelennek éreztem a 

módszerét. Aztán filmmé vált. És megértettem az eljárást is, mert nagyszer , hogy a 

film Dobai önarcképe is, önmaga emlékm ve és szatírája egyszerre.”141  

Grunwalsky Ferenc Dobai Péterrel egy id ben kezdte pályáját. 1969-ben 

mindketten aláírták a Szociológiai filmcsoportot! cím  kiáltványt. Grunwalsky tagja 

volt a Balázs Béla Stúdió ’69-ben megválasztott új vezet ségének (Grunwalsky Ferenc, 

Magyar Dezs , Szomjas György, Gazdag Gyula, Mihályfy László), amely megnyitotta 

a stúdiót a tágabb értelemben vett filmesek (írók, képz m vészek, zeneszerz k) el tt. 

Dobai az Archaikus torzó betiltását követ en Grunwalsky támogatásának köszönhet en 

forgathatta le 1972-ben az Együtthatók-at. 1975-ben Dobai rendez asszisztens és 

forgatókönyvi konzultáns volt Grunwalsky Vörös rekviem cím  filmjében142, 

Grunwalsky Ferenc pedig operat re Dobai Anyám cím  munkájának. Dobai Péterr l 

eddig két portréfilm született, s mind a kett t Grunwalsky Ferenc készítette, az els t 

1988-ban (Egy arc módosulásai: Jelenidej  portré versekkel Dobai Péterr l), a 

másodikat 2000-ben (Néhány kérdés Dobai Péterhez), amikor Dobai babérkoszorús 

költ  lett.143 A mai irodalomkritika számára az író kevésbé érdekes, mint pályája elején 

vagy a rendszerváltás el tt volt, s talán ezzel is magyarázható, hogy 2000-ben nem egy 

irodalomtörténész ült le beszélgetni az íróval, hanem az egykori pályatárs, barát, 

rendez -operat r Grunwalsky Ferenc. A hetvenes években Szilágyi Ákos és Földényi F. 

László, a nyolcvanas években Zsoldos Sándor csak „vázlatot”144 adott Dobai 

munkásságáról, Grunwalsky Ferenc az els , akinek sikerült megragadnia a szerz  

összm vészetét, ez leginkább 1988-as filmjére igaz. Grunwalsky, h en a Balázs Béla 

Stúdió ’69-es nemzedékének elképzeléséhez, a társm vészetek, f ként a képz m vészet 

eszköztárának bevonásával (pl. elvonatkoztató formaképzés, fényfestészet, színekkel, 

fényekkel, formákkal való játék, átszínezések, a verseket szavaló színészek arca 

elmosódik, szinte festménnyé válik, s fokozatosan alakul át egy másik képpé, többnyire 

                                                 
141 LAJTA Gábor, A film újra meg újra, (A moziról beszél: El Kazovszkij), Filmvilág, 1992/6, 34. 
142 Dobai 1976-ban esszét is írt a filmr l. = DOBAI Péter, Az életrekeltés poézise, Grunwalsky Ferenc: 
Vörös rekviem, Filmkultúra, 1976/1, 28-33.    
143 Mindkét filmet a televízió vetítette le. A Jelenidej  portréról K háti Zsolt Irodalom a képerny n cím  
rovatában írt kritikát a Napjainkban (1988/12, 38.). A 2000-ben készült portréfilm a Duna Televízió 
Tálentum cím  sorozatában ment le. 
144 Földényi és Szilágyi jelzi a vázlat jelleget a tanulmányok címében. FÖLDÉNYI F. László, A gondolat 
labirintusában. (Vázlat Dobai Péterr l), Új Forrás, 1979/10, 71-77., SZILÁGYI Ákos, Vázlat Dobai 
Péterr l = SZILÁGYI Ákos, Nem vagyok kritikus!, Magvet  Könyvkiadó, Bp.,  290-307. Szilágyi 
tanulmánya eredetileg a Mozgó Világban jelent meg 1977-ben. 
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a film és Dobai m vészetének szimbólumává, tengeri hullámra) tette érzékletesebbé 

Dobai portréját.  

Dobai 1971-es Pasolini-esszéjében145 több fontos mozzanatot említ, amelyek 

legalább annyira saját személyiségére és m vészi, szellemi pozíciójára 

vonatkoztathatók, mint amennyire Pasolini szellemi, esztétikai, világnézeti kontextusát 

jellemzik. 1976-ban pedig egy interjúban a többm fajúság kérdése kapcsán is Pasolinire 

hivatkozott. „ – Nem párhuzamot akarok felállítani, amikor Pasolinire hivatkozom, aki 

szül helyének dialektusában írt verseket, majd folklórt gy jtött, Rómában regényeket írt 

a külvárosokról, majd újabb verseskötetek, nyelvi tanulmányok következtek, s úgy 

kezdett filmezni, hogy nem értett a film technikájához. Nálunk a kritikának hajlama van 

a beskatulyázásra, pedig én nem érzem az elhatároló vonalat, hogy film, próza vagy 

vers. Hasonlóak az alkotás közbeni jó érzések, játékok, el nyére válik az embernek, ha 

változtatni tudja a közegeit. Az Egy arc módosulásai cím  verseskötetem egy 

regényszer en egybezárt m , de film forgatásának is felfogható.”146   

Grunwalsky Dobai Pétert komplex m vészegyéniségnek ábrázolta, s valóban, a 

hagyományosan irodalomhoz köthet  kutatóhelyeken (pl. Pet fi Irodalmi Múzeum, a 

Magyar Irodalomtörténeti Intézet Könyvtára) kívül a társm vészetek archívumait 

(Filmarchívum, BBS-Archívum, Artpool, Színház- és Filmm vészeti Egyetem 

Könyvtára) is fel kell keresni ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk a szerz r l.147 Dobai 

említett Pasolini-esszéjében a következ t írta: „Az Opera Pasoliniana impozáns 

rendszere hármas tagolású, mint Giotto, Cimabue táblaképei, amelyekb l annyi képi 

öntudatot és kompozíciós méltóságot merített Pasolini. Személyisége a költ i, prózaírói, 

filmírói, filmrendez i és az ezekre támaszkodó teoretikus tendenciákat egyesíti, és ezt 

az egységet tükrözi az életm : vers- és prózakötetek, más rendez knek írott filmek, 

saját rendezés  filmjei és az elméleti, f leg nyelvészeti, filmnyelvi traktátusok. Minden 

irányból feszültséget, mozgást mutató hármasság ez, mely m vek sorozatában 

                                                 
145 DOBAI Péter, Premier plán, Pier Paolo Pasolini, Filmkultúra, 1971/2, 46-66. 
146 MARAFKÓ László, Dobai Péter: Filmben, prózában, versben, Magyar Ifjúság, 1976/17, 18. 
147 Érdekes módon az irodalomhoz köthet  kutatóhelyeken szinte kevesebb anyag található Dobai 
Péterr l, mint a társm vészetek archívumaiban. A PIM-ben három hangfelvétel és két levél található 
Dobaitól. A Toldy Ferenc Könyvtárban els sorban arra voltam kíváncsi, hogy az ELTE BTK magyar 
szakán készült-e olyan munka (szakdolgozat, disszertáció), amely Dobaival foglalkozik. Egy 
szakdolgozatot találtam: Horváth András: A szemlél dés világszemlélete. (Dobai Péter m vészetér l), 
1993. (leltári szám 80). A Filmarchívumban Dobainak személyi dossziéja is van, a M csarnokban Dobai 
BBS-filmjein kívül, három forgatókönyve is megtalálható (Egy arc módosulásai, Régi magyar képtár, 
Régi magyar mesterségek), az Artpoolban a már említett információkon kívül Dobai két Erdély Miklósról 
szóló tanulmánya, és egy Erdély kapcsán készített interjú található meg, a Színház- és Filmm vészeti 
Egyetem Könyvtárában pedig Kurt Bartsch A has cím  drámájának fordítása.   
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kondenzálódik.”148 Dobai Péter pályája elején hasonló „életm -spirálban”149 

gondolkozott, s ezt 1969 és 1973 között kicsiben, de meg is valósította.150 

 

 

 

Az életm  korszakolása 

Dobai eddigi életm vét három alkotói periódusra osztottam. Az els  1968/1969 

és 1978/79 közé tehet . A politikai korszakhatárok sok esetben a m vészetek és a 

m vészek számára is váltást jelentenek. Az író experimentális alkotói periódusa 1973-

75 körül zárult le a konzervatív politikai er k stabilizálódásával beálló kulturális 

represszió id szakában, amikor a hatalom az els  újavantgárd hullámot is felszámolta, s 

ez Dobai els  alkotói korszakán belül is lezárt egy fejezetet. Az 1973-as és 1975-ös 

évszám keretbe foglalja Dobai utolsó balázsbélás filmjét, az Együtthatókat, ezt az 

alkotást tekintem az avantgárdhoz köthet  id szak záródarabjának. ’73 és ’75 közé 

ékel dik az író másféléves kubai ösztöndíja, a szerz  visszaemlékezése szerint 1973-

ban még megvágta a filmet, és másnap megkezdte kubai ösztöndíját.151 Távollétében a 

leforgatott, de még félkész film bizonyos tekercsei vélhet en politikai okok miatt 

elt ntek a Pasaréti filmgyár részlegéb l, ennek ellenére a megmaradt részeket az 

Artpool adatai szerint 1975. április 29-én bemutatták. Dobai utolsó BBS-alkotása 

nemzedéki film volt, amelyben a szerz  avantgárd m vészbarátait is megörökítette 

(Erdély Miklós, Pauer Gyula, Halász Péter, Hajas Tibor). A kétórás, hat tételesre 

tervezett filmb l 39 perc maradt meg, a Halász Péter lakásszínházában készített felvétel 

és néhány perc 1972. május elsejér l. Dobai utolsó kísérleti jelleg  alkotása, az Anyám 

cím  dokumentarista stílusú játékfilm lezár és egyben megnyit egy új korszakot. Dobai 

és Grunwalsky játékfilmszer en használt fel archív fotó- és filmanyagokat, ezt az 

eljárást a Balázs Béla Stúdió ’69-es nemzedéke alkalmazta, és az író Grunwalsky 

Ferenccel való ismeretsége is a stúdióhoz köthet . A szerz  addigi m veihez képest 

változást jelent, hogy Dobai történelem és a személy kapcsolatát édesanyja történetén 

keresztül mutatta be. A Csontmolnároknak az Agitátorokhoz hasonlóan nem volt 

                                                 
148 DOBAI Péter, Angyali agresszió, Írások Pier Paolo Pasolinir l és a filmr l, Nagyvilág, Bp., 2002, 31. 
149 Dobai a pálya-spirál, életm -spirál kifejezést használja Pasolini munkássága kapcsán „(vele 
kapcsolatban  túlságosan idillikus volna »pályaívr l« vagy »pályaképr l« beszélni)” = Kereszt nélkül a 
damaszkuszi úton = Uo. 10-11. 
150 Az Új Írás 1972-es évi körkérdésében, arra volt kíváncsi, hogy a megkérdezett írók min dolgoznak. 
Dobai egy verseskötetr l, két regényr l és két filmr l számolt be. = Új Írás, 1972/12. 108-109.    
151 „…a filmet vágtam a M egyetem vágószobájában, hétf n még vágtam kedden már utaztam 
Kubába…” = SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1004. 
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érzelmi azonosulásra hívó f szerepl je, a Kilovaglás egy szi er db l – amely egy 

„nemzedék kultuszkönyve volt”152 – az Agitátorok és a Büntet expedíció ’68-as 

szellemiségével rokonítható, egyfajta kiáltvány. Az 1975-ben megjelent, Tartozó élet 

cím  regényt l kezdve Dobai a történelem személyességét hangsúlyozza, kiemelt 

f szerepl kkel, s ez a törekvése megegyezett Szabó Istvánéval (Mephisto, Redl ezredes, 

Hanussen).  

Kubában Dobai eltávolodott a közösség eszményét l: elszakadt a BBS-t l, 

m veiben pedig egyre inkább egyénben, (ön)portréban gondolkozott, saját mitológiát 

dolgozott ki. Az ösztöndíj idején született, az egy kötetben megjelent 1964 és a Sziget 

cím  napló-regény, valamint az Egy arc módosulásai. Az 1964 és az Egy arc 

módosulásai ugyanarról a lányról, Dobai els  szerelmér l szól, ezekre az alkotásokra 

utalt Zsoldos Sándor, amikor Az Éden vermei fel l olvasva vissza az életm vet, a 

szerz t az els  szerelem költ jének nevezte.  

1975 után az író kapcsolata lazult a BBS-sel153, munkája súlypontja a MAFILM 

stúdióiba került át, filmes tevékenysége igazodott a „f sodorhoz”, 1979-ben 

bekapcsolódott Huszárik Zoltán Csontváry cím  filmjébe, és közrem ködött a 

Psychében is. Dobai Péter Szikszai Károlynak adott interjújában is meger sítette, hogy 

a film vonzotta legjobban, és hogy sokat tanult a filmi formálásból, „különösképpen a 

dramaturgiai »koncept« kötelez  szerkezettisztasága”154 vonzotta. Az 1978-ban 

megjelent, Sakktábla, két figurával cím  novelláskötetének darabjai filmnovellák, 

dramaturgiailag pontosan felépítve, ahogyan egy forgatókönyv megkívánja, vagyis 

Dobai forgatókönyvíróként a profizmus útjára lépett, de második novelláskötetének 

nincsenek olyan emlékezetes darabjai, mint a Játék a szobákkal (1976) cím  kötetben 

megjelent Imago és az Alapm veletek.  

Dobai Péter második alkotói korszakát 1979 és 1989 közé helyezem. Az els  

alkotói periódust a m faji sokszín ség jellemezte, a nyolcvanas években viszont már a 

forgatókönyv-írói tevékenység dominált. Dobai prózája szoros kapcsolatban állt filmes 

munkáival, A birodalom ezredese (1985) cím  regényt például azért írta meg, mert úgy 

érezte, hogy a Redl ezredes forgatókönyvéb l egy problematikus film született.155 Az 

                                                 
152 Az állítás a „Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a nyár!” cím  kötet (Nagyvilág, 2005) 
fülszöve-gében olvasható.   
153 A BBS-Archívum nyilvántartása szerint 1973 után Dobai csak egy forgatókönyvet adott le (Régi 
magyar mesterségek) 1982-ben. 
154 SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1003.  
155 Lásd err l Horváth Andrásnak adott interjúját. HORVÁTH András, Hosszú séta, Dobai Péter a regény 
és az árterek haláláról, 168 óra, 2000/34. sz., aug. 24, 33. A Filmarchívumban, Dobai Péter személyi 
dossziéjában a Kossuth Rádió Gondolat-jel (1985, június 23.) cím  adásának gépelt változatában a 
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ebben az évtizedben megjelent kisregények (Lavina, 1980; Háromszögtan, 1983; Ív, 

1988; Lendkerék, 1989) pedig eredetileg forgatókönyvnek készültek, de miután film 

nem lett bel lük, Dobai prózába ültette át ket. Az 1981-ben megjelent Se szó, se 

törvény Szomjas György Rosszemberek (1979) cím  filmjének irodalmi forgatókönyve. 

A film a kiegyezés el tti Magyarországot, a dunántúli szegénylegények világát 

Gelencsér József rablóvezér és bandája történetén keresztül meséli el. A Rosszemberek 

el tanulmánynak is felfogható a Vadon (1982) cím  regényhez, amelyb l 1988-ban 

András Ferenc készített filmet. A nyolcvanas években Dobainak hét év szünet után156 

jelent meg új verseskötete, Az Éden vermei (1985). Az évtizedet A válogatott versek 

cím  könyvvel zárta, amely addigi versesköteteinek válogatott anyagát tartalmazza. 

A rendszerváltást követ  id szak Dobai Péter számára is új korszakot jelent, 

nemcsak tematikai, hanem formai szempontból is sz kítette m vészi látószögét, s a 

m vészeti ágakban való mozgásának terét. Az utóbbi tizenöt évben többnyire emlékeit 

dolgozza fel, f ként versben. 1989-ben Dobai mintha megkezdte volna m vei 

rendszerezését, innent l kezdve könyveinek végén részletes bibliográfia található, 

szépírói, forgatókönyvírói és rendez i munkáiról. Az 1994-ben megjelent Vitorlák 

emléke (1979-1993) cím  kötet adja meg Dobai újabb alkotói korszakának alaphangját, 

az író rögzítette az emlékez  pozíciót, ahonnan azóta sem mozdult el, érezhet en a 

szintézis igénye született meg benne. Az 1983-ban megjelent, Archaikus torzó cím  

kötetben nyelvészeti tanulmányait és forgatókönyveit gy jtötte egybe, a Válogatott 

versek cím  könyv pedig húsz éves költ i munkásságába ad betekintést. 2000-t l 

Dobainak több gy jteményes kötete jelent meg, a Párbaj, tükörben (2000) az író 

összegy jtött elbeszéléseit tartalmazza, az Angyali agresszió, Írások Pier Paolo 

Pasolinir l és a filmr l (2002) cím  könyv Pasolinir l írt esszéit, filmnyelvi 

tanulmányait és más filmes, valamint Rómához köthet  írásait tartalmazza. A 2010-ben 

megjelent Latin lélegzet is tematikus kötet, Dobai ezúttal Itáliához kapcsolódó verseit 

rendezte könyvbe, legújabb verseskönyvében (Emlék az ember, 2011) pedig a versek az 

emlékek köré csoportosulnak.  

A harmadik alkotói periódus tudatosan reflektál az els  m vészi korszakra, ezt 

alátámasztja egy 1994-ben adott interjú is, melyben arra a kérdésre, hogy addigi 

életm véb l mi az, amit a legjobban becsül, a következ t válaszolta. „Egyetemista 

                                                                                                                                               
következ  olvasható: „ A birodalom ezredese cím  regényt én végül is azért írtam meg, mert a film nem 
azt tükrözte, ami az én elképzelésem volt, nem is azt tükrözte szerintem, ami a közösen kialakított 
koncepció volt.”  
156 A Hanyatt cím  kötet 1978-ban jelent meg. 
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koromban írott verseim Kilovaglás egy szi er db l címmel jelentek meg a 

Szépirodalmi Könyvkiadónál 1973-ban. Ha lehetne a sorssal alkut kötni, az akkori 

hangomat szívesen visszakapnám. Szeretem els  regényemet, a Csontmolnárokat, és 

azokat a novelláimat, amelyekben olyan férfi-n  kapcsolatokat, barátságokat próbáltam 

leírni, amiket azután az élet elég kegyetlen formában magamon és barátaimon is 

igazolt.”157 Grunwalsky Ferenc 2000-ben készített riportszer  portréfilmjében is 

párhuzamba állítja Dobai korábbi és a kilencvenes években írt verseit, a rendez  szerint 

a tizenöt évvel azel tt írt versekben ugyanaz a téma, mítosz, gondolat (szerelem, tenger, 

búcsú, emlékezés) jelenik meg, s a filmben Dobai is elismeri, hogy monotematikus 

szerz . Dobai Péter Önmúltszázad (1997) és „Barth hadapród, becsületszavamra, 

visszatér a nyár!” (2005) cím  verseskötetében utal a Kilovaglás egy szi er db l 

(1973) verseire, de az Emlékek jöv id ben (2008) cím  kötetr l is elmondható, „ami új 

benne, az az, ami régi benne…”158, vagy „amit elkezdtem, csak arról szólhatnak ezek 

is”159.  

Dobai eddigi m vészi tevékenységének periodizálása során csak arra hívtam fel 

a figyelmet, hogy az életm  korszakolása politikai korszakhatárokkal is egybeesik; 

ebben az összefüggésben az is érdekes, hogy az író munkássága a magyar filmtörténet 

korszakolásával is párhuzamba állítható. Gelencsér Gábor a Titanic zenekara cím  

könyvében az évtized magyar filmm vészetének korszakhatárait új stílusok és 

irányzatok megjelenéséhez köti, de a nemzedéki korszakolást is fontosnak tartja, mert 

„az új nemzedék fellépése új paradigma lehet ségét veti fel.”160 1969-ben a 

filmm vészetben új generáció – a „harmadik új hullám”161 – jelentkezik, amelynek 

tagjai a korábbi BBS-nemzedékt l átveszi a stúdió vezetését. Az irodalomtörténetb l a 

hatvankilences nemzedék megjelölés kikopott, mert új paradigma hiányában a 

nemzedéki besorolás értelmét veszti. Dobai Péter esetében viszont a kategória 

jelentéssel telít dik,  minden szempontból „hatvankilences” – irodalmi és filmes 

                                                 
157 OSZTOVITS Ágnes, Megbirkózunk-e a visszakapott történelmünkkel? Dobai Péter a számvetésr l, a 
honvágyról, az öncenzúra természetér l és írói terveir l, Magyar Nemzet, 1994, október 8, 19. 
158 Dobai Péter Az Éden vermei cím  kötetr l mondta ezt, amit a verseskötet szerkeszt je a hátsóborítón 
idéz.    
159 Az Új Írás 1972. évi külön mellékletében arról kérdezett meg írókat, min dolgoznak. Dobai az idézett 
mondattal zárja nyilatkozatát. = Új Írás, 1972/12, 109. 
160 GELENCSÉR Gábor, A Titanic zenekara, Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar 
filmm vészetében, Osiris Kiadó, Bp., 2002, 44. 
161 „Az 1969 körül indulókat az »els « (Fábri Zoltán, Makk Károly, Kovács András, Jancsó Miklós) és a 
»második« (Gaál István, Szabó István, Kósa Ferenc, Sára Sándor) utáni »harmadik« új hullámként 
emlegetik.” = Uo. 46. 
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indulása is 1968/69-hez köthet  –, de sajátos módon nem az „irodalmi újhullámhoz”162, 

hanem a Balázs Béla Stúdió hatvankilences nemzedékéhez csatlakozott, s t életm ve 

kezdetben párhuzamosan haladt az aktuális filmtörténeti eseményekkel: els  alkotói 

periódusa szinte a hetvenes évek magyar filmtörténeti korszakával (1969/70-1978/79) 

esik egybe,163 a második pedig lefedi a nyolcvanas évek magyar filmm vészetét 

(1978/79-1989/90)164. Dobai második alkotói periódusának kezdete, a hetvenes, 

nyolcvanas évek fordulója a magyar és az európai filmes folyamatokkal is párhuzamba 

állítható: Magyarországon a hetvenes évek végére a dokumentarista és avantgárd 

törekvésekkel párhuzamosan kialakul a hagyományos elbeszélésmód visszavételét célzó 

új akadémizmus. Az els  újavantgárd hullám (hatvanas, hetvenes évek fordulója) hatott 

a szerz  m vészetére, a második, a hetvenes évek végén feler söd  avantgárd újhullám 

viszont elkerülte: az ekkor megjelent két trend, az új akadémizmus és az új érzékenység 

közül Dobai nem a progresszív tendenciákat egyesít , f ként a Balázs Béla Stúdió-beli 

filmes neoavantgárdból és undergroundból merít  új érzékenység irányzatához165, 

hanem a klasszikus, az újhollywoodi fordulat mintájára új akadémizmusnak nevezett 

stílushoz kapcsolódott; Szabó István nyolcvanas években készült trilógiája (Mephisto, 

Redl ezredes, Hanussen) az epikus történetmesélésre újból rátaláló európai 

m vészfilmes tradíció fontos pillére, s egyúttal a magyar film új-konzervatív 

hullámának csúcsa, mindhárom filmet Oscarra jelölték, s a Mephisto 1982-ben el is 

nyerte a díjat. A Mephistoval nemcsak a rendez  életm vében történt markáns 

stílusváltás, hanem Dobai Péterében is,166 Szabó a korábbi szerz i filmes, az író pedig 

                                                 
162 Az Új Írás 1969-es körkérdéseiben arra is kíváncsi volt, hogy a fiatal írók szerint lehet-e irodalmi új 
hullámról beszélni. Dobai a következ  választ adta, „(…) ha nem volna és ha nincs is jelenleg »irodalmi 
új hullám«, kell hogy legyen, tehát lesz, mivel a mai nap, a mai kapcsolatok, a következ  óra problémái 
annyira újak és új módon bonyolultak, hogy azokat már nem lehet a régi, kipróbált – bármily mesteri – 
tudással sem meglátni, sem megláttatni, még kevésbé megnevezni és kifejezni.” = Lillafüred 
1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, IV.    
163 Gelencsér Gábor a hetvenes évek magyar filmtörténeti korszakát A Titanic zenekara, Stílusok és 
irányzatok a hetvenes évek magyar filmm vészetében cím  könyvében (Osiris Kiadó, Bp., 2002) 1968/69-
1978/83 közé teszi (26.o.), de a filmtortenet.hu-n  a „hetvenes évek” 1969/70 és 1978/79 közé ékel dik. 
Az utóbbi korszakolást használom, mert inkább ez fedi le Dobai Péter els  alkotói korszakát (1968/69 - 
1978/79).  
164 A nyolcvanas évek esetében is Gelencsér Gábor korszakolását vettem át. = http://www.filmtortenet.hu 
A nyolcvanas évek filmm vészetének korszakolásáról lásd még Kovács András Bálint Nyolcvanas évek: 
A romlás virágai cím  tanulmányát = KOVÁCS András Bálint, A film szerint a világ , Palatinus, 2002, 
240-281.  
165 Lásd PÁPAI Zsolt, Mellérendel  kapcsolatok, Az intézményesülés kérdései és a nyilvánosság 
problematikája a magyar új érzékenység filmjeiben = BBS 50 : A Balázs Béla Stúdió 50 éve, szerk. 
GELENCSÉR Gábor, M csarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009, 143-155.  
166 Többen ezért fordultak el t le, Mészáros Sándor a kortárs magyar irodalomról szóló írásában (Az 
izlandi és más érdekl d k, Futó pillantás a kortárs magyar irodalomra, Magyar Lettre, 1999 ( sz), 
34.sz.) utal a „tehetségesen induló” Dobai Péterre. http://epa.oszk.hu/00000/00012/00018/meszaros.htm 
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az experimentális pozícióból lépett át a szélesebb közönségréteghez szóló új 

akadémizmus formájába. A stílusváltás az író nyolcvanas években készült prózáján, 

f ként nagyregényein (Vadon, 1982; A birodalom ezredese, 1985) érezhet . Gelencsér 

Gábor jegyzi meg Szabó István munkássága kapcsán, hogy „az életm  közeli és távoli 

darabjait hol szorosabban, hol lazábban kapcsolja egymáshoz a tematikus, stiláris vagy 

dramaturgiai szálakból sz tt kötelék”167, s ez a gondolat Dobai életm vére is igaz: még 

a nyolcvanas években írt forgatókönyvnek készült közönségbarát kisregényeibe (pl. Ív) 

is saját mitológiájának elemeit építette be (pl. ifjúság, els  szerelem), a szerz i védjegy 

a „kommerszebb” alkotásokon is ott van.  

A hetvenes évek végén Dobai munkásságában a kísérleti és a posztklasszikus 

vonás még párhuzamosan futott egymás mellett – ez filmes közrem ködéseib l is 

láthatóvá válik (Csontváry, 1979; Psyché, 1980; Circus maximus, 1980; Mephisto, 

1981). Bódy Gábor, az új érzékenység f  teoretikusa168 a Psychébe még „bevitte” az 

írót, de ezt követ en ellentétes irányban folytatták pályájukat: Dobai a „profizmus 

igézetébe”169 került, az új szubjektivizmus170 emblematikus darabját, a Kutya éji dalát 

(1983) az író csak három évvel a bemutató után látta.171 A szerz  alkotói attit djét 

tekintve a nyolcvanas években eltávolodott az avantgárdtól, s az irodalomtörténet 

szempontjából határk nek számító posztmodern paradigmaváltás sem nyitott új 

korszakot munkásságában, az új érzékenységb l kinöv  posztmodern magyar filmmel 

sem került kapcsolatba, de továbbra is fogékony maradt az új formákat és 

kifejezésmódokat keres  szerz k munkáira. Tarr Béla 1987-ben készült, Kárhozat cím  

filmje a kilencvenes évek legjelent sebb irányzatát, az ún. fekete szériát indította el, s 

Dobai a rendez  következ  két filmjében, a Sátántangóban (1991-1994) és a 

Werckmeister harmóniákban (2001) forgatókönyvi konzultánsként és színészként is 

                                                                                                                                               
(utolsó letöltés: 2010. április 5.) Rónay László viszont azért üdvözli a Vadon cím  regényt, mert Dobai 
megmutatta, hogy a hagyományos regényforma is alkalmas, „id szer , korszer  gondolatok 
kifejezésére.” = RÓNAY László, Egy romantikus h s, Magyar Hírlap, 1982, júni. 26., 8.    
167 GELENCSÉR Gábor, Én, te, , A személy mint filmnyelvi konstitúció Szabó István m vészetében, 
Metropolis, 2003/3, 21.  
168 Lásd PÁPAI Zsolt, Kutyák éji dala. Az új érzékenység és a magyar posztmodern film els  hulláma = 
 http://www.filmtortenet.hu (utolsó letöltés: 2011. február 13.) 
169 Kovács András Bálint a Nyolcvanas évek: A romlás virágai cím  tanulmányában A profizmus igézete 
cím alatt tárgyalja az új akadémizmust. = KOVÁCS András Bálint, A film szerint a világ, Palatinus, 2002, 
243-249. 
170 Pápai Zsolt Kutyák éji dala cím  tanulmányában az új érzékenység szinonimái a következ k: új-
szubjektivizmus, új-eklektika, új-szenzibilitás, transz-avantgard, új-narrativitás, új-fest iség, pszeudo-
stílus.  
171 Dobai Péter saját bevallása szerint véletlenül pillantotta meg a film plakátját egy mozi el tt. A téli 
Duna cím  vers szerint 1986. XII. 30-án nézte meg a filmet Magyar Dezs vel. = DOBAI Péter, 
Önmúltszázad, Nagyvilág Könyvkiadó, Bp., 1997, 93. 
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közrem ködött, és f szerepet vállalt az irányzathoz csatlakozó, a nyolcvanas években 

pályakezd  Enyedi Ildikó Rózsalovag (1984) cím  filmjében is.  

Györffy Miklós Párhuzamok és keresztez dések cím  tanulmányában a magyar 

irodalom- és filmm vészet hatvanas, hetvenes évekbeli kapcsolatait veszi sorra; négy 

irodalmi törekvés filmes párhuzamait írja le. Történelmi magatartás- és sors-modellek 

címszó alatt két nagyobb irányzatot tárgyal. Az egyik a politikai és erkölcsi 

tanulságokat közvetít  Németh László, Illyés Gyula, Páskándi Géza, Süt  András 

történelmi drámáinak továbbélése Jancsó strukturalista történelmi paraboláiban, illetve 

ennek a látásmódnak a felbukkanása a nem parabolisztikus történelmi filmekben. A 

másik a parabolikus látásmódhoz közeli, de az absztrakt strukturalizmus helyett a 

merevebb folklorisztikus formaeszményt követ , a népi hagyományt a bartóki modell 

szellemében szintetizáló költ k közvetett (Juhász Ferenc, Nagy László) és közvetlen 

jelenléte (Csoóri Sándor) els sorban Kósa Ferenc filmjeiben (pl. Tízezer nap, 1965). A 

hetvenes évek közepére a fiatal – f ként a hatvankilences – nemzedék tágította a 

történelmi parabolák m faji lehet ségeit, ebben az összefüggésben utal Györffy a 

Csontmolnárokra, az Agitátorokra, a Büntet expedícióra s az Amerikai anzixra. Befelé 

fordulás és emlékezés cím alatt a közéleti témától eltávolodó, befelé forduló filmek (pl. 

Szerelem, Szindbád) létrejöttét ösztönz  m vekr l és írókról (Déry Tibor, Örkény 

István, Mándy Iván, Mészöly Miklós) esik szó. Dobai ebben a felsorolásban nem 

szerepel, de érdemes megjegyezni, hogy a hetvenes évek közepét l az író m vészetében 

is szubjektivizálódás figyelhet  meg, prózájában (pl. Tartozó élet) a történelem 

személyes sorsokon keresztül jelenik meg, s az évtized közepét l válik m vei központi 

témájává, valamint szövegformáló elemmé az emlékezés aktusa. „Ahogy Szindbádnak 

nevezett h sében, e vidéki magyar Don Juanban Krúdy önmaga mitizált alakmását 

teremtette meg, úgy vetítette magát Huszárik Szindbádba. Saját életének alapélményét, 

az élet változatos teljességére vágyó ember önmagába való tragikus visszaszorulását, 

melankólikus lemondását fejezte ki Krúdy h sén keresztül.”172 Györffy Huszárik 

Zoltánra vonatkozó megjegyzése – f ként az érett – Dobaira is igaz, Krúdy álomvilága 

rá is hatott, a szecesszió és az impresszionizmus elemeib l kikevert képgazdag stílus 

meghatározó jegye a szerz  emlékez  írásainak és a harmadik alkotói periódus 

verseinek, de nemcsak nyelvtani értelemben, a mondatszerkesztés szintjén (pl. 

prózaritmus) idézi meg Krúdyt, hanem magára ölti az író és alteregói (pl. Rezeda 

                                                 
172 GYÖRFFY Miklós, Párhuzamok és keresztez dések, A magyar irodalom és  film kapcsolatai a hatvanas 
és hetvenes években = A tizedik évtized, Palatinus – Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001, 192. 
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Kázmér, Szindbád) álarcát is. „Krúdy mindenben a múltat, az elmúlást látta, nem azt, 

hogy van és milyen, hanem azt, hogy volt és milyen volt. A múltak, a »voltak« 

jelentették számára, valami különös, meghitt módon a jöv t is.”173 – írta 1977-ben a 

Sakktábla, két figurával cím  novelláskötetben megjelent Hazám a városban ciklusban. 

Krúdy h sei patetikusan kivonulnak az életb l, felejteni és emlékezni akarnak, újra élni, 

hogy bizonyítsák az élet értelmét; ebb l a szerz i pozícióból születtek Dobai harmadik 

alkotói korszakának m vei. A szerz  visszaemlékez  írásait – pl. az In loving memory 

cím  önéletrajzi esszéjét – az emlékezés mechanizmusának felvázolásával kezdi, az 

emlékezve újraélni szindbádi programot Grunwalsky portréfilmjében a második élet 

fogalmával magyarázza meg, s ez az utóbbi tizenöt év verseinek is a kulcsgondolata. 

Györffy Jelen id  címszó alatt tárgyalja a negyedik párhuzamba állítható törekvést, a 

szociográfiák és a hetvenes évek kisprózáiban megjelen  „közérzet irodalom” hatását a 

dokumentarizmusra és a nemzedéki közérzetfilmek tematikus csoportjára. Dobai „jelen 

idej ” prózája távol áll a szociográfiától – igaz, a képcentrikus leírásoknak 

köszönhet en, novellái és kisregényei ma már kordokumentumként is értelmezhet k –, 

s tudatosan eltért a nemzedéki közérzet irodalomtól is, de mint a Szociológiai 

filmcsoportot! cím  kiáltvány aláírója a valóság dokumentatív feltárása mellett kötelezte 

el magát. A rossz közérzet , kiábrándult, kallódó értelmiségi fiatalember alakja, egyéni 

karakterrel felruházva, Dobai novellisztikájában is fellelhet , de er sebb a párhuzam a 

figura filmes alakváltozataival. „Kalandor-csavargó-betyár”174 vonásokkal felruházva 

jelenik meg például Szomjas György Rosszemberek (1978) cím  filmjében, melynek 

Dobai írta a forgatókönyvét, s ez a típus a Vadonban (1982) is megtalálható. Cserhalmi 

György filmes szerepeiben a karakter „filozófikus-intellektuális”175 hátteret kap (pl. 

Amerikai anzix, Psyché), s ez a típus uralja a szerz  „jelen idej ” és történelmi témájú 

prózáját is. Összességében tehát elmondható, hogy Dobai irodalmi törekvései a 

hatvanas, hetvenes évek magyar filmtörténetének tendenciáival állíthatók párhuzamba, s 

kulturális perifériára szorulása is akkor kezd dött, amikor a magyar film veszített 

kulturális funkciójából176.  

 

 

                                                 
173 DOBAI Péter, Sakktábla, két figurával, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 173. 
174 GYÖRFFY Miklós, Párhuzamok és keresztez dések, A magyar irodalom és  film kapcsolatai a hatvanas 
és hetvenes években = A tizedik évtized, Palatinus – Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001, 202 
175 Uo.  
176 Lásd err l SZILÁGYI Ákos, A film elszakadása, Filmvilág, 1985/8, 2-6.  
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A disszertáció vizsgálati szempontjai, felépítése 

Dobai három alkotói korszaka közül az els t helyezem az elemzés 

középpontjába, mivel a szerz  ekkor alapozta meg az életm  karakterét. Ezt a korszakot 

az intenzív, és – a m faji megoszlás tekintetében – kiegyensúlyozott irodalmi (vers-, 

novella- és regényírás) valamint filmes jelenlét (rendezés, forgatókönyvírás, színészi 

munka) jellemezte, ami a kés bbiekben stílusban módosult, de a szerz  a mai napig 

innen merít; vagyis ha az életm höz közelebb akarunk jutni, akkor az 1969 és 1979 

közé es  id szakot kell alaposabban szemügyre venni – ahogy azt az író sugallja egy 

’94-ben adott interjújában177. A hetvenes évek végére a szerz nek már három regénye 

(Csontmolnárok, 1974; Tartozó élet, 1975; 1964-Sziget, 1977), két novelláskötete (Játék 

a szobákkal, 1976; Sakktábla, két figurával, 1978), három verseskötete (Kilovaglás egy 

szi er db l, 1973; Egy arc módosulásai, 1976; Hanyatt, 1978) jelent meg, három 

filmet rendezett (Archaikus torzó, 1971; Együtthatók, 1973; Anyám, 1975), több 

jelent sebb forgatókönyvet írt (pl. Büntet expedíció, 1970; Radetzky-induló, 1976; 

Rosszemberek, 1978; Csontváry, 1979), színészi szerepeket vállalt (Agitátorok, 

Büntet expedíció, A harmadik, Staféta, Psyché, Circus maximus), filmesszéket és 

nyelvészeti tanulmányokat publikált, és drámákat (Valencia bolondjai, A has) is 

fordított. S a hetvenes, nyolcvanas évek fordulóján már elmondható, hogy szinte egy 

életm  állt mögötte, s nemcsak a m vek mennyisége (és min sége) miatt, hanem mert 

ezekkel a munkákkal a kés bbi alkotások alapmotívumait teremtette meg. 

A dolgozat fejezeteiben a fent jelzett szempontok (a szerz  „köztes”, kánonon 

kívüli pozíciója, személyes kapcsolatai, m vészetének filmes vonatkozásai és vonásai) 

mentén elemzem az eddigi életm vet. Dobai munkásságának feldolgozásakor 

forrásérték nek, iránymutatónak tekintettem a szerz  visszaemlékezéseit, korabeli 

interjúit, és személyes beszélgetéseinket; a fejezetek címe majdnem minden esetben az 

író m veib l való. A második részben (In loving memory) a pályakezdés mozzanatát a 

szerz  In loving memory of BBS… cím  önéletrajzi esszéjének segítségével ragadom 

meg, melyben Dobai, szellemi fejl désének négy állomásáról ír178, ennek nyomán 

Zsilka János nyelvészt, Bódy Gábor rendez t és a Balázs Béla Stúdiót emelem ki. Dobai 

                                                 
177 OSZTOVITS Ágnes, Megbirkózunk-e a visszakapott történelmünkkel? Dobai Péter a számvetésr l, a 
honvágy-ról, az öncenzúra természetér l és írói terveir l, Magyar Nemzet, 1994, október 8, 19. 
178 In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK 
László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 53. 
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a hatvanas, hetvenes évek avantgárd m vészeihez (pl. Bódy Gábor, Erdély Miklós) 

hasonlóan elméleti írásokat is publikált, Zsilka János jelentéstanát, szerves nyelvi 

rendszerét használva fel. Az In loving memory cím  fejezetben kitérek Dobai 

nyelvészeti tanulmányaira, melyek azért fontosak, mert Zsilka hatása nemcsak a szerz  

korai filmelméleti írásaiban, kísérleti forgatókönyveiben érz dik, inspirációja a szerz  

egész írásm vészetét meghatározza. A dolgozat célkit zései közé tartozik, hogy Dobai 

publikálatlan m veit is bemutassam. Ebben a fejezetben a BBS-Archívumban megtalált, 

Egy arc módosulásai cím  kísérleti forgatókönyvet is közlöm, majd egy rövid részben 

(Exkurzus: Erdély Miklós kép-apóriáiról) a szerz  Erdély Miklós kép-apóriáiról cím  

írását mutatom be, s kitérek Dobai Erdély Miklóshoz f z d  barátságára is. A harmadik 

fejezetben (Egy ifjú nemzedék a hatvanas, hetvenes évek fordulóján, filmkamerával) 

tárgyalom az Agitátorok (1969) cím  filmet179, melynek kapcsán a szerz  pályakezd  

programnyilatkozatait emelem ki (a Szociológiai filmcsoportot! cím  kiáltvány esetében 

ez megegyezik a BBS ’69-es nemzedékének programjával), s azt a társadalmi-politikai 

közeget (Magyarországot a hatvanas-hetvenes évek fordulóján), amelyben a szerz  

alkotott. Részletesen tárgyalom Dobai Dokumentumok alapk be és komputerbe cím  

írását, amely 1970-ben jelent meg az Új Írásban, de a szerz  kés bbi novellásköteteiben 

nem szerepel. A szöveg poétikai feszültségét a Szociológiai filmcsoportot! nev  

kiáltványban megfogalmazott célkit zés, a dokumentumok analízise és az avantgárd 

újszer , er teljes retorikája közti feszültség teremti meg, tartalmát tekintve pedig Dobai 

Magyar Dezs vel és Bódy Gáborral töltött napját örökíti meg, s ebb l a szempontból 

forrásdokumentumnak tekinthet . A negyedik fejezetben (Rekonstrukciós kísérlet[ek]) 

Dobai utolsó BBS-filmjének (Együtthatók) rekonstrukcióját kísérlem meg, reflektálva 

Koós Anna jegyzetére, mely a M csarnokban megrendezett Más hangok, más szobák – 

rekonstrukciós kísérlet[ek], A Balázs Béla Stúdió 50 éve cím  kiállításon volt olvasható. 

Ezzel a fejezettel azt mutatom be, hogy a kortársak  visszaemlékezései hogyan segítik 

el  egy m  létrejöttének és korabeli kulturális szerepének feltárását. Dobai 

munkásságának elemzésekor felmerül a kérdés, hogy filmforgatókönyv-írói 

tevékenysége hogyan befolyásolta az életm  alakulását, s a szerz  irodalomtörténeti 

pozícióját. Az ötödik fejezetben (Tékozló tehetség) az irodalmi szempontból kevésbé 

                                                 
179 A szerz  1971-ben els , A magunk kenyerén cím  antológiában megjelent önéletrajzi esszéjében is – 
egyetemi éveib l – nyelvészeti tanulmányait emelte ki, valamint a filmmel való megismerkedését: „a f  
fordulat az Agitátorok cím  filmmel kapcsolatos, melynek írója Bódy Gábor és rendez je Magyar Dezs  
vittek be tulajdonképpen a »filmbe«.” = A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1971, 86. 



 39

rangosnak tekintett filmforgatókönyvekben „elpazarolt” m vészi energiák 

szépirodalomba történ  beépítését és a forgatókönyvekben felhasznált tudásanyagnak és 

történetelemeknek az „újrahasznosítását” mutatom be. A hatodik fejezetben 

(Visszakapott történelem) Dobai korai programnyilatkozatára visszautalva a szerz  

történelem iránti elkötelezettségét emelem ki. A történelmi tematika az egész életm vet 

áthatja, Dobai történelmi tárgyú esszéi és parabolikus szemlélet  filmes munkái mellett 

els  regényét, a Csontmolnárokat elemzem részletesen. A hetedik fejezetben (A 

mindennapok forradalmárai) Dobai pályakezd  programnyilatkozatából a „magatartás 

forradalmának” gondolatát emelem ki. Az „egyetemességre és tökéletességre tör  

forradalmi élet” ideáját a szerz  egyetemi évei alatt dolgozta ki, s m vészi alkotásaiba 

is beépítette, ebben a fejezetben az Archaikus torzó cím  filmet és els  novelláskötetét 

elemzem részletesebben. Az utolsó részben (Kilovaglás egy szi er db l) Dobai 

költészetét tárgyalom, itt térek ki az emlékez  pozíció állandósulására, a szerz  

magánmitológiájára (els  szerelem és a tengerész múlt) és a m vészetét meghatározó 

motívumokra. Dobai – már idézett – 1976-ban adott interjújában180 m veit koncentrikus 

köröknek írja le (melyek közepén ugyanaz a szervez er  áll), a legbels  kör a líra, ezt 

követi az elbeszélés, a regény, majd a film. A dolgozat szerkezetét ezekhez hasonló 

koncentrikus köröknek képzelem el. Az els  fejezetekben a „küls  kört”, a 

„balázsbélás” éveket, a filmes munkákat és kapcsolatokat tárgyalom, ezt követi egy 

újabb „kör”, Dobai prózája, majd következik a legbels , Dobai lírája, mely a kritikusok 

(és a szerz ) jóslata ellenére nem t nt el a többi m faj mellett, hanem éppen 

ellenkez leg, kiteljesedett. 

 

                                                 
180 MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/ 9., 552. 
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II. In loving memory 
 

Dobai Péter az utóbbi években készült interjúkban181 –  s legújabb verseskötetében, 

az Emlék az emberben (2011) is – utal arra, hogy életrajzi prózát ír, ez a szándék érz dik ki 

pályatársakra emlékez  esszéib l182, s a barátai könyveihez írt el szókból183 is, melyek sok 

esetben támpontot jelentenek az életm  feldolgozásához. A BBS-emlékkönyvben 

megjelent, In loving memory of BBS… cím  önéletrajzi esszéjéb l a pályakezdést 

meghatározó intellektuális, kulturális háttér rajzolódik ki, amelyb l Dobai szellemi 

fejl désének négy állomását, „egyetemét”184 emeli ki. Az els  egyetem alatt az Eötvös 

József Gimnáziumot érti, a másodikat a tengerek jelentették185, a harmadik „a 

tulajdonképpeni »hivatalos« egyetem, az ELTE Bölcsészettudományi kara, ahol filozófiát, 

ó- és újkori nyelveket, többek között olasz nyelvet és irodalmat, valamint szemantikát 

tanultam, ahol Prof. Dr. Zsilka János tanítványa, majd barátja lettem. (…) És azután – 

mintegy ajándékképpen – még egy egyetem következett: a Balázs Béla Stúdióban töltött 

évek is egyetemi stúdiumoknak min sültek számomra, ha mérlegelem mindazt, amit a 

BBS-ben kaptam és mindazt, amire a BBS-ben tág tér nyílt el ttem: forgatókönyvírás, 

filmrendezés, barátság, eleven, aktív szolidáris közösség (…) a BBS olyan 

szabadegyetemnek bizonyult, ahol vizsgázni ugyan nem kell, de tanulni sokat lehet.”186  

Dobai Péter m veiben mindegyik egyetemének emléket állít, „az els  magyar 

reáltanoda”187, az Eötvös Gimnázium egykori tanári kara regényei (pl. Tartozó élet, A 

birodalom ezredese, Lendkerék), novellái (pl. Tet ) visszatér  szerepl i, a tenger pedig 

m vészetének központi szimbólumává vált. A szerz  m veit többszörösen átszöv  téma és 

                                                 
181 SZEPESI Dóra, Emlék az ember, Interjú Dobai Péterrel, Könyvhét, 2012, december, 258. 
182 Pl. Tékozló Szindbád, In memoriam aeternam Huszárik Zoltán = Huszárik breviárium, vál. és szerk. 
LENCSÓ László, Szabad Tér Kiadó, 1990; In memoriam Bódy Gábor, 1986. október 20. Kelt: Pesten = Balázs 
Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 
2002, 99-112.  
183 Pl. Gyurkovics Tibor Magyar extázis 107 kép – 107 vers cím  könyvéhez írt el szava (Magyar extázis, 
Egyszer hódolatteljes elragadtatott, másszor melankólikus bolyongások Gyurkovics Tibor képtárában, Kráter 
Kiadó, 2007, 7-12.). Lásd még Egy építész útinaplója rajzokban = FINTA József, Rajzoskönyv, Úti emlékek, 
1967-1999, 5-12.     
184 Dobai több interjúban is elmondta, hogy abban a szerencsében volt része, hogy egymás után több 
egyetemet végzett el. pl. MUHI Klára, Gettó, egyetem, politikai csatatér, (A BBS els  két évtizede, Kézdi-
Kovács Zsolt, Kósa Ferenc, Dobai Péter, Dárday István és Szomjas György beszélgetése a negyven éves 
Balázs Béla Stúdióról), Filmvilág, 2001/12, 9.     
185 Dobai érettségi után, 1962 és 1965 között hajón dolgozott, el ször mint hajósinas és matróz, végül 
hajókormányosként szerelt le. 
186 In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK 
László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 53. 
187 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 85. 
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motívumhálózat bemutatására kés bb térek ki188, Dobai pályájának alakulása, szellemi 

környezetének feltérképezése céljából a másik két egyetemet, a bölcsészkart és a Balázs 

Béla Stúdiót kell kiemelni.  

Dobai egyik Bódyról szóló visszaemlékezésében189 tizennégy pontban foglalta 

össze barátságuk és Bódy munkásságának f bb állomásait, az els  öt pontból kirajzolódik 

az a szellemi tér, amely egyetemista korukban meghatározta, formálta gondolkodásukat.190 

„1. Egyetemi évek: Bódy filozófia-történelem szakra, én filozófia és általános nyelvészet 

szakra jártam, 1965-ben láttuk egymást el ször ifjú Lukács-tanítványok harsány 

kórusában. Mindjárt két világítótorony mutatta meg nekünk az igaz irányt: Prof. Dr. Zsilka 

János nyelvész, a jelentéstan legkiemelked bb tudósa és Prof. dr. Pier Paolo Pasolini, aki 

sok más alkotótevékenysége mellett ugyancsak nyelvész volt, a szemiotika és a szemantika 

professzora. Mondhatni: e két nagy férfiú a mi tanulmányainkban, vitáinkban, írásainkban 

találkozott egymással. Az sforrások k ketten voltak a hivatalosan, katedrákról oktatott, 

hirdetett marxista »esztétika«, »etika«, az ún. marxista »filozófiatörténet« pártos-

munkás rös-KISZ-es kényszer-tanainak vaksötétjében, mindennapi és eszmei 

világtalanságában.”191 Dobai 1971-ben els , A magunk kenyerén cím  antológiában 

megjelent önéletrajzi esszéjében is – egyetemi éveib l – nyelvészeti tanulmányait emelte 

ki, valamint a filmmel való megismerkedését: „a f  fordulat az Agitátorok cím  filmmel 

kapcsolatos, melynek írója Bódy Gábor és rendez je Magyar Dezs  vittek be 

tulajdonképpen a »filmbe«.”192 Sükösd Mihály 1974-ben részben Dobai véleményével 

egybecsengve, részben azt kiegészítve a szerz  „szellemi felnövekvésének két nagy 

állomását” emelte ki: a dogmáitól megszabadult (!) marxista történetfilozófiát és a modern 

nyelvelméletet.193  

Dobai a hetvenes évekt l kezdve szinte minden interjúban elmondja, hogy 

egyetemistaként Zsilka János általános nyelvészeti szemináriumait látogatta legs r bben. 

Egy 1976-os interjúban így nyilatkozott: „Megbántam volna, hogy bölcsészkarra jártam, ha 

nem lettem volna Zsilka János tanítványa, aki az általános nyelvészeti kurzus során a saját 

rendszerét is átadta nekünk, hatalmas apparátussal, de végül is nagyon egyszer en. 

                                                 
188 A Kilovaglás egy szi er db l cím  fejezetben. 
189 Kezdetben volt a halál – Bódy Gábor 1946-85., Magyar Napló 2006/11., 8-9.  
190 Az els  öt pontban Dobai az egyetemi éveket, a film felé fordulás („paradigma- és dimenzióváltás”) 
folyamatát és az Agitátorok forgatását örökíti meg. A kés bbi megállapítások már kizárólag Bódyra 
vonatkoznak. 
191 Uo. 
192 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 86. 
193 SÜKÖSD Mihály, Regényíró a küszöbön, Új Írás, 1974/8, 82. 
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Meggy z désem, hogy a jelenlegi magyar nyelvészet csúcsán lehetne elkezdeni az 

értékelését. A nyelv törvényszer ségei, jelentésjátékai iránti érdekl désem ennek 

köszönhet . A nyelv cél és eszköz lett a számomra, s úgy érzem, az emberi életben végül is 

a nyelv a legfontosabb.”194 2000-ben is hasonlóképpen emlékezett meg Zsilkáról: „(…) 

elvégeztem a bölcsészetet, ahol egyedül csak a nagyszer  nyelvtudóstól, Zsilka Jánostól 

volt mit tanulni – a többieket említeni sem érdemes – (…) S hogy mégsem elvesztegetett 

id  volt az az öt esztend , hanem életem óriási nyeresége – az Zsilkának köszönhet , 

akinek az általános nyelvészeti szemináriumaira bejártam. Megismertem a szemantika 

történetét, s azt a nagy, új jelentéstani rendszert, amit világviszonylatban  dolgozott ki.”195 

A Dobai korai írásait jellemz  nyelvi játékokat Zsilka nyelvészeti szemináriumai 

inspirálhatták196. Zsilka itt vezette le azt a nyelvtörténeti folyamatot, melynek során a 

konkrét jelentésekb l kialakulnak az elvont, általános jelentések, s ezekb l a metaforikus, 

végül pedig a szimbolikus, allegorikus jelentések. Zsilka ugyanakkor nemcsak 

nyelvészként hatott Dobaira – a fiatal m vész Zsilkától tanult meg latinul, vele olvasta 

görögül az Evangéliumokat. Zsilka szemináriumai olyanok voltak számára, mintha csak 

„tetszés-szenvedély”197 szerint barangolnának a m vel déstörténetben: beszélgetéseket 

folytattak az olasz reneszánsz festészetr l, a modern m vészetekr l, a görög és a német 

filozófusokról, Dosztojevszkijr l, Thomas Mannról, Musilról, Proustról. Dobai Zsilka 

témavezetésével képz m vészeti alkotások felhasználásával Önarcképek-arcképek címen 

írt volna szakdolgozatot, de a filmezés miatt ezt a témát nem volt ideje kidolgozni.  

Havasréti József egyik tanulmányában Bódy Gábor és Zsilka János kapcsolatát 

elemezve többek között arra keresi választ, hogy mik voltak a mozgatórugói a Zsilka 

munkássága iránti érdekl désnek, „miképpen inspirálhatott jelentékeny, Zsilka nyelvészeti 

teóriáival ellentétben el nem évül  m veket”198. Dobai – valószín leg a generatív 

nyelvészetre utalva, amely formális, strukturális szemlélet  megközelítés – úgy véli, hogy 

a hatvanas években divatos lingvisztikai iskolák, a francia és az amerikai strukturalizmus 

                                                 
194 MARAFKÓ László, Dobai Péter: Filmben, prózában, versben, Magyar Ifjúság, 1976/17, 18. 
195 METZ Katalin, Ki viszi át a bátorságot?, A hét arca: Dobai Péter, Magyar Nemzet, Napi RTV, 2000., ápr. 
17-23., 3. 
196 Nem értek egyet Dobaival abban, hogy szemantikai stúdiumai nem hatottak írásm vészetére. (Dobai Péter 
2013. február 24-én írt levelében fogalmaz úgy, hogy ezek a szemináriumok „semmiféle közvetlen – sem 
közvetett – módon nem hatottak” írásaira.)  
197 BODNÁR Dániel, A média a hatalom költészete és legf bb védelmez je, Látogatóban Dobai Péter írónál, 
Lyukasóra, 2007, október, 25. 
198 HAVASRÉTI József, A „syntaxis mundi” eszméje és a film, Zsilka János és Bódy Gábor kapcsolatáról  = 
Adoptációk : film és irodalom egymásra hatása, szerk. GÁCS Anna, GELENCSÉR Gábor, JAK, Kijárat Kiadó, 
Bp., 2000, 48. 



 43

elt ntek, míg Zsilka elmélete ma is érvényes. Igaz, hogy a Magyar nyelv és irodalom MA, 

Funkcionális kognitív nyelvészet szakirány Jelentéstan szemináriumán Zsilka Nyelvi 

rendszer és valóság (1971) cím  könyve ma is a tananyag részét képezi. Kugler Nóra 

szemináriumán199 a Nyelvi rendszer és valóság alapján magyarázta a mondatformák, a 

szintaktikai szerkezetek jelentését és összefüggésrendszerét a „szerves nyelvi rendszer”-

ben, s arra is felhívta a figyelmet, hogy Adele E. Goldberg 1998-ban megjelent Patterns of 

experience in patterns of Language cím  tanulmányában több olyan észrevételt tesz, amire 

Zsilka már 1971-es munkájában rámutatott.200 Ugyanakkor Ladányi Mária 1997-ben 

megjelent, Szerves-dialektikus nyelvelmélet cím  tanulmányának bevezet jében arról ír, 

hogy a Zsilka által kidolgozott ún. szerves nyelvelmélet vagy szerves rendszer, külföldön 

kevésbé ismert. Az elmélet megmaradt egy sajátos magyar nyelvészeti iránynak, annak 

ellenére, hogy f ként a szemantika és a metaforizációs folyamatok középpontba állítása 

révén számos ponton hasonlóságot mutat a kognitív nyelvészet langackeri ágával és más, a 

kognitív nyelvészeti felfogáshoz közel álló elképzelésekkel.201 A Zsilka János 

nyolcvanadik születésnapjára rendezett emlékkonferencia kerekasztal-beszélgetésének 

egyik fontos kérdése volt az, mi lehetett annak oka, hogy Zsilkát saját korában kevesen 

értették meg, s így nem hatott igazán.202 Abban mindenki egyet értett, hogy Zsilka János 

nem volt beilleszthet  a meglév  merev kategóriákba, paradigmaelméletekbe, illetve abba 

a sztenderd rejtvényfejtési modellbe, amit az akkori nyelvtudomány képviselt. Horváth 

Katalin szerint Zsilka elszigeteltségének legf bb oka az a paradigmatikus különbség volt, 

amely az  dialektikus-szerves nyelvelmélete s a korabeli nemzetközi nyelvtudományban 

uralkodó generatív grammatika éppen aktuális modellje között feszült. Zsilka pályájának 

                                                 
199 Kugler Nóra „Zsilka-szemináriumain” 2010. április 20-án és 27-én vettem részt.    
200 Mindezt 2013-ban, azzal egészítette ki, hogy az Ösvények, a hallgatói TDK Funkcionális nyelvészeti 
diákm helyének folyóirata, már közölte Hrenek Éva igeelemzéseit ebben a modellben, s már el készületben 
van Hantó Réka szintén Zsika-elméletét felhasználó munkájának megjelentetése is. „A diákkörben 
megbeszélést tartottunk a Zsilka-modell adaptálhatóságáról a funkcionális kognitív nyelvelméletbe, 
meghívott vendégünk volt Ladányi Mária. Próbáljuk Zsilka kritikai újraértelmezését elvégezni ebben a 
keretben, de még nagyon az elején járunk, egyel re újraolvasása és közös gondolkodás zajlik els sorban az 
elemzések és a szövegek kritikájára épülve.” = Kugler Nóra 2013. június 22-i levele. 
201 LADÁNYI Mária, A szerves–dialektikus nyelvelmélet. Eredeti megjelenés: az ELTE BTK Palimpszeszt c. 
elektronikus folyóiratában, az 1997. évf. 3. (március–áprilisi) számában. Jelenlegi elérhet sége: 
http://alknyelv.elte.hu/szerves.pdf (utolsó letöltés: 2013. június 12.) 
202 Berrár Jolán 1970-ben Zsilka János: A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer cím  
recenziójában (Általános Nyelvészeti Tanulmányok VII., 1970, 271–276.), arra hívja fel a figyelmet, hogy 
Zsilka els  könyve, az 1966-ban megjelent A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer (Tárgyas 
mondatszerkezetek) egy-két hivatkozást leszámítva visszhangtalan maradt.  
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els  évtizedeiben gondolatainak újszer sége, eredetisége volt kirekesztettségének legf bb 

oka, a kés bbiekben pedig természete nehezítette meg a vele való munkakapcsolatot.203  

Dobai A képi és fogalmi jelentések összefüggései (1972) cím  tanulmányában 

Zsilka szerves nyelvi rendszerével kapcsolatban a nyelvészeten kívüli alkalmazhatóságot 

emeli ki, „(…) Zsilka János szerves rendszere – a nyelvben az emberi gondolkodás 

összfolyamatát ragadja meg (…) Mivel Zsilka a nyelvi rendszer és a nyelven kívüli 

valóság dialektikáját is kutatja, rendszere termékeny kiindulópontnak bizonyult 

szemiotikai, filmnyelvi, irodalom-szemantikai és filozófiai alkalmazásokhoz és 

általánosításokhoz: vagyis éppen a szintaxis mundi feltárásához, amit a marxista 

terminológia a »visszatükrözés« metaforájával fejez ki következetesen.”204 S kés bb, egy 

1987-ben készült interjúban205 is meger síti, hogy a modern nyelvelmélethez való 

köt dése a film iránti közvetlen érdekl désb l fakadt, s nem tudományos ambícióból. 

„Nagyon sokat lehetett meríteni Zsilka János szemináriumaiból, el adásaiból, a vele való 

személyes beszélgetésekb l. Végül is azonban ahhoz, hogy ebb l egy átfogó 

filmszemiotika szülessék, valójában egy szigorúan vett folyamatos munkára lett volna 

szükség, én viszont az írást és a filmet választottam.”206 Dobai a kés bbi interjúkban is 

els sorban Zsilka barátságát emeli ki207, aki a szerz  bevallása szerint a legnagyobb 

ösztönz je volt az írásban208; az 1990-ben, Zsilka hatvanadik születésnapjára megjelent 

emlékkönyvben az író nem nyelvészeti tanulmánnyal, hanem versekkel köszöntötte a 

nyelvészt.209 Dobai esetében érdemes hangsúlyozni azt a fajta kett sséget, amit  maga 

Pasolini kapcsán az angyali agresszió kifejezésbe s rített, s írásait olvasva saját 

személyisége is ezzel a szószerkezettel írható le: a „tékozló fenegyerek” karakter mély 
                                                 
203 Kerekasztal-beszélgetés, Zsilka János szerves-dialektikus elmélete és hatásai = A pszicholingvisztikától a 
beszédtechnológiáig, Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreib l, szerk. KISS 
Zoltán, LADÁNYI Mária, PETYKÓ Márton, Tinta Könyvkiadó, Bp., 2011, 138-139. 
204 DOBAI Péter, A képi és fogalmi jelentések összefüggései, Fotóm vészet, 1972/2, 33. 
205 VÖRÖS T. Károly, Az Ember: Tanú, Beszélgetés Dobai Péterrel, Népszabadság, 1987, aug. 1., 13. 
206 Uo. 
207 A Pet fi Irodalmi Múzeum Hangtárában az egyik felvételen, amely Dobai lakásán készült (az interjút 
Szerdahelyi Zoltán készítette, Hajnóczy Péterr l kérdezte Dobait 1990. július 10.-én), Zsilka János telefonál. 
= PIM Médiatár K/846 és K/847. 
208 Kicsoda az az én? – A Lyukasóra melléklete, szerk. FARKAS László, 1999. febr., II.   
209 ANTONELLA DA MESSINA (1430-1479) VERGINE ANNUNZIATA CÍM  FESTMÉNYE EL TT (Az 
Angyali Üdvözlet Máriája) Szicília, Palermo, Museo Nazionale, Dr. Prof. Zsilka János egyetemi Tanár 
Úrnak, 60. születésnapjára.; PRAEAMBULA FIDEI; CASPAR DAVID FRIEDRICH UTOLSÓ KÉPEI „Das 
Gemüth aufs Höchste zu spannen.” Dr. Prof. Zsilka János egyetemi tanár 60. születésnapjára; MÓKA „Ich 
hab’s gewagt!” Lovis Corinth, Dr. Prof. Zsilka János egyetemi tanár 60. születésnapjára; A PART, 
Alessandro Magnasco festménye el tt, Dr. Prof. Zsilka János egyetemi tanár 60. születésnapjára; 
GRAMMATIKA, Dr. Prof. Zsilka János egyetemi tanár 60. születésnapjára = Emlékkönyv Zsilka János 
professzor hatvanadik születésnapjára, szerk. HAVAS Ferenc, HORVÁTH Katalin, LADÁNYI Mária, ELTE 
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Bp., 1990, 46-50.      
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h séggel ötvöz dik, örök szeretettel azok iránt, akik (valaha) fontosak (voltak) számára. 

Az In loving memory – amellyel Dobai a BBS-re, Zsilka Jánosra, Bódy Gáborra, s a 

„hatvanas, hetvenes évek fordulóján filmkamerát kezükbe vev  ifjú nemzedékre” utal – 

(is) azt jelenti, hogy „szeretettel emlékezve valakire vagy valamire” (ami nincs többé).210 

Zsilka és Pasolini esetében fontos kiemelni azt is, hogy Dobai olyan mestereket választott a 

hatvanas évek közepén, végén, akiknek munkássága ma is aktuális, vagy éppen ma kerül a 

figyelem középpontjába211. 

Az In loving memory…-ban Dobai így emlékszik vissza elméleti munkásságára. 

„(…) amikor az »avantgarde« megjelent a BBS-ben, akkor megjelent a tudomány is. Az 

egyik mintha vonzotta volna a másikat, de az is lehet, hogy csupán véletlen és szerencsés 

egybeesés volt. Jelentéstani el adások tartására meghívtam Prof. dr. Zsilka Jánost. Az  

lényegüket tekintve tisztán nyelvészettudományi, szemantikai el adásait feszült 

figyelemmel hallgatták azok a fiatal filmesek, akikt l, el képzettségüket tekintve, ezek a 

magas tudományok eredetileg távol állottak. Ekkor kezd dtek meg a Pasolini-filmek 

vetítései, sorozatban, és a filmek vetítésével párhuzamosan megkezd dtek azok a 

termékeny, heves vitákat kiváltó filmszemiotikai el adások is, amelyeket Bódyval és 

Erdéllyel olykor közösen – és minthogy számos kérdésben nem értettünk egyet –, olykor 

külön tartottunk a Stúdióban. Itt hangzottak el azok az el adásaim, amelyeket sokkal 

kés bb, 1983-ban – és akkor is csak egy részüket – kiadtam az Archaikus torzó cím  

esszékötetemben.” Dobai visszatér  gondolata, hogy a kortársak emlékezete „esetleg 

cserben hagy a m vek mélyebb megítélésében”, s valóban, a BBS-r l készült tanulmányok 

Zsilka Jánost els sorban Bódy Gábor kapcsán tárgyalják212, pedig az író elmondása 

szerint213  mutatta be Zsilkát Bódynak, s a BBS-be is  hívta meg. Zsilka szerves nyelvi 

rendszere, dialektikus nyelvelmélete több BBS-alkotóra is hatással volt, a nyelvész 

el adásait Dobain és Bódyn kívül Szentjóby Tamás és Erdély Miklós is látogatta.214 Bódy 

                                                 
210A Zsilka-emlékkonferencián Ladányi Mária is kiemeli azt, hogy Dobai szépen ír Zsilkáról a vissza-
emlékezéseiben. Kerekasztal-beszélgetés, Zsilka János szerves-dialektikus elmélete és hatásai = A 
pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig, Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új 
témaköreib l, szerk. KISS Zoltán, LADÁNYI Mária, PETYKÓ Márton, Tinta Könyvkiadó, Bp., 2011, 145. 
211 A Kalligram Kiadó 2008-ban indította el a Pier Paolo Pasolini válogatott munkái sorozatot.  
212 A Zsilkára emlékez  nyelvészek viszont Dobai Pétert emelik ki, Kállay Géza például Dobait említi Zsilka 

stanítványaként. Lásd Kerekasztal-beszélgetés, Zsilka János szerves-dialektikus elmélete és hatásai = A 
pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig, Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új 
témaköreib l, szerk. KISS Zoltán, LADÁNYI Mária, PETYKÓ Márton, Tinta Könyvkiadó, Bp., 2011, 142.  
213 Dobai Péter szóbeli közlése, de elhangzott a M csarnokban tartott szerz i estjén is. 
214 „Zsilka János tanszéke gy jt helye volt a szellemi élet felé törekv  embereknek. Ezzel a köré gy l k 
egyenl  esélyt kaptak, hogy a kisugárzásaiból építkezzenek. És másokéiból is, akik nála megfordultak. 
Tanszékét és rákoshegyi otthonát a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek bölcsészelitje látogatta: Dobai Péter, 
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Zsilka szerves nyelvi rendszerének hatására, elméletben és experimentális filmekben akarta 

kidolgozni a filmi paradigmákat, a filmi képek esetrendszerét, s azok szótárát, valamint a 

filmi szintaxist. Bódy és Erdély elméletalkotók, a médiumok filozófusai is voltak, 

Dobainak viszont csak néhány filmnyelvvel foglalkozó írása jelent meg (A képi és fogalmi 

jelentések összefüggései, 1972; Kép és szó, 1973; Nyelv és film, a filmi formálás és a nyelvi 

rendszer összefüggései, 1973), ezért a BBS filmelméleti kérdéseivel foglalkozó 

tanulmányok els sorban Bódy és Erdély elméleti írásaira támaszkodnak.215
 Havasréti 

József már idézett tanulmányában részletesen elemzi a Zsilka és Bódy nyelvszemlélete 

között fennálló kapcsolatot,216 és többször utal Dobaira is, mint Zsilka rendszerének 

értelmez jére, aki – ahogy az író nyilatkozatából kiderült – önálló filmszemiotika 

kidolgozása helyett inkább az írást és a filmet választotta. 

Az Archaikus torzó (1983) cím  könyv – mely Dobai Péter els  összefoglaló-

jelleg  kötete –, a szerz  1970 és 1982 között írt forgatókönyveinek és tanulmányainak egy 

részét tartalmazza. A kötetben Dobai írásai nem id rendi sorrendben követik egymást,217 

de minden forgatókönyvnél és tanulmánynál jelölve van a keletkezés dátuma. A kötetben 

található írások, de más, például a Filmkultúrában megjelent esszék alapján is láthatóvá 

válik, hogy Dobai nyelvelmélet iránti érdekl dése 1970 és 1973 között volt a 

legintenzívebb. A nyolcvanas évek felé haladva a szerz  egyre inkább „engedményt tesz a 

közérthet ségnek”,218 a nyelvészeti tanulmányokat a történelmi tárgyú esszék váltják fel.219 

Dobai a hetvenes évek elején készült forgatókönyveiben a film kompozíciós elveire is 

kitér, az elméleti értekezés az évtized végén készült forgatókönyvekb l már hiányzik. Az 
                                                                                                                                                    
Bódy Gábor, Szentjóby Tamás, Csaplár Vilmos, Erdély Miklós, Rozgonyi Iván, Görgényi Ferenc - és még 
lehetne sorolni.” – írja Gecs  Tamás = GECS  Tamás, Zsilka János (1930-1999), Magyar Nyelv, 1999, 
június, 250-251.  
215 Lásd FÜZI Izabella, A fotografikus nyomtól a végtelen képig (A BBS filmelméleti kísérletei) = BBS 50 : A 
Balázs Béla Stúdió 50 éve, szerk. GELENCSÉR Gábor, M csarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009, 249-262.; 
MÜLLNER András, Montázspolitika (Neoavantgárd nyomok magyar experimentális filmekben) = Uo. 129-
142.   
216 HAVASRÉTI József, A „syntaxis mundi” eszméje és a film - Zsilka János és Bódy Gábor kapcsolata  = 
Adoptációk, Film és irodalom egymásra hatása, szerk. GÁCS Anna, GELENCSÉR Gábor, József Attila Kör – 
Kijárat, 2000, Bp., 47-71. 
217 A szerkeszt t nem „az egyes írások id rendi sorrendje vezette” „hanem egy konkrét témából, a 
forgatókönyvb l kiindulva” közelített „ennek egyre nagyobb sugarú, az el z eket is magában foglaló körei 
felé.” = DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 
1983, 6. 
218 1975-ben az író szerz i estjén Ács Margit teszi fel azt a kérdést, hogy Dobai tesz-e engedményt a 
közérthet ségnek. = PIM Médiatár; Berkes Erzsébet a Sakktábla, két figurával cím  kötet kapcsán írja le, 
hogy a könyvben kirajzolódik „Dobai esztétikai engedményeinek kontúrja”. =BERKES Erzsébet, Búcsú az 

szi lovastól, Élet és Irodalom, 1978/8, 11.  
219 Pl. Nemzet és identitás, A nemzeti identitásról, mint a nemzeti tudat értékmér jér l (Új Forrás, 1979/6, 
45-47.); Történelem ereklyék nélkül, Andorka Rudolf naplójáról és Kádár Gyula emlékiratáról (Valóság, 
1979/2, 22-32.).  
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író „intenzív, lelkes elméleti m ködése”220 rövid ideig tartott, 1971-1972-ben részt vett 

(Beke Lászlóval, Bódy Gáborral, Erdély Miklóssal, Horányi Özsébbel, Kelemen Jánossal, 

Szekfü Andrással és Zsilka Jánossal) a Filmnyelvi sorozat beindítását megel z  

interdiszciplináris el adás- és vitasorozaton, A Balázs Béla Stúdió kisfilm- és 

ötletpályázatára beérkezett m vek, „Filmnyelvi sorozat” (1973) cím  kötetben két 

forgatókönyvvel is szerepel (Egy arc módosulásai, Régi magyar képtár), de a sorozat 

keretében már nem készített filmet. A magunk kenyerén cím  antológiában megjelent 

önéletrajzi esszéb l és az 1979-ben készült, Beszélgetés Dobai Péterrel cím  interjúból221 

pontosan tudható, hogy az írónak 1971-ben még komoly tervei voltak a nyelvészettel. „A 

nyelvészeti tanulmányaim Zsilka János szerves nyelvi rendszeréhez, közelebbr l a tárgyas 

mondatformák fejl désének vizsgálatához kapcsolódtak. Ezeket a tanulmányaimat akarom 

a következ  években lépcs zetesen egy nyelvi-képi-filmi szemantika irányában 

generalizálni, József Attila életm vének elemzéséb l kiindulva és az  »jelentésein« 

kiiskolázva ezt az utat.”222  

A Filmkultúra 1980/5. számában Szilágyi Gábor Gondolatok a filmszemiotika mai 

helyzetér l címmel Christian Metzcel, a filmszemiotika megteremt jével készített 

interjút223, s Szilágyi is utal arra, hogy a hetvenes évek végére csökkent az érdekl dés a 

filmszemiotika iránt. Az interjúból kiderül, hogy a hetvenes, nyolcvanas évek fordulóján 

egy filmszemiotikusnak milyen ismeretekkel kellett rendelkeznie. Christian Metz arra a 

kérdésre, hogy milyen típusú kompetenciát igényel a filmszemiotikus mestersége, a 

következ t válaszolta: „(…) Ismernie kell a filmet, annak történetét, de tájékozottnak, 

felkészültnek kell lennie egy másik tudományágban is. (…) Manapság a fiatal és a filmet 

tanulmányozni szándékozó kutatók el tt inkább a nyelvészeti indíttatás, mintsem a 

nyelvészet vagy pszichoanalízis módszerének szükségességét hangsúlyozom. (…) Nem 

csupán lehetetlen, de szükségtelen azt kívánni a film szemiotikusától, hogy olyan 

felkészült legyen a nyelvtudomány területén, mint maga a nyelvész. Ismernie kell viszont, 

mégpedig alaposan, az általános nyelvészet jelent s elméleteit, korszakmeghatározó 

m veit. (…) Végs  következtetésként még csak annyit, hogy egy olyan összetett 

                                                 
220 In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK 
László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 58. 
221 SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 999-1005. 
222 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 86. 
223 SZILÁGYI Gábor, Gondolatok a filmszemiotika mai helyzetér l – Párizsi beszélgetés Christian Metzcel, 
Filmkultúra, 1980/5, 63-66.   
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szemiotikai rendszer, mint a film komoly vizsgálata ma sem képzelhet  el minimális – a 

legfontosabb – nyelvészeti és pszichoanalitikai ismeretek nélkül.”224 Metz egy lehetséges 

definíciót is ad a filmszemiotikához, a meghatározás szerint a filmszemiotika 

„szenvedélyekt l mentes, nyugodt elmélkedés a filmr l.”225 

Az interjúból kirajzolódó elvárásoknak Dobai filmes írásai közül három tanulmány 

felel meg, A képi és fogalmi jelentések összefüggései (1972), a Kép és szó (1973), valamint 

a Nyelv és film, a filmi formálás és a nyelvi rendszer összefüggései (1973). A 

tanulmányokból kiderül, hogy a szerz  behatóan ismeri „az általános nyelvészet jelent s 

elméleteit, korszakmeghatározó m veit”. Nyelv és film cím  tanulmányában Dobai 

részletesen kitér az aktuális filmelméleti irodalomra, Emilio Garroni Szemiotika és 

esztétika cím  m vére is hivatkozik, pedig a könyv magyarul csak 1980-ban jelent meg.226 

Dobai Zsilka Jánossal, Kelemen Jánossal, Horányi Özsébbel együtt olasz filmszemiotikai 

tanulmányokat – f ként Pasolini, Garroni, Eco szövegeit – fordított, Bódy ezek alapján 

indította el Magyarországon a filmszemiotikát.227 Dobai Filmkultúrában publikált 

filmelemzéseib l – ahogy korai novelláiból és regényeib l – sem hiányzik a nyelvészeti és 

pszichológiai érdekl dés, ezek az esszék mégsem a filmszemiotika igényével születtek.228 

A szerz  a filmszemiotika iránti érdekl dése miatt vette fel a kapcsolatot Pasolinivel,229 s 

nagyjából a rendez  halálakor (1975) hagyott fel a szemantika komolyabb m velésével is. 

Dobai visszaemlékezései szerint „A BBS-ben tartott fontosabb, a stúdió tagjainak 

tetszését, visszhangját s nem egyszer kritikáját is kiváltó el adásaim: 1. Zsilka János 

jelentéstani rendszerének ismertetése.230 2. Ideológiai montázsok. Ez utóbbi el adás 

voltaképpen egy régi híradófilmekre (amelyeket minden héten vetítettek a BBS-ben) 

alapozott forgatókönyvet rejtett, ám a csel ezúttal nem sikerült, a filmet nem forgathattam 

le. (…) 3. A képi és fogalmi jelentések összefüggései, 4. Kép és szó, 5. Nyelv és film, 6. 

                                                 
224 Uo. 65. 
225 Uo. 64.  
226 A Filmkultúra 1980/5. számában jelent meg recenzió Garroni könyvér l. = MOLDOVA Ágnes, Film, nyelv, 
jelrendszer – Garroni: Szemiotika és esztétika, Filmkultúra, 1980/5, 102-103. 
227 Az információ Dobai Péter 2013. február 24.-i levelében szerepel.   
228 Dobai nem készített olyan jelleg  szemiotikai elemzéseket a filmekr l, mint pl. Bódy Gábor  az Elégiáról 
és a Büntet expedícióról. Lásd Bódy Gábor Elégia, valamint az Egy film jelentésstruktúrájának vizsgálata, A 
filmi jelentés attribúciója cím  tanulmányát = BÓDY Gábor, Egybegy jtött filmm vészeti írások, szerk. 
ZALÁN Vince, Akadémiai Kiadó, Bp., 2006, 37-51. 
229 „Azt hiszem négy vagy öt levelet váltottunk. De ezeknek a leveleknek nem volt közük sem a filmhez, sem 
az irodalomhoz, tehát prózához, vagy költészethez, csak a szemiotikához.” = SZIKSZAI Károly, Beszélgetés 
Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1004. Lásd még DOBAI Péter, PINTÉR Judit, SZKÁROSI Endre, Szenvedély 
és ideológia, Dialógus Pier Paolo Pasolinir l, Filmkultúra, 2010, december, 6. 
230 Dobai Péter esszéjében nem minden címet szedett d lt bet vel, az  írásmódját követtem, amikor a Zsilka 
János jelentéstani rendszerének ismertetése cím  el adást nem emeltem ki d lt bet vel.  
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Nyelv, kép, megnyilvánulás, 7. A forgatókönyvr l, 8. Régi magyar képtár, amelybe egy 

filmnyelvi-filmszemiotikai kísérletekkel álcázott ideológiai-politikai »akciófilm« 

forgatókönyvét és filmtervét »kódoltam« (…) a film forgatását nem engedélyezték, az 

írásos anyag publikációjának betiltásáról azonban késlekedve intézkedtek, így az egy 

folyóiratban szerencsésen megjelent.”231  

A visszaemlékezés nyolc elméleti, filmszemiotikai el adásáról számol be, de 

rendszerezése némi kiegészítést igényel. A Zsilka János jelentéstani rendszerének 

ismertetése cím  el adás nem jelent meg nyomtatásban232, ezért nem tudom értékelni. A 

forgatókönyvr l cím  esszé 1982-ben jelent meg a Filmvilágban Elnémul a szó, megszólal 

a kép címmel233. Dobai ’82-ben már nem állt kapcsolatban a BBS-sel, s ebben az esszében 

els sorban forgatókönyvírói tapasztalatairól vall, ez a m ve tehát nem sorolható az 

elméleti írások közé (s valószín leg nem is adta el  a stúdió közönségének). Dobai az 

el adások felsorolása el tt az Archaikus torzó (forgatókönyvek, tanulmányok) cím  

könyvre hivatkozik. A kötet szerkeszt je, Szilágyi György a könyvben szerepl  írásokat 

két csoportra, forgatókönyvekre és tanulmányokra osztotta. A Régi magyar képtárt – 

Dobaival ellentétben – a forgatókönyvek közé sorolta, s én is inkább ide valónak érzem a 

m vet, ennyiben Szilágyival értek egyet; továbbá a Nyelv, kép, megnyilvánulás cím  esszé 

a kötetben tanulmányként szerepel, én Dobainak ezt az írását az Archaikus torzó cím  film 

m helynaplójának tekintem.  

A hetvenes évek elején a Fotóm vészet, a Filmkultúra, a Valóság és a Filmvilág 

közölt filmelméleti írásokat. Az Ideológiai montázsok cím  forgatókönyv 1972-ben jelent 

meg Beton címmel a Filmkultúrában, Tóth János „Kinematográf” és Grunwalsky Ferenc 

Epizódok egy hadsereg életéb l cím  filmtervével együtt.234 „A fiatal alkotóm vészek 

m helyében folyó munkát lapunk mindig érdekl déssel kísérte. E megkülönböztetett 

figyelem annak az alkotói gárdának szól, amely új utak keresésére és bejárására 

vállalkozik. Ilyen új megoldásokat, témákat és módszereket keres  elgondolásokat, 

                                                 
231 In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK 
László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 57-58. 
232 A Bódy Gábor filmm vészeti írásait összegy jt  kötetben Filmm vészet, a film nyelve, a filmi 
gondolkodás, Film – ismeretterjeszt  sorozat – VI. cím  el adást a lábjegyzet szerint Bódy Dobai Péterrel 
tartotta meg az Egyetemi Színpadon 1972. február 1-én este 7-kor, de Dobai valószín leg nem erre az 
el adásra gondol.  
233 Lásd a dolgozat bevezet  fejezetének Esszenciális köztesség cím  alfejezetét, ott is megjegyeztem 
lábjegyzetben, hogy Dobainak ez az esszéje megegyezik a kés bb kötetben megjelent A forgatókönyvr l 
cím  írással. 
234 Filmtervek a Balázs Béla Stúdióban, Filmkultúra, 1972/6, 95-109.  
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filmterveket bocsátunk most közre, amelyeknek közös vonása a tanulmányszer ség, a 

nyomkeres  alkotói er feszítés.”235 A szerkeszt i felvezet  az Archaikus torzó cím  

kötetben megjelent forgatókönyvek sajátos típusára rímel, az elméleti fejtegetésekkel 

átsz tt verses-forgatókönyvre, ebbe a csoportba sorolható az Ideológiai montázsok és a 

Régi magyar képtár. A M csarnok BBS–archívumában található, Egy arc módosulásai 

(1973) cím  forgatókönyv (lásd lent) a korai filmtervek jellegzetes darabja. Az alig három 

oldalas m  csak annyiban kapcsolódik az 1976-ban megjelent, azonos címet visel  

verseskötethez, hogy fényképekre épül – Dobai mindkét esetben „filmszer  mozgásba 

hozza a fotográfiákat”236. 

  

                                                 
235 Uo. 95. 
236 Szilágyi Ákos ezt a verseskötettel kapcsolatban jegyezte meg. SZILÁGYI Ákos, Vázlat Dobai Péterr l = 
SZILÁGYI Ákos, Nem vagyok kritikus!, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1984, 300. 
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A M csarnokban a szerz  1970 és 1982 között készült stúdióhoz köthet  alkotásai 

találhatóak meg. Az Archaikus torzóban közölt írásokhoz képest csak az Egy arc 

módosulásai jelent újdonságot,237 a forgatókönyv a szerz  kés bbi köteteiben sem jelent 

meg, de Nyelv és film (1973) cím  tanulmányában történik rá utalás238, amikor Dobai a 

montázst definiálja. „A Balázs Béla Stúdió ún. »filmnyelvi sorozata« keretében leírtam egy 

forgatókönyv-vázlatot, Egy arc módosulásai címen. Azt az utópiát – utópia egy arcról – 

szeretném ennek filmi megvalósítása közben realizálni, hogy egyetlen emberi arcról millió 

kép is készülhet: olyan hosszú állókép vagy mozgóképsor is, amilyen hosszú magának az 

arcnak az élete. De erre nincsen arc, nincs technikai és anyagi lehet ség, és f leg nincs id . 

»n« kép egy arcról: gyakorlatilag épp oly lehetetlen, mint az örök ifjúság vagy a perpetuum 

mobile. Az, ami ennek a tervezett experimentális filmnek az esetében beválthatja az id t 

pénzre, a pénzt id re: a montázs. Vagyis az optimálisan felvehet  képek önmagát gondoló, 

önmagát elemz  sorozata, egy arcképsorozat, mozgó és állóképekb l, az élet 

legkülönböz bb »kontextusaiban«, ami már mélyen benyomul ennek az arcnak a 

történetébe, abba a titokzatos és fenyeget  utópia-kényszerképzetbe (abba a misztériumba, 

hogy  olyan, amilyen), ami számunkra a másik ember nézése, két szeme, mosolyra vagy 

üvöltésre megnyíló szája, kitáguló orrlyuka, helyzetr l helyzetre változó és módosuló 

ábrázata.”239 

Az Egy arc módosulásai a hatvanas, hetvenes évek magyar neoavantgárd filmes 

gondolkodását tükröz  alkotás, amennyiben a montázst tekinti a filmi kifejezés központi 

szervez  elvének. Erdély Miklós Montázs-éhség (1966) cím  tanulmányának – melyre 

Dobai is hivatkozik – f  állítása, hogy a huszadik század legfontosabb eszköze a montázs. 

Erdély a filmi jelentés létrehozásának lehet ségét a montázsban jelöli meg, amely a 

filmkép konkrétságából és egyediségéb l képes általános jelentést kialakítani. „Egy 

filmszalagra vett élethelyzet nem jelent semmi egyebet, mint önmagát. Azonban mégis van 

valamilyen lényegi vonása, »lelke«, amivel kapcsolódik az általánoshoz; azt el csalogatni, 

                                                 
237Az Egy arc módosulásai és a Régi magyar képtár „A BBS kisfilm – és ötletpályázatra érkezett m vek – 
Filmnyelvi sorozat” cím alatt találhatók meg a M csarnok katalógusában, s A Balázs Béla Stúdió kisfilm- és 
ötletpályázatára beérkezett m vek, „Filmnyelvi sorozat” (1973) cím  kötetben szerepelnek. A Régi magyar 
képtár itt 1973-as dátummal (s némileg hosszabb változatban) Ragályi Elemérrel közösen jegyezve jelent 
meg. Dobai Péter szerint 1971 a pontos dátum.  
238 Bódy Gábor és Beke László A Balázs Béla Stúdió kisfilm- és ötletpályázatára beérkezett m vek, 
„Filmnyelvi sorozat” (1973) cím  kötetet bevezet  tanulmányaikban (Bódy Gábor: Bevezetés a „filmnyelvi 
sorozathoz”, Beke László: A két vászon) az összegy jtött filmtervek csoportosításakor utalnak Az egy arc 
módosulásaira és a Régi magyar képtárra. (Lásd 4.,5. és 14. oldalt)  
239 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 
208. 



 53

fölismerhet vé tenni a montázs varázslatos feladata.”240 Dobai Nyelv és film cím  

tanulmányában az Egy arc módosulásai tárgyalásakor megismétli Erdély gondolatát, az 

általánosítás lehet ségét, valamint a montázs révén megteremthet  zenei szerkezetet a 

filmben. Sokkal érdekesebb azonban saját megállapítása, ami már monotémáját és újabb 

versesköteteinek állítását el legezi meg241: Dobai úgy ír a montázsról, mint önmagát 

gondoló emlékezetr l, „amelynek id -dimenziójában a múlt, a jelen, a jöv  

szétbonthatatlanul és szervesen egymásban vannak, egymást jelentik (...)”242  

Harmat György is ezt a gondolatot emeli ki az Archaikus torzó cím  kötetr l írt 

recenziójában, azt állítva, hogy a montázs az agyunkban automatikusan jön létre. Harmat a 

montázs mentális jellegéb l kiindulva szembesíti a forgatókönyvek olvasásakor a 

képzeletében keletkez  saját montázst az illusztrációként felhasznált fényképanyaggal. Az 

archív fotográfiák nyomán készült Régi magyar képtárról megállapítja, hogy a fotók 

„remek (tárgyszer  és metaforikus) leírása által irányított” saját montázsa „sokkal 

gazdagabb, mint a kötetben szerepl  fénykép-reprodukciók nyújtotta élmény. A 

filmmontázsban visszaadható lenne a nyelvileg megteremtett gazdagság.”243 A kor 

„montázs-éhségét” – s a szerz  filmes trendekkel való mozgását – mutatja, hogy Harmat 

’84-ben írt Montázs az agyunkban (!) cím  kritikájában Dobai montázzsal kapcsolatos 

fejtegetéseit tartja a könyv központi gondolatának, s ennek nyomán tárgyalja a kötetben 

megjelent forgatókönyveket és tanulmányokat. 

Dobai els  komolyabb filmszemiotikai tanulmánya, A képi és fogalmi jelentések 

összefüggései 1972-ben jelent meg a Fotóm vészetben244 (az Artpool adatbázisa szerint a 

Ganz–MÁVAG M vel dési Központban 1975. október 16. és 1976. május 20. között 

el adássorozatot tartottak, amelyen a szerz  is részt vett, s a Képi és fogalmi jelentések 

összefüggései cím  írását adta el ). A tanulmányt az író fotóverseivel illusztrálta, ezek az 

Archaikus torzó cím  kötetben már nem szerepelnek, a szerkeszt  megjegyzése szerint a 

fotóversek id közben annyira megrongálódtak, hogy közölhetetlenné váltak. Dobai a 

hetvenes évek elején a m fajok kölcsönhatását, ötvözetét kereste, akkori m vei között sok 

                                                 
240 ERDÉLY Miklós, Montázs-éhség = ERDÉLY Miklós, A filmr l, (Filmelméleti írások, forgatókönyvek, 
filmtervek, kritikák), Válogatott írások II., Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, 1995, Montázs-
éhség, 103.  
241 Ádám Tamás Bonthatjuk az id síkokat címmel írt recenziót (Napút, 2013. január, 102-103.) az Emlék az 
ember (2011) cím  kötetr l. 
242 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 
208.  
243 HARMAT György, Montázs az agyunkban, Dobai Péter: Archaikus torzó, Filmkultúra, 1984/3, 100. 
244 DOBAI Péter, A képi és fogalmi jelentések összefüggései, Fotóm vészet, 1972/2, 33-44.  
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az átfedés. A képi és fogalmi jelentések összefüggései cím  tanulmányban245 az író egy 

bekötött szem  fogoly férfi képét vágta ki újságból, és ezt helyezte be különböz  képi 

kontextusokba: üres televízió-képerny be, fényképez gép objektívjébe, filmkamerák közé, 

meztelen lány agitációját hallgató tömegbe, Magritte fest állványt, vásznat, képkeretet és 

felh ket ábrázoló festményébe, televíziót néz  reklámházaspár idilljébe. A televízió-

képerny be, a festménybe és a meztelen lány agitációját hallgató tömegbe helyezett férfi 

képe a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötetben is szerepel,246 a kísérletez  korszak 

egyik hozadéka, hogy az életm  kisebb darabjai el fordul(hat)nak más kontextusba 

és/vagy m fajba helyezve is.247 

A képi és fogalmi jelentések összefüggései cím  írásában 

Dobai a nyelvi modell alkalmazhatóságát vizsgálja a képi 

jelentések vonatkozásában, s ehhez Zsilka János nyelvészeti 

munkáit veszi alapul. Az író feltételezi, hogy a nyelvi rendszer 

és a nyelven kívüli valóság dialektikus kapcsolatban áll 

egymással. A nyelvi rendszeren a mondatrendszer (szintaxis), az 

esetrendszer (paradigmák) és a szótár (lexikon) szerves 

összefüggéseit érti, s ezeket a fogalmakat használja képi és 

fogalmi jelenségek tanulmányozásához. A kérdéskört 

fotóverseken keresztül vizsgálja. Dobai a már említett, bekötött 

szem  férfi felnagyított képét helyezte be új képi-fogalmi 

kontextusba. A fotóversek különféle anyaghatásokon (fotórepró, 

nagyítás, fénymásolás) mentek keresztül, és magukba szívták 

ezek nyelviségét (megváltozott fény-árnyék tónusok, 

szemcsésség stb.). Ezek az effektusok új jelentés-szintre 

helyezhetik a fényképet, elmozdíthatják a képz m vészeti alkotás 

vagy a politikai plakát irányába. De a bekapcsolódás a 

képz m vészeti és a politikai irányba kett s, mivel csak részben értelmezhet  a kép 
                                                 
245 Az Archaikus torzó el szavából – melyben a tanulmány megjelent – kiderül, hogy a válogatás a szerkeszt  
szándéka szerint „fogalom és kép teremt  kapcsolatába szeretné beavatni az olvasót”245. 
246 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 17-19. Reményi József 
Tamás a kötetr l szóló recenzióját a három fotóvers leírásával kezdi. = REMÉNYI József Tamás, Négy arc, 
Napjaink, 1974/3, 9.   
247 A következ  fényképek a Fotóm vészetben jelentek meg, azokat a fényképeket választottam ki közlésre, 
amelyek nem szerepelnek a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötetben. A Fotóm vészetben A képi és fogalmi 
jelentések összefüggései képanyaga mellett, egy másik fotóvers (Szétszedett szentély) is megtalálható, ennek 
fényképanyagát Dobai kés bb nem használta fel, s a hozzá tartozó szöveget sem érzem olyan jelent snek, 
hogy közöljem.  
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egészével összhangban, mindig marad benne valami értelmezhetetlen, meghatározatlan 

mozzanat. Dobai az emberi arc és az arcnélküliség képi paradigmáját vizsgálja ezután. Az 

emberi arc egy olyan paradigma, amely egy komplex szintaxist (mozgásokat, helyzeteket, 

attit döket) feltételez. Az arckifejezések nem különálló egységként léteznek, mindig 

valamilyen szintaktikai összefüggésben jelentenek valamit. Egy egész magatartás, beszéd, 

hallgatás vagy helyzet rendjében válhatnak valóban kifejezéssé, és így lehet jelentésük. Az 

arcnélküliség átvitt értelemben 

kiszolgáltatottságot jelent, de e 

hatás eléréséhez be kell lépnie 

egy olyan szintaktikai sorba, 

amely kizár egyéb 

értelmezéseket. Az arcjelentések 

paradigmái a nyelvi jelekhez 

hasonlóan állnak egy lényegi 

közösb l /~t morfémák/ és valami változóból (lelkiállapot, nevetés stb.) /~ragmorfémák/. 

A szerz  a nyelvi modellt azért találja megfelel nek a jelenségek leírására, mert a 

struktúrája a gondolkodás struktúrája. A nyelv antropomorfizmusként is felfogható, és az 

antropomorfizálás paradigmatikus természet .  

A képi és fogalmi jelentések összefüggéseire utal és reflektál az író a Nyelv és film, 

valamint a Kép és szó cím  tanulmányaiban, s t utóbbiban célként jelöli meg, hogy az 

el bbi írásaiban „direkt formában felvetett hipotézisek igazolására indirekt bizonyítékot 

nyerve”248 megvédhesse „azt az állítást, hogy a film, a fénykép, a vizualitás a gondolkodás 

egészével mérve: szorosan fogalmi is, legalábbis annyira mindenképpen, amennyire a 

nyelv képi”249 s hogy igazolja „az ebb l következ  másik feltételezést, azt, hogy a film – 

mutatis mutandis – szintén egy szintaxisra épül, amely a maga nyelviségében hat oda, hogy 

a látott képeket gondolhassuk is.”250 

„Versek, maradandó m vészi értékekkel formált szövegek – és átpoetizált 

szakszövegek, elemzések keverednek egymással.”251 – írja Tarján Tamás az Archaikus 

torzóban szerepl  m vekr l, s valóban, a szerz i kézjegy az „agresszíven gondolkodásra 

                                                 
248 Uo. 176. 
249 Uo. 
250 Uo.  
251 TARJÁN Tamás, Könyvszemle, Népszabadság, 1983, aug. 16, 7. 
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serkent ”252 tanulmányokon is ott van, ezek az alkotások is bekapcsolódnak az író m veit 

többszörösen átszöv  téma- és motívumhálózatba. A Nyelv és film cím  tanulmányában 

Dobai a maszk karakterét és elvont jelentését vizsgálva önálló fejtegetésbe kezd a japán 

színház maszkhasználatáról. A maszk a költ  verseiben is visszatér  motívum, s a szerz  

Onibabáról szóló,253 A halál iparm vészete cím  filmesszéjében254 is megjelenik. A Kép és 

szó cím  tanulmányban a „metonymia” magyarázatakor az író az „apjafia” szót választja 

példának, „ez egy adott kontextusban, egy adott helyzetben pars pro toto kifejezésként, 

azaz metonymiaként funkcionálhat, mivel a fiú egész személyiségét az apjára való 

hasonlóságával – rész az egész helyett – fejezzük ki, ezzel a kifejezéssel jellemezzük 

t.”255 Az „apja életét hasonló kilengésekkel folytató fiú”256 alakját Dobai az Imago cím  

novella f h sében örökítette meg, s hasonló apai háttérrel rendelkezik Bodilla Kornél, a 

Csontmolnárok egyik tisztje is.  

Az In loving memory-ban Dobai „harmadik egyetemének” nevezte Zsilka János 

nyelvészeti szemináriumait. Zsilka hatása a szerz  korai filmelméleti írásaiban, kísérleti 

forgatókönyveiben érz dik, inspirációja azonban túlmutat a filmelméleti munkákon, hiszen 

Dobai egész írásm vészetét meghatározza. Erre utal Sükösd Mihály is, mikor a 

Csontmolnárok kapcsán így fogalmaz: „Dobai Zsilka Jánostól, az ELTE méltatlanul 

kevéssé ismert tanárától tanult nyelvfilozófiát, s ebben a regényében hitelesebb 

tanítványként törleszti háláját, mint a mesterének hódoló szaktanulmányokban.”257 

 

Exkurzus: Erdély Miklós kép-apóriáiról 

Dobai az In loving memory-ban negyedik „egyetemének” nevezte a Balázs Béla 

Stúdiót. A BBS nemcsak m vészi ambíciói (forgatókönyvírás, filmrendezés) 

megvalósítása szempontjából jelentett számára fontos állomást, életre szóló barátságokat is 

itt kötött. Amikor visszaemlékezéseiben „kiváló társakat”258 említ, nem írókra és írói 

                                                 
252 Uo.  
253 „(Olyan jelleg  maszkok csak, mint amilyet például a szamuráj tábornok viselt Kaneto Shindo filmjében, 
az Onibabában, amit az öregasszony »kölcsön vett« t le, és bele is halt a maszkba, mivel nem az  arcára 
való volt.)” = DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, 
Bp., 1983, 205.  
254 DOBAI Péter, A halál iparm vészete, Onibaba, Filmkultúra, 1970/5, 14-20.  
255 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 
179. 
256 Uo.  
257 SÜKÖSD Mihály, Regényíró a küszöbön, Új Írás, 1974/8, 82. 
258 DOBAI Péter, Kezdetben volt a halál – Bódy Gábor 1946-85, Magyar Napló 2006/11. sz. 8. 
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csoportosulásokra gondol, hanem a stúdió alkotókörére: Bódy Gáborra, Erdély Miklósra, 

Hajas Tiborra, Szentjóby Tamásra, Halász Péterre.  

A hetvenes években készült recenziókban gyakran idézték Dobai 1971-ben 

megfogalmazott ars poétikáját, a „minden ponton ugyanazzal az er vel létezni!”259 

programot, s ebb l a mondatból nemcsak az az alkotói szándék érz dik ki, hogy a szerz  

versben, prózában és filmen is meg akarta valósítani elképzeléseit, hanem a „leonardói 

sokoldalúsággal”260 rendelkez  m vészek (pl. Pasolini, Kuroszava) iránti vonzalmát is 

tükrözi. Zsilka Jánost sokoldalú zseninek írják le a visszaemlékez k, s Erdély Miklós is 

„öntörvény  intellektussal megáldott”261 autentikus, szuverén egyéniségével hatott 

Dobaira.  

1991-ben a székesfehérvári Csók Képtárban és a Szent István Király Múzeumban 

megrendezett Erdély Miklós-kiállításon Váradi Júlia arról kérdezte Dobait, hogy egy 

fiatalabb nemzedék tagjaként milyen m vésznek és embernek látta Erdélyt. „Amit Erdély 

Miklósról tudok, az feliratként olvasható ezen a kiállításon. Az hadititok. »A hadititok 

fontosabb, mint amire vonatkozik. A hadititok az, amit titkolni tilos.« Ahogy Körner Éva 

m vészettörténész mondta: Erdély zseniális polihisztor volt. Ha a képeit kiállítjuk, akkor 

verseket, meg építészetet, meg happeninget állítunk ki, vagyis az  egész személyiségét. 

Erdély Miklós két legfontosabb vonása: a tudás átadásában soha nem volt irigy. Mi – a 

fiatalabb nemzedék tehát – folyton tanultunk t le. S még egy nagyon archaikus vonása 

volt: a der .”262  

Dobai részletesebben fejti ki gondolatait a Sorok Erdély Miklós emlékében, 

Apológia-töredék… cím  esszéjében, melyet a M csarnokban megrendezett Erdély Miklós 

életm kiállítás (1998) alkalmából írt. Stílusát tekintve az esszé a BBS-emlékkönyvben 

megjelent emlékez  írásokéval rokon, s érdemes összehasonlítani az ugyancsak 1999-ben 

megjelent Sorok Zsilka János emlékében cím  írással, Dobai mindkét (tanár)barátját 

karizmatikus egyéniségnek t nteti fel, s szinte azonos tulajdonságokat méltányol bennük 

(pl. „folyamatosan feltáró-felfedez , mindenre nyitott gondolkodást”263, humorérzéket, a 

                                                 
259 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 88. 
260 DOBAI Péter, A test r, Akira Kuroszava filmjeir l, Filmkultúra, 1983/5, 70. 
261 DOBAI Péter, Sorok Erdély Miklós emlékében, Apológia-töredék… = erdély miklós – szimpózium 
m csarnok, magyar m hely, 1999, 37. évfolyam, 110-111, 76. 
262 VÁRADI Júlia, Erdély az ellenguru: A m vészet föltalálója, legjobb barát, legjobb ellenség, 168 óra, 1991. nov. 
5., 33.  
263 DOBAI Péter, Sorok Zsilka János emlékében, Lyukasóra, 1999., március, 27.   
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„barátokat mindig vonzó intelligenciát”264 stb.). Erdély egyébként – Dobai és Bódy 

invitálására – rendszeresen látogatta Zsilka János szemináriumait. 

Dobai Erdély Miklóshoz f z d  baráti és szakmai kapcsolatának feltárásában az 

Erdély Alapítvány és az Artpool M vészetkutató Központ dokumentumai segítenek. Az 

Artpoolban két Erdélyr l szóló Dobai-esszé265 s egy – a 168 órában közölt – 

interjúrészlet266 található meg, s az adatbázis Erdélyre vonatkozóan két eseményt267 is jelöl 

Dobai nevénél. Az Erdély Alapítványban Dobai három Kubából küldött levele, valamint az 

Erdély Miklós kép-apóriáiról cím  írás két változata található meg.268 

Dobai és Erdély kapcsolata a szerz  „balázsbélás” alkotói periódusában volt a 

legintenzívebb. 1971-72 folyamán mindketten részt vettek a Filmnyelvi sorozat beindítását 

megel z  interdiszciplináris el adás- és vitasorozaton, s forgatókönyvvel szerepeltek A 

Balázs Béla Stúdió kisfilm- és ötletpályázatára beérkezett m vek, „Filmnyelvi sorozat” 

(1973) cím  kötetben, s Erdély felt nik Dobai 1972-73-ban forgatott Együtthatók cím  

filmjében. A szerz  1972-ben és ’73-ban Bódyval és Erdéllyel filmszemiotikai el adásokat 

tartott az Egyetemi Színpadon, ahol Erdély A hó fekete témájú fotográfiai paradoxonát269 

mutatta be.  A szemantika / filmszemiotika iránti közös érdekl dés a Kubából küldött 

levelekb l is érz dik, melyeket Dobai 1974 januárjában és februárjában írt Erdély 

Miklósnak. Az 1974 február 20-i levélben Dobai Erdély Mozgó jelentés (1973) cím  

tanulmányához f z kritikai észrevételeket, melyeket kés bb publikálni akart. A levélben 

utal arra is, hogy Erdély Fiatal M vészek Klubjában tartott azonos témájú el adása „(...) 

átüt bb volt, mint maga a leközölt szöveg. Úgy látszik, vannak (nevezzük így: Szokratész 

típusú) gondolkodók, akik a közvetlenben újat alkotnak, és a közvetettben, ami az írás, 

csak reprodukálnak (…)”270.   

                                                 
264 DOBAI Péter, Sorok Erdély Miklós emlékében, Apológia-töredék… = erdély miklós – szimpózium 
m csarnok, magyar m hely, 1999, 37. évfolyam, 110-111, 75. 
265 Sorok Erdély Miklós emlékében, Apológia-töredék… = erdély miklós – szimpózium m csarnok, magyar 
m hely, 1999, 37. évfolyam, 110-111; Erdély Miklós kép-apóriáiról, 
266 VÁRADI Júlia, Erdély az ellenguru: A m vészet föltalálója, legjobb barát, legjobb ellenség, 168 óra, 1991. 
nov. 5., 33. 
267 Az egyik az 1975-ben megrendezett Ganz–MÁVAG M vel dési Központban tartott el adássorozat, 
melynek keretében Erdély Montázsteória, Dobai pedig Képi és fogalmi jelentések címmel tartott el adást, a 
másik esemény az Együtthatók cím  film bemutatója 1975 áprilisában. 
268 Dobai Péter levele Erdély Miklóshoz, 1974.01.09.: 2 lap (Universidad de la Habana fejléccel), gépelt; 
Dobai Péter levele Erdély Miklóshoz, 1974.02.02. Havanna: 4 lap, gépelt + boríték, valamint ennek 
másodpéldánya kis kiegészítéssel, elküldve egy másik útvonalon; Dobai Péter levele Erdély Miklóshoz, 
1974.02.20. Havanna: 7 lap, kézírás. Dobai Péter levele Erdély Miklóshoz, 1978.03.15.: 2 lap, kézirat. 
Melléklet: Dobai Péter, Erdély Miklós kép-apóriáriról, 6 gépelt oldal, másodpéldány húzásokkal.   
269 Lásd BEKE László, A magyar konceptuális m vészet szubjektív története = NÉ/Ma?, Tanulmányok a 
magyar neoavantgárd köréb l, szerk. DERÉKI PÁL, MÜLLNER András, Ráció Kiadó, 2004, 237. 
270 Dobai Péter levele Erdély Miklóshoz, 1974.02.20., 5-6. 
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Az Erdély Miklós kép-apóriáiról cím  írás Dobai Erdély iránti barátságának 

dokumentumaként is értelmezhet . A kés bbi szövegváltozathoz kísér levél is tartozik, 

melyet a szerz  1978-ban küldött el Erdély Miklósnak abban a reményben, hogy az írás 

megjelenik. A levélben271 Dobai utal arra, hogy az esszé már évekkel azel tt elkészült, s az 

új változatból csak néhány gondolatot hagyott ki. Az eredeti kéziraton nem szerepel dátum, 

s az sem derül ki, milyen alkalomra írta a szerz , az viszont igen, hogy Erdély Miklós mely 

fotóm veir l van szó, s a különböz  hivatkozásokból az is, hogy mikor születhetett az írás. 

Dobai els  alkotói korszakán belül az els  periódus végét 1973-75-re tettem, s ezt a 

korszakot a kísérletez , nyelvfilozófiai kérdéseket felvet  alkotások id szakaként jelöltem 

meg, amelybe jól illeszkedik Erdély konceptuális m vének elemzése. Az Erdély Miklós 

kép-apóriáról cím  írás 1973-as – tehát a kubai ösztöndíj el tti – keletkezési dátuma 

mellett szól az is, hogy az els  változatban Dobai baráti hangnemben utal Bódy Gáborra 

(„Erdély lefényképezett két majdnem egyforma falevelet, bár Bódy azonnal észrevette, 

hogy az erezetük nem teljesen egyforma. Ezt Erdély is elismerte, bár  erre nem hívta 

volna fel a figyelmünket, ha Bódy észre nem veszi.”272), az 1978-as kéziratból viszont 

kihúzta ezt a mondatot. Dobai Kubából küldött leveleib l kiderül, hogy eltávolodott 

Bódytól, csak a hetvenes évek végén, a Psyché készítésekor dolgoztak újra együtt, s 

találtak vissza egymáshoz. A kéziratnak a kubai ösztöndíj el tti keletkezése mellett szól az 

is, hogy Dobai korai intellektuális alkotásaihoz hasonlóan kapcsolódik az akkor megjelent, 

más m fajban írt m veihez (pl. a Kép és szó cím  tanulmányhoz), s a szerz  ebben az 

esetben is „m fajok mezsgyéjén mozog”, a bevezet  egy kiállítást megnyitó beszéd 

hangulatát idézi273, majd a szöveg a filozófiai és a szépprózai esszé irányába mozdul. 

Az Erdély Miklós kép-apóriáiról cím  írásban a szerz  olyan fotósorozatról, „fény-

kép-mnemotechnikai kísérletekr l”274, kép-apóriákról ír, melyek fényképhármasokból 

állnak: a legfels  és a legalsó fénykép megegyezik, középen pedig a megjelenített dolog 

„duplikátuma” látható. „Nyolc kép fekszik kiterítve el ttem. Nyolc, de nyolcszor három, 

mert minden lapon három képmez  van, azaz huszonnégy a képek teljes száma el ttem. 

Ebb l minden lapnál kiesik egy kép. Kiesik, mert másolat: »ugyanaz«, vagyis a fels  és az 

alsó kép ugyanarról a negatívról készült két nagyítás, a középs  kép ugyanarról a témáról-

                                                 
271 Dobai Péter levele Erdély Miklóshoz, 1978.03.15. 
272 DOBAI Péter, Erdély Miklós kép-apóriáiról, Kézirat, Artpool M vészetkutató Központ, 4. 
273 Érdemes összehasonlítani Dobai más megnyitóbeszédével, például a Kecskés András fest m vész 
kiállítására írt Boldogító, olykor el-eltéved  bolyongásom cím  írással. 
Lásd http://www.andraskecskes.com/hu/megjelenesek.htm (utolsó letöltés: 2013. május 13.)  
274 DOBAI Péter, Erdély Miklós kép-apóriáiról, Kézirat, Erdély Alapítvány, 3. 
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tárgyról készült másik felvétel, talán csak egy-két secundum különbség van a két exponá-

lás között, de van.”275 Dobai ismerteti Erdély „déjà vu kádenciáit”, a fényképekhez tartozó 

szerz i kommentárokat, de nem jelöli, hogy honnan idéz. „Erdély tizenhétsoros (…) szö-

vegében, amelyet képeihez mellékelt, mint valami kis homloklebeny-másolatot, az alábbi 

szavak fordulnak el  a legs r bben: »ha«, »azt«, »ugyanolyat«, »ugyanazt«, »mást«, 

»megváltozik«, »története« (valaminek a története).”276    

2011 tavaszán a Kisterem Galéria Indigórajzok cím  kiállítására és a Vintage 

Galéria Eredeti és másolat cím  tárlatára277 Sz ke Annamária írt kísér tanulmányt278, 

amely nemcsak az Erdély-kiállítás, hanem a Dobai-kézirat értelmezéséhez is támpontot 

nyújt. A Vintage Galériában az Eredeti és másolat (egy közegben) cím  fotógrafikák 

mellett az Erdély Miklós kép-apóriáiról cím  írásban szerepl  Ismétléselméleti tézisek és 

illusztráció (1972-73) is kiállításra került. Sz ke Annamária tanulmányából kiderül, hogy 

Erdélyt a hetvenes évek elejét l foglalkoztatta az eredeti és a másolat, tágabban az 

ábrázolás problematikája, s programját az Eredeti és másolat (egy közegben) cím  

fotógrafikával (1974), majd 1977-t l technikai újításával, az indigórajzokkal valósította 

meg. Erdély elméleti alapvetéseit az Ismétléselméleti tézisekben és az Azonosításelméleti 

vizsgálatokban279 fejtette ki, ez utóbbiból idéz Dobai. Az illusztrációkon Erdély már 1971 

nyarától dolgozott, az elméleti szövegek pedig 1972 közepén jelentek meg az Ajtony 

Árpád szerkesztette Szétfolyóiratban. A fotósorozatot és az elméleti téziseket Beke László 

egy 1973-as konferencián280, nyomtatott formában pedig 1980-ban Ismétl dés és ismétlés a 

képz m vészetben cím  tanulmánya végén közölte281.  

Az Ismétléselméleti tézisekben Erdély több ismétlés-típust is említ, Sz ke 

Annamária a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nyolcat állapít meg, de 

fotóillusztráció csak héthez tartozik. A Vintage Galériában a következ  duplikátumok 

voltak láthatók282: emberi duplikátum (ikrek), pszichikai, pszichológiai duplikátum (egy 

                                                 
275 Uo. 3-4.   
276 Uo. 2. 
277 A két kiállítás 2011. március 22-e és április 15-e között volt látogatható.  
278 Lásd 
http://artportal.hu/aktualis/kiallitasok/eredeti_es_masolat_the_original_and_the_copy_erdely_miklos_kiallita
sa (utolsó letöltés: 2011. december 17.) 
279 Az Azonosításelméleti vizsgálatokra épül Erdély Miklós Erdély Dániellel közösen írt [Animációs filmterv] 
(1980) cím  forgatókönyve. Lásd ERDÉLY Miklós, A filmr l (Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, 
kritikák), Válogatott írások II., Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermédia, 1995, 220.  
280 Az MTA Irodalomtudományi Intézetének szervezésében.  
281 BEKE László, Ismétl dés és ismétlés a képz m vészetben = Ismétl dés a m vészetben, Tanulmányok, 
szerk. HORVÁTH Iván, VERES András, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 168-176.  
282 A képek egy része megtalálható az Artpool és a Vintage Galéria honlapján. 
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déjà vu élmény rekonstruálása283), tipográfiai duplikátum284, ipari duplikátum (két 

egyforma pohár, ill. újság), véletlenszer  duplikátum (egy amorf forma rekonstrukciója 

vagy ábrázolása egy újság véletlenszer  összegy résével), csillagászati duplikátum 

(ugyanannak a helyszínnek, ugyanabban az id pontban, de két egymást követ  napon való 

lefényképezése), s egy speciális duplikátum (egy parapszichológiai kézikönyvb l származó 

szellem-fénykép, annak torzító másolatával együtt). A kiállításon látható Ismétléselméleti 

tézisekhez tartozó nyolcadik fénykép a tézisek utolsó mondatát illusztrálja: „X.Y. 

kisasszony nyilatkozata: »Én nem ábrázolom ikertestvéremet.«”285, a kép térdt l lefelé 

láttat egy ikerpárt, majdnem ugyanolyanok de a cip f z  és a kabát állása bizonyítja, hogy 

egyikük sem „ábrázolja” a másikat. Sz ke Annamária a duplikátumok felsorolásánál 

megjegyzi, hogy egyes típusok esetében Erdély több variációt is készített, ezzel 

magyarázható, hogy Beke László fotósorozata eltér a Vintage Galériában kiállított 

fotóm vekt l (pl. az emberi duplikátum és a pszichikai duplikátum esetében, illetve 

Bekénél nem szerepel tipográfiai duplikátum). 

Dobai írására visszatérve érdemes megjegyezni, hogy – ahogyan az már a 

kéziratból idézett részb l kiderült – nyolcszor három fényképr l beszél, vagyis olyan 

fotóm r l is tud, amely a kiállításon nem szerepelt, és Beke tanulmányából is kimaradt. 

„Erdély lefényképezett két majdnem egyforma falevelet (…) A kép gyönyör , mert az egy 

negatívról készült két különböz  nagyítás és egy másik levélr l készített felvétel és 

nagyítás annyira »hasonlít«, annyira »egyforma«, hogy legalább a »cél körüli remegés« 

élményével megajándékozza a szemet.”286 Dobai megemlíti az összegy rt újságot, a három 

pohár képét, majd a „leány-ikreket”, akiknek „arcán látjuk az ismétlés, az ugyanolyan, a 

hasonló, a más, a nem-más ostinátó-játékát.”287 Dobai nem ír mindegyik fotóm r l, de 

annyit megjegyez, hogy „ahol ez a hármaskép-játék, amelyb l kett  »ugyanaz« és egy 

»hasonló«, átcsap csoportképbe (tehát nem tárgyszer , nem csendéletszer ), hanem több 

embert látunk, vagyis egy egész déjà vu szituációt, szinte egy filmkövületet, egy id -
                                                                                                                                                    
 Lásd http://www.artpool.hu/art73_74/erdely3.html (utolsó letöltés: 2011. december 17.) 
http://pillanatgepek.c3.hu/kiallitas/muveszek/erdely-miklos/ (utolsó letöltés: 2011. december 17.) 
283 A zárójelben Beke László képmagyarázatait idézem. BEKE László, Ismétl dés és ismétlés a 
képz m vészetben = Ismétl dés a m vészetben, Tanulmányok, szerk. HORVÁTH Iván, VERES András, 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 168.  
284 A tipográfiai duplikátumhoz tartozó illusztráción egy Népszabadság címlapja látható, a duplikátumon 
csak annyi eltérés érzékelhet , hogy a szalagcím és a címlapon szerepl  fénykép, s olvasható cikk 
halványabb, mint az els  és a harmadik fényképen.     
285 BEKE László, Ismétl dés és ismétlés a képz m vészetben = Ismétl dés a m vészetben, Tanulmányok, 
szerk. HORVÁTH Iván, VERES András, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 172.  
286 DOBAI Péter, Erdély Miklós kép-apóriáiról, Kézirat, Erdély Alapítvány, 4. 
287 Uo. 4. 
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buborékot, amelyben 

sok minden elfér: férfi, 

n , gyerek, ismeretlen, 

plusz persze az 

elmaradhatatlan dologi 

szféra és a hely, nos 

ilyen esetekben 

(Erdély-nek két ilyen 

lapja van288) valami 

csodálatos aura veszi 

körül a jelenlev k 

gesztu-sait, arcait, az 

id nek azt a 

mozaikját, amelyben 

éppen ott és akkor fészket raktak és az az érzésünk támad bárcsak mi is ott ülhetnénk és 

állhatnánk közöttük, akkor, habár az csak egy kép…”289  

Dobaihoz a pszichikai duplikátum (déjà vu) áll a legközelebb, véleménye szerint a 

képismétlések témája a „totális- déjà-vu, az a nagyszer  élményroham, hogy látok és már 

láttam…”290 A két csoportkép kapcsán tér ki – a harmadik alkotói periódus monotémájára 

– az emlékezésre. Az író szerint, az id  „centiméterszalagját” az ilyen típusú fényképek 

alapján lehetne elkészíteni. Az emlékezet, amely által ismétlünk, az egy másik id , az 

azonosság, az egyformaság szintén id tükör, „amelyben a múlt nézi önmagát: a jöv t, bár 

ezt csak mi nevezzük jöv nek, miközben a jelenben duzzogunk és szépítkezünk…”291 

Dobai 1973-ban Kép és szó cím  nyelvészeti tanulmányában szintén kitér az emlékezésre. 

„Az emberi emlékezet – ez a jelenre, a most perg  életre nehézked  tudatm ködés – 

képekben és szavakban rzi az elmúlt eseményeket, helyzetek megállíthatatlan kifolyását, 

  

                                                 
288 A baloldali képet Beke László tanulmányából (175.o.) másoltam be, a jobb oldalon látható kép a Vintage 
Galéria kiállításán szerepelt, P cze Attila galériavezet  jóvoltából került hozzám. 
289 DOBAI Péter, Erdély Miklós kép-apóriáiról, Kézirat, Erdély Alapítvány, 4. 
290 Uo. 6. 
291 Uo. 6. 



 63

kiégését az életb l, amit mindig máshogy élünk azáltal, hogy változunk és képzeteinkkel 

éppen e szüntelen változás révén azonosulunk vagy meghasonlunk.”292 

Az író Erdély Miklós „kép-apóriáinak” lényegét a következ ben látja: „Erdély azt 

mondja: »ólomszürkén emlékezünk«… a képlapjai ólomszürkék mindenesetre. Igen. 

Mindenkinek megakad a szeme a lehullott faleveleken, de azt már nem vesszük észre, 

hogy nincs két egyforma levél se a lombban, se a földön és ugyanígy az es ben sincs két 

egyforma csepp. Erdély észreveszi, észre szeretné venni és azzal a követeléssel áll 

önmagával szemben, hogy legalább két hasonló levelet találjon!, vagyis egyet, ami kett , 

azaz kett t, ami egy. Lehajol és felvesz két nagyon hasonló falevelet, amelyben az erezetek 

szinte lenyomatszer en egyeznek. Ez a szinte, ez biztat minket arra, hogy a másik ember is 

fontos, ha ugyan nem fontosabb nálunk. (…)”293 S ezen a ponton Erdély és Zsilka 

munkássága ismét párhuzam állítható egymással, a hasonlóság filozófiájukban is 

kimutatható: a humánum – melyet Dobai Erdély duplikátumai kapcsán említ – Zsilka János 

esetében is lényeges vonás, hiszen Zsilkát a nyelvben reprezentálódó gondolkodás 

érdekelte, és az az elképzelés, hogy a nyelv és a gondolkodás megértésével az embert 

ismerjük meg jobban, az anyanyelv elsajátítása egyúttal a világismeretnek az elsajátítását 

jelenti. Dobai Erdély jelent ségét abban látja, hogy m veiben folyamatosan tágítja a nyelvi 

kifejezés határait. Erdély – a szerz  szerint – paradoxonokban fejezi ki magát, s az  

esetében igazzá válik Tristan Tzara megállapítása – ami Dobai 1973-ban megjelent Nyelv 

és film, A filmi formálás és a nyelvi rendszer összefüggései cím  tanulmányának mottója  – 

„Egy nyelv tulajdonképpen utópia”.   

Az Erdély Miklós kép-apóriáról cím  kéziratból a korai alkotói korszakra jellemz  

kollektivista hangulat érz dik ki (a bevezet ben az író egy Erdéllyel folytatott 

telefonbeszélgetésre utal, s az eredeti változatban Bódy is szerepel), ami egyúttal azt is 

bizonyítja, hogy Dobai pályája elején a társm vészetek képvisel ivel állt szoros 

kapcsolatban, s ismételten igazolódik, hogy akkori értékrendjében a film szerepelt az els  

helyen. Erdély pszichikai duplikátumait is filmszer en láttatja, nem véletlen, hogy Beke 

László A Balázs Béla Stúdió kisfilm- és ötletpályázatára beérkezett m vek, „Filmnyelvi 

sorozat” (1973) cím  kötethez írt bevezet jében294 filmesnek jelölte az írót.  

                                                 
292 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 
175. 
293 DOBAI Péter, Erdély Miklós kép-apóriáiról, Kézirat, Erdély Alapítvány, 5. 
294 BEKE László, A két vászon = A Balázs Béla Stúdió kisfilm- és ötletpályázatára beérkezett m vek, 
„Filmnyelvi sorozat”, 1973, 14. 
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III. Egy ifjú nemzedék a hatvanas, hetvenes évek fordulóján filmkamerával 
 

Dobai 1971-ben A magunk kenyerén cím  antológiában megjelent önéletrajzi 

esszéjében két, a pályakezdését meghatározó mozzanatot emel ki: nyelvészeti 

tanulmányait, s azt, hogy részt vett az Agitátorok (1969) cím  film forgatásában, olyan, 

számára fontos személyek társaságában, mint Bódy Gábor és Magyar Dezs , akik 

„bevitték a filmbe” 295. Az Agitátorok a szerz  m vészetének alakulása szempontjából is 

fontos alkotás, Magyar Dezs  új, politikai modernista poétikát hozott be a magyar 

filmm vészetbe – s ezt Dobai a Csontmolnárok megírásakor hasznosítja –, Bódy Gábor 

„embergy jt  hajlamának”296 köszönhet en pedig a korszak neoavantgárd 

m vészvilágának képvisel i gy lnek össze a filmben.  

A Magyarországot ekkor elért els  újavantgárd-experimentális hullám hatása Dobai 

programnyilatkozataiban és korai munkáiban is kimutatható. A hatvanas évek avantgárd 

m vésze reális lehet séget látott élet és m vészet, gyakorlat és elmélet, produktivitás és 

kreativitás összekapcsolására, az avantgárd utópiáinak társadalmi realizálására. „Expanzió 

és aszkézis összefonódik itt: a m vész mindent akar, a mindenséget akarja átformálni saját 

kreativitásának eltárgyiasítása által, ám ehhez le kell mondania magáról a »m vészi 

szféráról«, mert ez visszafogja, a meglev  keretek közé szorítja, elválasztja, s t elidegeníti 

a társadalmi praxistól.”297 A hatvanas, hetvenes évek fordulóján kibontakozó magyar 

avantgárd filmm vészetnek programszer  filmje (Agitátorok), kiáltványai (pl. Szociológiai 

filmcsoportot!) az expanzionista célkit zéssel összhangban társadalom és történelem 

tudományos analízisét hangsúlyozza, s kit ntetett szerepet tulajdonít a dokumentumoknak, 

valamint a dokumentumok m vészi eszközökkel történ , h vös elemzésének.  

A Dobai által is jegyzett298, 1969 nyarán közzétett Szociológiai filmcsoportot! cím  

kiáltvány is etikai szerepvállalásról vall, hiszen a program megfogalmazóinak célja, hogy 

megmutassák az ideológia által elfedett valóságot. Hammer Ferenc értelmezésében a 

„dokumentum, ahogy már a címmel sugallt mozgalmi hangulat is mutatja, egy öntudatosan 

utópista program, amelynek forradalmi jellege épp a film és az élet radikális 

                                                 
295 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 86. 
296 FORGÁCH András, Sötét angyal, (Kerekasztal-beszélgetés Bódy Gáborról)1.rész, Filmvilág, 2008/7., 15.  
297 HEGYI Lóránd, Utószó: „Transz-avantgarde” – „poszt modern” – „új szubjektivizmus” avagy az 
expanzió utáni m vészet a nyolcvanas évek küszöbén = HEGYI Lóránd, Új szenzibilitás, Egy m vészeti 
szemléletváltás körvonalai, Magvet  Kiadó, Bp., 1983, 205.  
298 A kiáltványt rendez k-operat rök (Grunwalsky Ferenc, Magyar Dezs , Mihályfy László, Pintér György, 
Sipos István) és írók (Ajtony Árpád, Bódy Gábor, Dobai Péter, Kardos Csaba) írták alá. 
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összeolvasztásának ideájában rejlik.”299 A filmprogram formáját, hangnemét, a „célratör , 

a korabeli közírás körmönfont nehézkességét l mentes, már-már pimasz hangot”300 (pl. 

„fel akarjuk fedezni a spanyolviaszt!”301) emeli ki Gelencsér Gábor is.  

A kiáltvány szerint a dokumentumfilmesek eddig az „egyszeri éles hatásra, a 

különösségre, egzotikumra, extremitásokra vagy pusztán valami elvont esztétikumra”302 

törekedtek. A filmprogram szerz i viszont a valóság objektív megragadása mellett 

érvelnek, a filmkészítés alapját a szociológiai tényfeltárás kell, hogy jelentse, amelynek 

során a filmkészít  csoport „rendszeres és szervezett formában, folyamatos és tudományos 

alapokon, céltudatosan, a filmi feldolgozás elvei szerint kiterjedt anyaggy jtési munkát 

végez. A célkit zés a szociológiai gondolkodás bevitele a dokumentumfilmek 

látásmódjába.”303  

Az elképzelés szerint a „csoport tevékenységének legfontosabb része az 

anyaggy jtés lenne.”304 A filmkészít  csoportok által begy jtött anyagokat „nyersen vagy 

»irodalmi novella«, szociográfia formájában az egyes stúdiók rendelkezésére bocsátanák”, 

ahol a kollektív feldolgozásban szociológusok is részt vesznek, s t a munkálatokba kés bb 

bárki bekapcsolódhat, így a csoport „fokozatosan a m vészi megismerés egy speciális 

fajtájának m helyévé válna.”305 „A tudományos módszerekkel feldolgozott tényeket a 

dokumentarista módszerek továbbfejlesztésével megfogalmazni: ez újfajta dramaturgiát 

kíván, amely nem egyszer en »dramatizálná a tényeket«, hanem magát a megismer  

analízist tenné meg szerkesztési elvvé.”306 – olvasható a kiáltvány végén.  

A Szociológiai filmcsoportot! (1969) cím  kiáltványnak köszönhet en a BBS-ben 

két fontos irányban történik változás. A fiatal nemzedék olyan filmek készítése mellett 

kötelezi el magát, amelyek tudományos alapossággal és nagy formai szabadsággal 

közelítenek a valósághoz, s a stúdió kapuit megnyitják a filmszakmán kívülr l érkez  

m vészek számára is. A Balázs Béla Stúdió alapításának ötvenedik évfordulójára készült 

Arcok/dokumentumfilmek cím  DVD-re Dárday István (Rongyos hercegn , 1975), Dobai 
                                                 
299 HAMMER Ferenc, A megismerés szerkezetei, stratégiái és poétikái (Szocio-doku a BBS-ben) = BBS 50 : A 
Balázs Béla Stúdió 50 éve, szerk. GELENCSÉR Gábor, M csarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009, 265. 
300 GELENCSÉR Gábor, A Titanic zenekara, Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmm vészetében, 
Osiris Kiadó, Bp., 2002,199.  
301 Jegyzik meg a szerz k a kiáltvány közepén. Lásd Szociológiai Filmcsoportot! = Filmkultúra 1965–
1973,Válogatás, szerk. BÍRÓ Yvette, Századvég, Bp., 1991, 46. 
302 Szociológiai Filmcsoportot! = Filmkultúra 1965–1973,Válogatás, szerk. BÍRÓ Yvette, Századvég, Bp., 
1991, 45. 
303 Uo. 
304 Uo. 46. 
305 Uo.  
306 Uo. 
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Péter (Archaikus torzó, 1971), Gazdag Gyula (Hosszú futásodra mindig számíthatunk, 

1968), Grunwalsky Ferenc (Anyaság, 1972), Schiffer Pál (Fekete vonat, 1970) és Szomjas 

György (Nászutak, 1970) munkái kerültek.307 

Dobai a BBS-emlékkönyvben megjelent In loving memory… cím  esszéjében a 

következ t írja a Szociológiai filmcsoportot! nev  „kiáltványszer  programról”308: „Három 

évtized távolából már nem emlékszem, vajon hány olyan szociológiai film készülhetett el 

(ha nyilvános bemutatásra nem is kerülhetett akkor), amely frontális »kameraállással« 

tárta volna fel a »szocializmus építésének« antagonisztikus ellentmondásait a társadalom 

különböz  területein. Tény, hogy készültek ilyen filmek! Valahányszor új BBS-film 

vetítésére került sor: akkora tömeg  ifjúság gy lt össze a Fasorban, láthatni e filmeket, 

hogy sokan be sem jutottak a vetít terembe.”309  

Hammer Ferenc már idézett tanulmányában részletesen elemzi a BBS hetvenes 

évekbeli dokumentarista törekvéseit. Hammer szerint a szociográfiai dokumentumfilmezés 

története nem tekinthet  a kiáltvánnyal kezd d , s általa megvalósuló folyamatnak, 

ráadásul az aláírók közül sokan nem is készítettek szociológiai dokumentumfilmet. Dobai 

esetében így fogalmaz: „Dobai Péter – amúgy kiáltvány-aláíró – Archaikus torzója (1971) 

tért l és kortól független monumentális alkotás, igazából még azt az etikai kérdést is 

felveti, hogyan kell filmezni egy különös, instabil mentális állapotban lév  szerepl t, a 

szociálishoz mint olyanhoz ellenben semmi köze.”310 Gelencsér Gábor ugyanakkor felhívja 

a figyelmet arra, hogy az experimentális filmekb l sem minden esetben hiányzik az 

„úgynevezett »mai magyar valóság«, s t éppen ezek a filmek (Dobai Péter: Archaikus 

torzó; Hajas Tibor: Öndivatbemutató; Szentjóby Tamás: Kentaur) vetik fel elméletileg, 

olykor filmnyelvileg is legélesebben a dokumentum kontra fikció vitát.”311  

A hatvanas évek végén a BBS körül kritikus filmm vészet kezd kibontakozni. A 

Szociológiai filmcsoportot! cím  kiáltványt 1969. november 17-én egy újabb 

                                                 
307 „A stúdió az így létrejött termékeny szituációnak köszönheti hetvenes évekbeli fénykorát, amikor is a 
valóság kivételezett médiuma, a dokumentumfilm, hosszú távra meghatározó m fajává vált. Ez a válogatás a 
folyamat korai szakaszát ragadja meg, azon igyekezve, hogy bemutassa azt a formai, tartalmi és 
hozzáállásbeli változatosságot, amely ezen a gyakorta száraznak tartott m fajon belül a BBS-ben 
létrejöhetett.” – olvasható a DVD bels  borítóján Erhardt Miklós el szavában.  
308 In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK 
László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 56. 
309 Uo. 
310 HAMMER Ferenc, A megismerés szerkezetei, stratégiái és poétikái (Szocio-doku a BBS-ben) = BBS 50 : A 
Balázs Béla Stúdió 50 éve, szerk. GELENCSÉR Gábor, M csarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009, 269-270. 
311 GELENCSÉR Gábor, A Titanic zenekara, Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmm vészetében, 
Osiris Kiadó, Bp., 2002, 17. 
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dokumentum312 követ. A Balázs Béla Stúdió tagságának cím  dokumentum 

megfogalmazói313 közül öten (Gazdag Gyula, Grunwalsky Ferenc, Magyar Dezs , 

Mihályffy László, Szomjas György) a ’69 decemberében megválasztott új vezet ség tagjai. 

A valóságkutatást segít  munkaprogramot is a lényegre tör , provokatív hangnem jellemzi, 

a bevezet ben a szerz k a BBS válságára, az általános érdektelenségre és a „a Stúdió egész 

életének stagnálására”314 hívják fel a figyelmet. F  feladatnak a lehet ségek felkutatását és 

egy újfajta szervezés kidolgozását tekintik, „amely az aktivitás új, változatosabb 

lehet ségeit teremti meg azok számára, akik felel sen közrem köd k akarnak, tudnak 

lenni.”315   

A „programhirdet k vezéregyénisége”316, Magyar Dezs  a dokumentumok 

szellemében (szociológiailag és politikailag elkötelezett látásmód)317 készítette el 

Agitátorok (1969) cím  filmjét. „Nyolcvan oldalas kiáltványával”318, amely „a Lukács 

György melletti kiállás dokumentumává”319 is vált, valamint „er szak elleni lázító 

kiáltványával”320, a Büntet expedícióval (1970) filmnyelvi forradalmat is végrehajtott.321 A 

Büntet expedíció sikerrel szerepelt Cannes-ban, f díjat nyert Oberhausenben, a k szegi 

fesztiválon pedig megosztott f díjat kapott. Magyar Dezs t a filmszakma az egyik 

legtehetségesebb fiatal rendez ként tartotta számon, t le remélték, hogy Jancsó Miklóstól 

és Kovács Andrástól átveszi a stafétabotot. Egy 1971-ben készült interjúban Magyar Dezs  

                                                 
312 A Balázs Béla Stúdió tagságának = DURST György szerk., A Balázs Béla Stúdió története (1961-1986), 
Dokumentumgy jtemény, Mozgó Film, BBS, 1988, 41-46.   
313 Gazdag Gyula, Grunwalsky Ferenc, Kardos Ferenc, Lugossy László, Magyar Dezs , Mihályffy László, 
Szomjas György 
314 A Filmkultúra 1969/6. számában megjelent változatban (Változások a Balázs Béla Stúdióban, 14-16) már 
csak az új vezet ség neve szerepel, az eredeti dokumentum utolsó mondatát („A programmal együtt tehát az 
azt elkészít  csoport szavazásra és vitára bocsátja a tagság el tt a következ  vezet ség-javaslatot is.”) is 
lehagyják.  
315 Uo. 14. 
316 K háti Zsolt nevezi így Magyar Dezs t. Lásd K HÁTI Zsolt, Magyar film 1968, Egyenlít , 2008/2., 38. 
317 „A mi esetünkben az Agitátorok volt az a konkrét film, amely példát jelentett, bebizonyította, hogy a film 
képes a szociológiai, politikai gondolkodást és az esztétikumot összeegyeztetni. Úgy éreztük, hogy a 
szociológiai film el ször kimegy a valósághoz és onnan hoz vissza anyagot, majd esztétikai formába önti, 
ahogy az Agitátorokban történt.” = BÁTHORY Erzsébet, PINTÉR Judit, „…És akkor az ember egyre inkább 
szükségét érzi annak, hogy valami szintézis szülessen…”, Beszélgetés Magyar Dezs vel, Filmkultúra, 1987/3, 
49.  
318 MUHI Klára, Forradalmak és büntetések, beszélgetés Magyar Dezs vel és Koltai Lajossal, Filmvilág, 
1998/11, 9.  
319 B. BERNÁT István, A forradalom öntudata, Magyar Dezs : Agitátorok, Filmkultúra, 1986/4., 31.  
320 MUHI Klára, Forradalmak és büntetések, beszélgetés Magyar Dezs vel és Koltai Lajossal, Filmvilág, 
1998/11, 10.  
321 Muhi Klára A talált képek vonzásában, Archívok a magyar filmben cím  tanulmányában Magyar Dezs  
sajátos archív használatára hívja fel a figyelmet (Metropolis 1999 nyár, 76-91.) Gelencsér Gábor A Titanic 
zenekara cím  könyvében részletesen elemzi (52-57. o.) az Agitátorok és a Büntet expedíció formai újításait.   
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mint „elkötelezett marxista, leninista filmm vész”322 jelenik meg, s a K szegen bemutatott 

BBS-filmeket is a „társadalmi valóság elkötelezett feltárásában elért eredményeiért”323 

díjazta a zs ri. A rendez  az interjúban a Balázs Béla Stúdió vezet ségének titkáraként a 

stúdió programjára is kitér: a BBS továbbra is kétirányú tevékenységet folytat, az elméleti 

m helymunkával (filmek szemantikai elemzése, viták nyelvtudósok bevonásával stb.) 

párhuzamosan olyan filmterveket fogadnak el, „melyek a világnézet, az elkötelezett 

társadalmi gondolat filmnyelvi ábrázolására tesznek kísérletet”324. Magyar következ  

filmjér l elárulja, hogy Ózdon fog játszódni, „olyan városban, melyet a vas és a munka 

hozott létre, ahol minden tárgy (…) a magyar munkásosztály történelmének páratlan 

tisztaságú kifejez je. (…) szerepl i fiatal munkások; témája a kommunista magatartás 

azon alapkérdései, melyek a kontinuitást biztosítják: a tudás, a bátorság, a hit.”325  

Dobai pályakezd  programnyilatkozatai baloldali beállítottságra utalnak, s arra, 

hogy lelkesedett a világforradalomért. A Csontmolnárok cím  regény megírására is 

forradalmak inspirálták: 1956, a ’68-as prágai tavasz és a guevarizmus326. S bár Dobai 

szerint a magyar költészet hatóereje a médiához képest gyenge, s így nincs abban a 

helyzetben, hogy közvetlenül politizáljon327, több, a rendszerváltás után készült versében 

felhívja a figyelmet arra, hogy egy sz k réteg olyan kiváltságokban részesül, amelyekhez a 

legtöbb ember nem juthat hozzá. Az egyik ilyen vers az Önmúltszázad (1997) cím  

kötetben megjelent Miskolc – Ózd – Diósgy r, 1971-es utazás fényképeire Magyar Dezs  

filmrendez nek, az „Agitátorok” és „Büntet expedíció” cím  filmek emlékére. Dobai Che 

Guevarát ma is bátor, profetikus alaknak tartja, aki Pasolinihez hasonlóan el re látta a 

fogyasztói társadalom „apokaliptikus következményeit”.328 

Haraszti Miklós, a „Kádár-kor javíthatatlan renitense”329 egy interjúban elmondta, 

hogy „a balosság volt ennek a nemzedéknek az els  reakciója, amikor felfedeztük a szavak 

és tettek közt tátongó hazugságot. Magam a hatvanas években fokozatosan kiverekedtem 

magam abból az ideológiai együgy ségb l, vagy tudatlanságból, amelyben feln ttünk. Itt 

jelzem, a közhiedelemmel ellentétben én nem vettem részt az 1968-as maoista 
                                                 
322 GESZTI Pál, A társadalmi valóság elkötelezett feltárása, Beszélgetés Magyar Dezs vel, 1971. május 29., 6.   
323 Uo.  
324 Uo. 
325 Uo. 
326 A guevarizmus Dobai értelmezésében a szegénység és a fogyasztói társadalom ellen vívott 
messianisztikus harcot jelenti. 
327 BODNÁR Dániel, A média a hatalom költészete és legf bb védelmez je, Látogatóban Dobai Péter írónál, 
Lyukasóra, 2007, október, 29. 
328 Uo. 26.  
329 HORVÁTH Zoltán, Portré, Haraszti Miklós szabaddemokrata képvisel , HVG, 1992, szept. 5., 98.  
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»összeesküvésben«, meg sem vádoltak ezzel. Persze az az »összeesküvés« csak néhány 

diáktársamnak büntet üggyé felpumpált neo-forradalmi álmodozása volt.”330 Haraszti 

1997-ben a Beszél ben megjelent 1969 cím  írásában331 Abbie Hoffman és Jerry Rubin 

yippie könyvének címével (Csináld) jelölte a 69-es nemzedék hangulatát. Évesszéjében két 

’69-es „ifjúsági tanácskozást” emelt ki, az egyik a már említett Lillafüredi fiatal írók 

konferenciája, „a másik a bölcsészkari gy lés volt sszel, a párizsi 1968-as Assemblé 

General megkésett mása. Hadd ne térjek ki a különbségekre, például arra, milyen a KISZ 

égisze alatt demokráciázni. Ez már egészen tömeges kis csinálhatnék volt, az Egyetemi 

Színpad megtelt. Nem kevesebb, a diákhatalom lett volna a tét. A második napot már meg 

sem tartották, bevonultak a civil rend rök, leszaggatták a faliújságokat, attól kezdve 

megint csak pecsétes engedéllyel lehetett cikket kirakni.”332 1968 nyugati diákmozgalmai 

üzenetként hatottak a fiatal magyar értelmiségre, de a ’69-es budapesti diákmozgalom 

nemzetközi figyelmet nem váltott ki333, s a magyar köztudatban sem hagyott mély 

nyomott.  

Révai Gábor szerint a ’68-as Nyugat-Európa szelleme nem a „maoista 

összeesküvésben”, hanem az Agitátorokban érhet  tetten334. S valóban, a ’68-ra emlékez  

m sorok335 emblémájává az Agitátorok és a Büntet expedíció képkockái váltak. Haraszti 

provokatív, ironikus alapállásával szemben Magyar Dezs  baloldali közéleti politikus 

beállítottsága szentimentálisabb hangoltságú volt. „Úgy éreztem, hogy igazán a legtisztább 

forradalmi elkötelezettséggel csináltam meg ezt a filmet, és amikor letettem az asztalra, azt 

hittem, mindenki a keblére fog ölelni, amiért igazán balról, igazán belülr l egy friss, 

forradalmi, modern filmet csináltam, amely a világban, 1968-69-ben meglév  és 

nemzedékünkre mélyen ható életérzések és a magyar kommunista hagyományok között 

kapcsolatot tudott teremteni.”336 – nyilatkozta 1986-ban. Lukács György tetszését el is 

nyerte a film, Beethoven-szimfóniához hasonlította, és 120 oldalas tanulmányt készült írni 

                                                 
330 SZEG  Péter, „Valamennyi dimenzióban vannak felismert zsidó gyökereim.” Interjú Haraszti Miklóssal, 
Szombat, 2005, január, 15. 
331 HARASZTI Miklós, 1969 = Beszél  1997/12, 67. 
332 Uo. 68. 
333 Lásd err l Dénes Iván Zoltán Diákmozgalom Budapesten 1969-ben cím  el adását. = 
http://jog.unideb.hu/bibo/articles/tanulmanyok/diz_diakmozgalom_budapest_1969.htm (utolsó letöltés: 2009. 
augusztus 31.) 
334 RÉVAI Gábor, Bemutatkozásaim története, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2012, 168.  
335 A dolgozat elején említett filmklubok kulcsfilmje az Agitátorok és a Büntet expedíció, de Muhi András 
filmje ’68 (Fehér éjszakák, 1998) is a Büntet expedíció képsoraival indul, a riporter Muhi Klára els sorban 
az Agitátorok szerepl ivel készít interjút.  
336 BÁTHORY Erzsébet, PINTÉR Judit, „…És akkor az ember egyre inkább szükségét érzi annak, hogy valami 
szintézis szülessen…”, Beszélgetés Magyar Dezs vel, Filmkultúra, 1987/3, 38. 
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róla. Aczél György viszont betiltotta, ezt 1998-ban Magyar Dezs  a következ vel 

magyarázta, (…) az Agitátorok sokkal mélyebben érintette az uralkodó elit 

szorongásérzetét. Sugárzott bel le a fiatalság ereje, temperamentuma, szemtelensége, s ez 

sokkal veszélyesebb, mint egy konkrét film konkrétan strukturált kritikája. (…) ha az 

Agitátorokat elfogadja az ember, azt a türelmetlen igazságkeresést, lázas lelkesedést, és 

tiszta vágyat, hogy valamit újra kezdjünk, akkor mindent meg lehet kérd jelezni. (…) Azt 

hozták föl indokként, hogy volt néhány szerepl , egy maoista fiú vagy Révai József fia, 

akik »nem kívánt asszociációkat« kelthetnek a néz kben. De ez csak ürügy volt. Aczélék 

pontosan tudták, hogy ha forgalmaznák a filmet, senki sem tudná, ki a Révai Gabi. Az 

igazság az, hogy nagyon váratlanul érte ez a film az akkori hatalmat. S azt hiszem, ha az 

Agitátorokat elfogadják és vetítik, a következ  generáció talán egészen másfajta filmeket 

csinál.”337  

2001-ben a BBS 1961-es alapításának negyvenedik évfordulóján az MTV készített 

összeállítást a stúdió filmjeir l. Az összeállítás keretében beszélt Dobai az Agitátorokról és 

a Büntet expedícióról.338 „(…) Leforgattuk a filmet, megmutattuk titokban Lukácsnak, az 

úgy mosolygott csak öregemberesen, hogy nem egészen így nézett ki, de hasonlít. A 

filmben egyértelm  utalások vannak ’56-ra is. Nem szabad elfelejteni, hogy akkor nagyon 

élt még a néhány éve Bolíviában meggyilkolt Ernesto Che Guevara parancsnok mítosza, s 

ez a filmben nagyon nagy hangsúlyt kap. Nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül feszült 

volt akkor a Szovjetunió és Kína közt a viszony, mert Mao meghirdette ezt a kulturális 

programot, de ennek egyéb vonatkozásai is voltak, pl. határ menti harcok. S a filmben elég 

sok, a maoizmussal szoros kapcsolatot tartó és rokonszenvet tápláló diák vett részt, akiket 

ki is csaptak az egyetemr l éppen ekkor. Olyan id szakban készült el az Agitátorok, ami 

egyenesen provokálta a hatalmat. Nemhogy ünnepelte volna a Tanácsköztársaságot, hanem 

elég ravaszul, de alibinek használta fel, hogy Che Guevaráról szóljon, a fegyverekr l 

szóljon, a diákzavargásokra utaljon egyértelm en, Prágára egyértelm en utaljon, nem 

direkt szövegekben, elég a képsorokat nézni. A filmet Lukács miatt revizionistának 

tartották, más dolgok miatt maoistának, guevaristának, terroristának, szindikalistának is 

még, tehát, hogy a párt vezet  szerepét sem ismeri el, s hogy alkalmas arra, hogy ha 

kijönnek a moziból a fiatalok, akkor fegyvert ragadjanak valamilyen kaszárnyából, és itt 
                                                 
337 MUHI Klára, Forradalmak és büntetések, beszélgetés Magyar Dezs vel és Koltai Lajossal, Filmvilág, 
1998/11, 10.    
338 Kecskés András fest m vésznek köszönhet en került hozzám a felvétel utolsó hat perce. Dobai ekkor 
beszél az Agitátorokról, a Büntet expedícióról és A harmadikról. A stáblista szerint Dér András, Galambos 
Károly, Popik Gyula, Révész Márta készítette a m sort 2001-ben, s az m2 sugározta.   
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Budapesten kimenjenek az utcára. A filmet Aczél György a legszigorúbban betiltotta, s a 

film betiltása miatt kapta aztán azt a lehet séget Magyar Dezs  kompenzációképp, hogy 

megcsinálhatott a Hat brandenburgi verseny cím  forgatókönyvemb l egy epizódot, a 

Büntet expedíciót, ami kifejezetten egy szovjetellenes film. Csakis Prágára, csakis ’56-ra 

és a szovjet katonai elnyomásra, megszállásra utal, de engedélyezték mert muszáj volt 

nyugat felé mutatni, hogy itt a kultúra szabad, és ez az állam konszolidált, itt nincsen a 

kultúra beleszorítva karámba, és nem diktálják azt, hogy mit csináljanak a m vészek.”339 

A párizsi diáklázadást Lukács György happeninghez hasonlította, s az Agitátorok 

forgatására is többen – köztük Magyar Dezs  – úgy emlékeznek vissza, mint egy 

happeningre340. A forgatás egyenrangú és baráti légkörben zajlott, a szerepl k sokszor már 

azt sem tudták, hogy ’19-ben vagy ’69-ben vannak. Bódy Gábor baloldali teoretikus 

társaságot válogatott össze a filmhez341, így lett szerepl  az ultrabalos Révai Gábor és a 

lukácsista Bertalan László. Magyar Dezs  olyan fiatalokat akart, akik nem eljátsszák, 

hanem érzik a film gondolatait, ezért a f bb szerepeket nem profi színészekre, hanem 

amat rökre bízta. „»Valakik« gyerekei és self-made manek, induló költ k, kutatók, 

tanárok, diákok; a történelmi jelmezben mindenki önmaga és azonos a szerepével, vagy ha 

nem, rövidesen azonosítani kezdik vele.”342 Haraszti Miklós az Agitátorokban nem vállalt 

szerepet, de ’69-r l szóló krónikájában külön bekezdést szentel Bódynak és a filmnek. 

„Magyar Dezs  és Bódy Gábor filmet forgatott Sinkó regényéb l, az Optimistákból, s az 

1919-es kommün figuráit »rávetítették« a hatvanas évekre: a hosszú hajú hippikre, a 

barettes guerillerókra és a bicikliszemüveges filozófusokra. Bódy a pesti 

flaszterforradalmárokkal játszatott el minden szerepet, éppen ez a csoportkép volt a hab a 

                                                 
339 Dobai a BBS-emlékkönyvben megjelent esszéjében csak röviden tér ki az Agitátorokra (In loving memory 
of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, 
filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, 
BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 49.), de egy szintén 2001-ben készült interjúban beszél a film betiltásáról. 
„…Aczél behívatta Magyar Dezs t, Bódyt – s mivel részt vettem az írásban –, engem. Akkoriban zárták ki az 
egyetemr l az összes maoistát. Aczél pedig azt mondja: »Ebben a filmben Révai József fia szerepel, ezt a 
filmet be kell tiltani«. Azonkívül maoista, guevarista – szó szerint emlékszem, hogy ezt mondta, szinte habzó 
szájjal –, és ráadásul ’56-ról szól, nem ’19-r l. Mindezek a feltételezések teljesen találóak voltak.” = MUHI 
Klára, Gettó, egyetem, politikai csatatér. A BBS els  két évtizede. Beszélgetés, Filmvilág, 2001/12, 9.  
340 Lásd BÁTHORY Erzsébet, PINTÉR Judit, „…És akkor az ember egyre inkább szükségét érzi annak, hogy 
valami szintézis szülessen…”, Beszélgetés Magyar Dezs vel, Filmkultúra, 1987/3, 48. MUHI Klára, 
Forradalmak és büntetések, beszélgetés Magyar Dezs vel és Koltai Lajossal, Filmvilág, 1998/11, 8. CSALA 
Károly, FAZEKAS Eszter, A fény fest je Koltai Lajos operat r, Osiris, Bp., 2001, 16-20., FARKAS János 
László, A forradalom angyalai, Mozgó Világ, 1987/8., 56-62. 
341 Bódy Gábor 1981-ben írt önéletrajzában így fogalmaz, „(…) annak a 68-as ideológiai hullámzásnak a 
kifejezésére törekedtem, amelynek résztvev je nem, de szemtanúja voltam az egyetemen.” = BÓDY Gábor, 
Önéletrajz, Filmkultúra, 1986/2, 6. 
342 FARKAS János László, A forradalom angyalai, Mozgó Világ, 1987/8., 58. 
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sokrét  anakronizmus tortáján. Hosszan kapacitált, hogy vegyek részt, de tudtam, hogy az 

a terve: mindenki az életbeli szerepét játssza a filmben. Mármint azt, amit Bódy belénk lát. 

Révai Gáborral például saját apját, Révai Józsefet játszatta, az angyalhajú Szentjóby 

gépkocsiból géppuskázott. Nem álltam kötélnek. Magam dolgoztam magamon, nem volt 

szükségem Bódy tükrére, hogy megvizsgáljam, mennyi bennem a terrorista, a talmudista, a 

tuttista és a pitiáner.”343 

Az Agitátorok alapvet en improvizációkon alapul, s a forgatókönyv esetében is 

Bódy Gábor szabadon bánt az anyaggal. A vezérfonál Sinkó Ervin Optimisták cím  regénye 

volt, de Bódy Lengyel József, Lukács György, Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán és V. 

Uraszov írásait és visszaemlékezéseit is felhasználta, Lukácsot és Lengyelt személyesen is 

megkeresték Magyar Dezs vel. Bódy a regény szerepl inek nevét is megváltoztatta, Lukács 

György például az Optimistákban Vértes elvtársként, a filmben pedig (az egyik Lukács 

tanítvány Bertalan László alakításában) Marton néven szerepel. A Lengyel Józsefr l 

mintázott anarchista alakját, Sarkadit Szentjóby Tamás formálja meg Szentesi néven. Dobai 

visszaemlékezése szerint Bódy és Szentjóby között akkoriban voltak ellentétek, s ez 

megjelenik a filmben, amikor Szentesi az intellektuális csoport munkáját kritizálja. Bódy 

bizonyos szerepl ket két regényh sb l rakott össze. Révai Gábor nemcsak apját Révai 

Józsefet alakítja344 (a regényben Lányi Gyula), hanem Korvin Ottót is (a regénybeli Kovács 

elvtárs). Fordított eljárás is megfigyelhet , Sinkó alteregója a regénybeli forradalmár és 

költ  Báti József két személyre bontva jelenik meg. A hitet és megváltást keres , 

profetikusan merész álmokat kerget  forradalmár alakját, Botost Bódy magára osztotta, az 

ifjú Sinkó Adyt követ  költ i énje Dobaira kivetítve jelenik meg. A szerepl k akkori élete, 

ideológiai hovatartozása fedte a szerepüket. Dobai fiatal költ ként fontos el képnek tartotta 

Ady Endrét, 1969-ben, az Ady halálának ötvenedik évfordulója kapcsán feltett 

körkérdésre345 a költ  m vészetéb l a forradalom, az új világ kivívásának vágyát, a 

totalitást, erotikum és politikum összefonódását emelte ki, s Ady hajlíthatatlanságát, 

keménységét, „harcoló-gondolkodó költ i magatartását”346 tartotta példaérték nek. Az 

                                                 
343 HARASZTI Miklós, 1969 = Beszél  1997/12, 72.  
344 Lásd err l RÉVAI Gábor, Bemutatkozásaim története, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2012, 161-168. 
345 Lásd Ifjú szívekben élek?, (Vallomások Adyról), szerk. VEZÉR Erzsébet, a PIM és a NPI közös kiadványa, 
Bp., 1969, 5.  
346 Uo. 136. 
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Agitátorokban ezzel összhangban a Rohanunk a forradalomba cím  versb l szaval347. A 

film vége felé, a Tanácsköztársaság bukásához közeledve Dobai egy nyitott könyv felett 

görnyed, s a következ  sorokat olvassa: „(…) a forradalmi tömegmozgalomba, jóllehet az 

nem érte el célját, rendkívül fontos kísérletet látott (…)”, s ezzel a képpel Magyar Dezs  a 

szerz  forradalom iránti lelkesedését örökítette meg.   

Botos (Bátival ellentétben) elesik a román fronton, mert Bódynak akkoriban Che 

Guevara volt az ideálja. A Lenin-fiúk militáns vezet jét (polgári nevén) alakító Földes 

László (Hobó)348 Mick Jaggernek képzelte magát, a Factory girl cím  Rolling Stones szám 

az  kedvéért került be a filmbe. Az Agitátorokban az akkori jelen értelmiségi figurái jöttek 

össze.  A film baloldali hangoltsága ellenére, olyanok is szerepelnek benne, akiknek a 

politikai széls balhoz nem volt közük349 (pl. Keser  Katalin, Papp Zsolt, Szentjóby Tamás). 

Az 1998-ban készült ’68 (Fehér éjszakák, 1998) cím  dokumentumfilmben Muhi Klára az 

egykori szerepl ket baloldaliságukról is kérdezte. A válaszokból az derül ki, hogy a 

baloldaliság nem politikai hovatartozást, hanem a rendszer által hirdetett eszmék 

számonkérését jelentette. Kozák András például saját baloldaliságát azzal indokolta, hogy 

nem szereti a társadalmi igazságtalanságot, s hogy kezdetekt l az emberiesség, a tisztesség 

és a becsület mellett kötelezte el magát.  

Mai szemmel nézve a film tele van anakronizmussal350 – a szerepl k is mosolyogva 

emlékeznek vissza az általuk alakított figurára351 –, de a nehezen értelmezhet  gyorsan 

elmondott ideologikus mondatok, jelmondatok, esszéisztikus párbeszédek ellenére is „a 

világot akarjuk, de azt azonnal” hangulat üt át rajta, ami minden kor fiataljából azonosulást 

vált ki. Az er teljes kameramozgás, a markáns vágástechnika következtében a dialógusra 

épül  szerkezet dinamikussá válik. A hatvanas évek mai kultuszának kedvez, hogy az 

                                                 
347 Lásd részletesebben MORSÁNYI Bernadett,  Az Ady-hatás tényez i az ifjú szívekben. „Ifjú szivekben élek 
s mindig tovább” = Kocsi-út az éjszakában, szerk., F ZFA Balázs, Savaria University Press, Szombathely, 
2011, 344-356. 
348 Hobó apja Földes László ’56 után belügyminiszter-helyettes volt. 
349 Az 1998-ban készült ’68 (Fehér éjszakák, 1998) cím  dokumentumfilmben Hobó elmondja, hogy mikor 
megnézte a filmet, döbbenten tapasztalta, hogy „ennyire baloldali, balos valami lett bel le”. 
350 Schubert Gusztáv szerint az Agitátorok „maga a totális szerepzavar és anakronizmus, a siheder Bódy, 
Hobó, Dobai népbiztosnak, Lenin-fiúnak öltözve képzelte magát a ’68-as párizsi diáklázadás h sének. 
Forradalmat játszottak, amikor éppenséggel a reform is elbukott. Hogyan képzelhették, hogy a reformoknak 
balról kellene beel zni, épp onnan, ahol akkoriban Brezsnyev, Husák meg Biszku Béla túráztatta a testvéri 
tankokat.” = SCHUBERT Gusztáv, A ’68-as csapdája, Filmvilág, 2008/11, 4.  
351 Ajtony Árpád és Szentjóby Tamás párbeszéde is ezt mutatja. „Ajtony: Engem kivégeznek. Szentjóby: 
Engem is. Ajtony: Téged is? Szentjóby: Téged miért? Ajtony: Ellenforradalmár voltam, ellenforradalmi 
összeesküvés résztvev je…Szentjóby: Fehér? Én anarchista voltam, engem azért végzett ki a Magyar 
Dezs .” = ’68 (Fehér éjszakák, 1998)  
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alapvet en a fiatal generáció évtizede volt, s az Agitátorokról is el lehet mondani, hogy ma 

is fiatalosnak hat.  

„A magyar neoavantgárd számos alkotója félreérthetetlenül akart valamit a kortól, 

amelyben élt, még pontosabban el akart valamit érni (…)”352 – írja György Péter, Jeles 

András kapcsán pedig így fogalmaz  „(…) nem volt neoavantgárd kívülálló, de az a 

kérlelhetetlen komolyság, amellyel m vészeti kritikáját el adta, az az Adyra emlékeztet  

g gös manír, amellyel fogalmazott, bizony nélkülözhetetlen s felemel  volt egyben.”353 

Ezzel a megállapítással Dobai hatvanas, hetvenes évek fordulóján betöltött m vészi 

pozíciója is leírható, els  kötete, a Kilovaglás egy szi er db l (1973) az avantgárd 

poétikai jegyeit mutatja354, de f ként történelemszemlélete, politikai beállítottsága sodorta 

egy id re underground pozícióba. Dobai korai film- és írásm vészetére hatottak a hatvanas 

évekbeli új m vészeti mozgások, aminek oka lehetett a szerz  forradalmi radikalizmusa. 

Pályafutását  az expanzionista-reduktivista-aktivista m vészeti megnyilatkozásokkal 

rokonszenvezve kezdte meg. A Szociológiai filmcsoportot! cím  kiáltvány születése idején 

vagy azzal párhuzamosan megjelent alkotói programjaira is igaz az „öntudatosan utópista” 

megjelölés. Dobai ’71-es önéletrajzi esszéjében megjelenik az élet és m vészet közötti 

határvonal megszüntetésének utópikus avantgárd programja: „A m vészetet maga az 

esztétikai forma szünteti meg, ezért kell lassan a m vészetnek egyszer en és egyetemesen 

átfejl dnie magává az emberré, nem többé az élvez -szórakozó-magába szálló emberré, 

akinek a m vészet csak töredékesen és esetlegesen szól bele az életébe, hanem úgy, hogy 

magát az életet kell embert l emberig egyszerivé és különössé mélyíteni, ami 

tulajdonképpen a m vészet.”355 Az élet és m vészet összeolvasztásának gesztusát emeli ki 

Csoóri Sándor is A magunk kenyerén (1971) cím  antológiában megjelent Dobai-versekhez 

írt el szavában. „Versek bevezet jéül írom ezeket a sorokat – pedig egy élet bevezet jéül 

kellene. Annál inkább, mert Dobai, már indulása elején azért is választhatott három-négy 

m fajt: verset, prózát, filmet magának, mert maga akart a m fajok helyébe odaállni. 

Testével, személyiségével, a magatartásformák célirányos szigorával. Az esztétikában a 

létezés alapvet  szólamait juttatni szóhoz; a létezésben viszont az esztétikát, hogy ne az 

úgynevezett esztétikai igazságok szaporodjanak, hanem a lét váljon esztétikaivá.”356  

                                                 
352 GYÖRGY Péter, Apám helyett, Magvet  Kiadó, Bp., 2011, 272-273.   
353 Uo. 273.  
354 A kötetr l részletesebben az utolsó fejezetben lesz szó. 
355 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 86. 
356 Uo. 60. 
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Dobai ’69-es programnyilatkozatából kirajzolódik, hogy a kelet-európai vátesz- 

szerep hagyományát korszer , modern-romantikus formában folytathatónak érezte. „Az 

írói program legáltalánosabb megfogalmazása ma az egész világon egységes: írással, 

m vészettel (…) a lehet  legtöbbet tenni az emberért, miközben az írónak gyakran 

önmagukban tiszteletre méltó, de nem el re mutató emberi értékeket tagadnia kell és túl 

kell haladnia. Aki ezt nem látja be, az a történelmet még a tanmesék szintjén sem értette 

meg. (…) Azt hiszem, hogy az állandóan emlegetett és elvontságában semmitmondó 

»felel sség« helyett feladatokról kell beszélni. Egyik ilyen feladat fiatal m vészek számára 

az utóbbi ötven év történetét magyar nyelven is adekvátan megfogalmazni, megtanulni, 

tanítani és tudatossá tenni. És nem azért az ötven év kedvéért vagy mer  emlékezetéért, 

hanem éppen a mai nap megértéséért.”357 

 

Dokumentumok alapk be és komputerbe 

Dobai írói programjának és a kor objektvista-kollektivista m vészetének 

dokumentuma az 1970-ben megjelent Dokumentumok alapk be és komputerbe cím  

alkotás.358 A 44 számozott prózatömbb l álló 19 oldalas m vet Csoóri „ön-esszének beill  

tanulmánynak”359, Sükösd Mihály „hosszabb próza-darabnak”360 „vagy szövegnek”361 , 

Dobai egyszer en dokumentumoknak jelölte. A szöveg poétikai feszültségét a Szociológiai 

filmcsoportot! nev  kiáltványban megfogalmazott célkit zés, a dokumentumok analízise és 

az avantgárd újszer , er teljes retorikája közti feszültség teremti meg. Dobai amellett, 

hogy pontos, részletes leírását adja egy általa kiragadott napnak (1969. szeptember 21), 

feltárja az események általános összefüggéseit. A szöveg e kett s törekvésnek megfelel en 

dokumentumszer , minimalista, filmszer  leírásokból, s az események er teljes, tág 

összefüggéseket megfogalmazó, „avantgárdista” értelmezéséb l áll. Az utóbbiba 

sorolhatók a személyes életre vonatkozó (pl. hogyan éljek?) kérdések tárgyalása, s a 

h sies, forradalmi magatartással, valamint az írói, m vészi szereppel kapcsolatos 

fejtegetések. 

                                                 
357 Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, III-
IV. 
358 Dobai a Dokumentumok alapk be és komputerbe cím  írását egyik prózakötetébe sem válogatta be, pedig 
a Párbaj, tükörben, Összegy jtött novellák (2000) cím  könyv Mint befagyott emlékezet cím  ciklusába több 
naplószer  írását is besorolta (pl. Kirándulás, fényképez géppel, Mint befagyott emlékezet). 
359 CSOÓRI Sándor, Dobai Péterr l = A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1971, 59.  
360 SÜKÖSD Mihály, Regényíró a küszöbön, Új Írás, 1974/8, 80. 
361 Uo.  
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A Dokumentumok az író 1969 szén lejátszódó napjainak pontos krónikája, s a 

mából nézve kor/forrásdokumentumnak is tekinthet . A szerz  34 prózatömbben tárgyalja 

az 1969. szeptember 21-én Budapesten Bódy Gáborral és Magyar Dezs vel362 töltött 

napját, az írás végén pedig egy hosszabb, két részre bontott dokumentumban (42.) számol 

be barátn jével tett nyugat-magyarországi kirándulásáról. A „dokumentumok” nagyrészt 

rövid, szikár mondatokból állnak, amelyek tárgyszer en írják le az eseményeket. Dobai 

filmszer  ábrázolási technikát alkalmazva próbál olyan hatást kelteni, mintha egy objektív 

kamerán keresztül mutatná az eseményeket. (Ez a törekvés a hetvenes évek magyar 

irodalmában nem egyedülálló. Mészöly Miklós Andy Warhol Empire cím  filmjér l szóló 

esszéjében egy új, kameraszer  néz pont megvalósítását vázolja fel a szépirodalomban. 

„Amennyire lehet, a kamera személytelen, szemponttalan, egyenrangúsító erejét kellene 

párosítani személyes elfogultságunk és kiegészítéseink többletével. S ez valóban újfajta 

szimbiózist ígér ember és világ, m vészet és valóság között.”363) A Dokumentumok kezd  

mondatai a filmforgatókönyvíró Dobai néz pontját tükrözik: „1969. szeptember 21. 

Budapest. Magyarország. Dunapart. A nyár még a leveg ben van (…)”364, s a szerz  több 

dokumentumban is megjegyzi, hogy filmben érzi magát. „Gábor egy slágert dúdol, mely az 

ötvenes években volt divatos: »lágy zsongással köszönt a város«. Filmvásznon érzem 

magam. Egy filmvásznon, mely egyre épül  új városokat ábrázol, mocsarak és síkságok 

helyén, új gyárnegyedeket, olajvezetékeket, er m veket és mi autón keresztülfutunk ezen a 

körképen, ezen a korszakon, el re, a sláger felé (…).”365 Dobai filmes technikát alkalmaz 

akkor is, mikor a világot keretek között – f ként az autó visszapillantó tükréb l nézve – 

ábrázolja. „Belenézek a visszapillantó tükörbe. A város, a körút, a habarcs, por és aszfalt 

rohan benne visszafelé. Ha sokáig csak a visszapillantó tükörb l figyelem az utat, úgy 

t nik, hogy soha nem fogunk kiérni ebb l a gyorsan hátráló, szürke, fémes vetít vászonból 

(…)366 Szintén a filmet idézi, s Dobai m veit jellemzi az az írói eljárás, hogy a szerz  

szerepl it testcentrikus néz pontból, kiragadott, felnagyított testrészükön keresztül 

metonimikusan ábrázolja. „Körülbelül nyolcszáz kéz alszik, nyüzsög vagy gesztikulál az 

asztalokon. Körülbelül négyezer köröm, négyezer ujj végén: mozgásuk, játékuk 

                                                 
362 Az író Bódyt Gáborként említi a m ben, Magyar Dezs  nevét nem írja le, de a rendez  könnyen 
beazonosítható. 
363 MÉSZÖLY Miklós, A tettenérés dialektikája, A cinéma direct útmutatásai = Filmkultúra 1965–
1973,Válogatás, szerk. BÍRÓ Yvette, Századvég, Bp., 1991, 249. 
364 DOBAI Péter, Dokumentumok alapk be és komputerbe, Új Írás, 1970/3, 25. 
365 Uo. 36. 
366 Uo. 35. 
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kiszámíthatatlan és követhetetlen az egész vita folyamán (…) Közvetlenül mellettem 

szövöget , finom pók-kéz. Távolabb vad, sz rös kéz, félig ökölben, utána önz , apró 

malacka-kéz, csontfájós ujjakkal.”367  

 „A hazai neoavantgárd irodalom underground tevékenységének f  eszménye a 

másság megmutatása lett, a mindenkit l való különbözés megteremtése, ezt kellett 

közvetítenie az alkotásoknak, ennek kellett megmutatkoznia általuk. Olyan én-központú 

gondolkodással van tehát dolgunk (…), amely a neoavantgárd m veket (…) a huszadik 

századi modernség klasszikus hagyományához köti, s a szellemi m veltség dilemmáira, 

valamint a filozófiai alapú létproblémák felé irányítja a figyelmet (…).”368A 

Dokumentumok poétikáját tekintve eltér a neoavantgárdétól, de az irányzat hatása a szerz i 

attit dben tetten érhet . A dokumentumszer en leírt események az én pozícionálásához 

biztosítanak keretet. Az önkommentárok egyéni hasonlatokba, metaforákba építve jelennek 

meg. A retorikai alakzatokon belül hangsúlyos szerepet kapnak a harccal és heroizmussal 

kapcsolatos költ i képek (pl. „Szájuk apró pokolgép”369, „pulóvere olyan, mint egy 

páncéling: egyenruha a szerelemhez”370, „Fegyver vagyok! Metafegyver: tükörpuska.”371). 

A dokumentumokhoz f zött kommentárok gyakran paradoxonok (pl. „az igazságok 

igazságtalanul egyoldalúak”372), Dobai kedveli a szentenciákat (pl. a 9. dokumentum négy 

mondatból álló bölcselet: „Mire jó ez a képrombolás? Mindent kinevetni annyi, mint 

mindent gyászolni. Térj meg, tékozló. Éhséged túl van az étlapon.”373), s az aforizmatikus 

csattanókat („Minthogy az id  a mosolyoknak kedvez, sietni kell a nevetéssel.”374).  

A Dokumentumok önreflexióiban Dobai az 1969-es programnyilatkozatban 

megfogalmazott m vészi hitvallását gondolta tovább (pl. az író forradalmi szerepér l, a 

film els bbségér l, az önanalízisr l). A szerz  arra az írói problémára keresi a választ, 

hogyan lehet az irodalmat a dokumentumokon keresztül megújítani, s a dokumentumokból 

saját személyiségét kibontani. A 4. prózaszakaszban azt írja: „Nem kerülheted el, hogy 

meghatározd önmagadat. Ki vagy? Vesd el a »vagyok, aki vagyok« gesztusát és kibúvóját. 

                                                 
367 Uo. 27. 
368 SZ. MOLNÁR Szilvia, A neoavantgárd poétikájától = Né/ma?, Tanulmányok a neoavantgárd köréb l, 
szerk., DERÉKY Pál, MÜLLNER András, Ráció Kiadó, Bp., 2004, 90. 
369 DOBAI Péter, Dokumentumok alapk be és komputerbe, Új Írás, 1970/3, 37.  
370 Uo. 28.   
371 Uo. 29. 
372 Uo. 30. 
373 Uo. 27. 
374 Uo. 26. 
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Robbantsd ki a ki-vagy-konfliktust. Robbantsd ki a dokumentumokat.”375 A 32. 

prózatömbben a következ  olvasható: „Jegyzetelek a dokumentumokhoz. Olyanok ezek a 

dokumentumok, mintha ellenséges levéltárat átkutató hírszerz k ragadták volna magukhoz 

ket, pár perces, lázas munkával. Képes ennél többre ma az irodalom? Illetve szabad-e 

ezen kívül mást tennie, ha több akar lenni, mint mese és díszítés? Az irodalomnak ma 

kiutat kell mutatnia az irodalomból. A m vészetnek kiutat kell mutatnia a m vészetb l. A 

dokumentumoknak kiutat kell mutatniuk a tényekb l.”376 Az utolsó (44.) prózadarabban 

így összegzi az olvasottakat: „Magunkra nyitni a világot. Kivetk zni. Minden rongyból 

(…) Dokumentumokat. Szembesítést. Tárgyalást. Határid t. Életet, amit az életem helyett 

élhetek. Leltárt a világról, mint egy elmúlt napról, amire mi következünk. Szabadságot, 

amin nem léphet át a történelem (…)”377 

Dobai ’69-es programnyilatkozatában a magatartás forradalmáról ír, s a forradalmi 

magatartás elemzése nála az írói szereppel hozható összefüggésbe. A Dokumentumokban a 

forgatókönyvírással kapcsolatos reflexióiból kiindulva a h siesség mibenlétét kutatja. A 

h si magatartást az igaz tettekben, s a végs kig folytatott harcban látja. „Az igazi h s az, 

akit minden kapcsolat, minden helyzet kompromittál, kivéve saját tettét és halálát. Halálán 

kívül semmi más csodára nem számíthat.”378 „Az igazi h s az, akinek élete felér a világról 

és az önmagáról szóló szavakkal, s aki igaz saját igazságai ellenére is.”379 A h siességet 

Dobai saját magára és a mindennapokra vonatkoztatja, ezért a heroizmus szorosan 

összekapcsolódik az élet megújításának igényével, a hogyan éljek kérdésével. A 

Dokumentumokból egy, a bevett társadalmi mintákat felrúgó, saját személyiségét el térbe 

helyez  alkotó ember képe bontakozik ki. „Szeretsz köszönni? Köszönj magaddal. Legyél 

direkt, mint a nevetés. Legyél ragadozó, mint a nevetés.”380  

Az én-központúság ellenére a szerz  olyan, kollektív életmódot folytat, ami a 

hatvanas, hetvenes évek fordulójának underground m vészvilágát jellemezte, s a 

Dokumentumok azt is bizonyítja, hogy Dobai pályája elején (is) szorosabb kapcsolatban 

állt a társm vészetek képvisel ivel, mint az irodalmi csoportosulásokkal. A 

pályakezdéskor értékrendjének csúcsán a film állt, s a m ben is a „fontoskodó rjárat”381 
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els  állomása a Pasaréti szinkronstúdió (6.). Az író részletesen beszámol egy 

filmrendez nél tett látogatásról (11.), majd Magyar Dezs nek megmutatott filmvázlatáról 

(14.), az Agitátorok forgatókönyve körüli vitáról (21., 22.), s a Szociológiai filmcsoportot! 

cím  programról (36., 38.). A hosszasan tárgyalt szeptemberi napon néhány percre 

felugranak egy avantgárdista fest höz (25.), egy másik alkalommal pedig Bódy fest  

barátn jét látogatják meg (41.). Dobai csak mellékesen tesz említést egy kés  esti 

összejövetelr l, amelyen a téma egy új irodalmi lap létrehozása (33.). „Mi legyen az új lap 

címe? Tessék! Legyen a címe: »Igen, 1969« vagy: »Igen is, meg nem is, 1969«. 

Elmegyek.”382 Hosszasan tárgyalja viszont a Szociológiai filmcsoportot! cím  program 

megszületését. „Akárki háborúja akárki ellen. Végül mindegyikünk kihullik valamilyen 

rostán. (…) Mindenkiért szól a harang. Ez volt a szociológiai dokumentumfilm-csoport 

alakuló megbeszélésér l a benyomásom. Tizenöten voltunk a szobában, fiatal 

filmrendez k, operat rök, írók, szociológusok. Sárga szekrények, íróasztalok. A falon 

Budapest térképe. Írógép. Néhány telefon. Szemétkosár. Programok, tervek és igények. 

Hátra van még az igénytelenség leckéje. Hátra van meghalni még. Talán a tényekr l esett a 

legtöbb szó, valamint a »résztvev  megfigyelésr l« és az anyaggy jtésr l. (…) A 

szociológiai dokumentumfilm csoport. A tények. A vitát a csoport feladatairól és 

lehet ségeir l Gábor kezdeményezte. A szavak csíptek, sósak voltak, aztán váratlanul 

émelyg sek lettek, majd ízetlenek. Átnéztünk egymáson, mint amikor az ember idegen 

szobában van és kibámul az ablakon, mert nem találja a helyét, de ezt nem áll érdekében 

tudomásul venni. (…) »Nem elég a munka sem. Ismernem kell a munkadarabok holnapját, 

annak a holnapját, akiért dolgozok.« Ezt mondta valaki mellettem. »A beat világot éppúgy 

beintegrálta a fogyasztói társadalom, ahogy az úgynevezett új baloldalt is. Mindennek van 

piaca. A kereskedelem felkészült a h s-fogyasztásra és most már szállítja Che Guevara 

plakátjait. A piac elvárja a h sökt l a törvényei iránti lojalitást, más szóval helyet csinál a 

h söknek, de akkor aztán potyogjanak, mint királyok kezéb l az arany«, mondja az egyik 

író. »A bürokrácia… a manipuláció… az elidegenedés… de el bb tényanyagot kell 

gy jtenünk… tényeket… riportok… tesztek… interjúk… én… én is… én nem… én…«”383  

Dobai a kollektív életmód tapasztalatából kiindulva megrajzolja a 69-es generáció 

portréját, s kritikával illeti a Bódy által kitalált és kifejezésformának választott „késleltetett 

kamaszkort”. „Tulajdonképpen mindannyian és egyidej leg vettük magunkra ezt a 
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késleltetett, önvédelmi kamaszkort, egyszer en nem volt más mód a közlésre, a 

megnyilatkozásra és kritikára az el z  generációkkal szemben, csakis ez a m helytelen, 

mester nélküli, saját árvaságáért lázadó kamasz-beszéd. Egyszerre vettük magunkra ezt a 

kamasz-álcázást, azonban nem tudjuk majd egyszerre elhagyni is (…) Mégis el kell 

hagyni, mert kiszámított és elkönyvelt kamaszkor volt ez, mely saját dühét, saját lázát, 

fuldoklásait apró, de kibet zhet  árcédulával látta el. Nem tartom szentnek ezt a 

csodacsúfolást, ezt a vigyázva-tékozoltatást. Sem szentnek, sem h sinek, mivel túlságosan 

szerette és igyekezett megszerettetni áldozatait. A közhelyek elleni harcában túl korán 

kimondta a maga közhelyeit és így elvesztette küldetését a tegnapi közhelyekkel való 

harcra. Elfeledkezett a tökéletességr l, mint egyedül lehetséges életr l és programról. A 

tökéletességb l nem csinált életet, csak ódákat, elégiákat és végül egy személyazonossági 

rlapot, amit majd sorsátlagával kell kitöltenie. Avagy arról van szó, hogy láttuk mire 

tanította Robinson Pénteket, lássuk hát azt is, mire tanította Péntek saját magát!”384  

Sükösd Mihály Regényíró a küszöbön cím  esszéjében elmondja, hogy az ifjú 

Dobai a Dokumentumokkal hívta fel magára id sebb kollégája figyelmét. „Egy kortársi 

tudat teljességet akaró képe a kortársi világról. A tudatot hordozó fiatalember nem 

mindenest l volt rokonszenves: túl sokat foglalkozott például az arcával, túl nárcisztikusan 

min sítette a saját és az ismer sei tükrében önmagát. De az öntetszelgésnél fontosabb volt 

a tudat tartalmas kíváncsisága: ahogy a körötte lev  világ jelenségeibe szinte belebújni 

kívánt, ahogy felfedezéseit gazdag nyelvi közegben örökítette meg. (...) Dobai fogalmazása 

üdít en különbözött sok kortársának banális jelz kre hagyatkozó, az él beszéd 

természetességét pongyolasággal felidézni akaró írásmódjától. Különleges »szöveget« írt, 

oda kellett figyelni.”385  Sükösd a m  eredeti nyelvezete mellett, az individualista karaktert 

hangsúlyozza, de érdemes kiemelni, hogy Dobai igazságkeres  és valóságfeltáró szerz i 

pozíciója is kirajzolódik, s m vészetének ezzel a vonásával a régió több évszázados 

kulturális tradíciójához kapcsolódik. A szerz  valóban „saját és ismer sei tükrében” méri 

önmagát, rajzolja meg ifjúkori önarcképét, s a tükröt tartó személyek közül (pl. „egy 

filmrendez ”, „a negyven év körüli író”, „egyik-másik ifjú filozófus”) Bódy Gábor alakja 

emelkedik ki,  az egyetlen, aki keresztnevén szerepel a m ben, s egyedül  jelenik meg 

szellemi partnerként. A rendez  személyes és m vészi programja – a Dokumentumok 

szerint – hozzájárul ahhoz, hogy Dobai átgondolja életét. „Program: kilépni ebb l a 

                                                 
384 Uo. 44. 
385 SÜKÖSD Mihály, Regényíró a küszöbön, Új Írás, 1974/8, 80. 
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gyulladásos, szívb l-szólamos és késleltetett kamaszkorból, amit Gábor talált ki magának 

életformának és kifejezésformának. Pontosabban nem kitalálta, inkább csapdájába esett 

ennek a kockázattüntetésnek, ennek az áldozat-árverésnek.”386 „És ha szent volnék én is, 

tékozló szent, mint Gábor?”387 Bódy jelent ségét aláhúzza, hogy a harmadik alkotói 

periódusban készült esszéknek és verseknek is visszatér  alakja, s ezekben a kései 

írásokban Dobai a rendez  személyiségének ellentmondásait, angyali és ördögi vonásait, 

romantikus alkatát, s felvett szerepeit elemzi388. Dobai emlékezetében Bódy „a szent, a 

h si, a szép, / az alighanem-nem-megalkuvó!”389 ifjúság-kép része. Általában elmondható, 

hogy míg a Dokumentumokban Dobai belülr l, de kritikusan ábrázolja nemzedékét, a 

kés bbi önéletrajzi esszék és versek (pl. az Emlékek jöv id ben cím  kötet darabjai) 

idealizálják ifjúságát. Az In loving memory of BBS Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben 

messzi Magyarországon, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával cím  esszé a 

szerz  megfogalmazása szerint „csapongó emlékezés: régi, er s, nagy, szép évekre, ami az 

ifjúságunk volt, szenvedéllyel, harccal, energiával, naivitással és tékozlással tele.”390  

A Dokumentumok az író korai intellektuális prózájának tipikus darabja, Dobai 

pályakezd  m veinek többségéhez hasonlóan szorosan kapcsolódik az akkor megjelent 

más m fajban írt alkotásaihoz. Az írás párhuzamba állítható a Kilovaglás egy szi er db l 

cím  kötet Dühöng  dokumentumok ciklusával, s a pályakezdéskor megfogalmazott 

programnyilatkozatokkal. Szembet n  a kapcsolat az Ahol a sziget kezd dik (1971) cím  

antológiában megjelent „naplószer  meditációval”391 az Alapm veletekkel. A Játék a 

szobákkal (1976) cím  novelláskötet darabjai is sok esetben naplónak t nnek, a könyvben 

található elbeszélések nagyrészt bels  monológok, egyes szám els  vagy harmadik 

személyben el adva, s a szerepl k Dobai regényh seihez hasonlóan esszéstílusban 

töprengenek.  

A hatvankilences nemzedék nem volt szellemileg egységes, de abban egyetértettek, 

hogy valamit – Abbie Hoffman és Jerry Rubin yippie könyvére visszautalva – csinálniuk 

                                                 
386 DOBAI Péter, Dokumentumok alapk be és komputerbe, Új Írás, 1970/3, 40. 
387 Uo. 44. 
388 DOBAI Péter, In memoriam Bódy Gábor. 1986. Október. 20. Kelt: Pesten = Balázs Béla Stúdió 1961-
2001, szerk. ANTAL István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 99-112.  
389 Ahogy a Bizony ez a nagy balkáni út az, amelyen ifjúságunk elakadt cím  Bódy Gábornak ajánlott 
versben  megfogalmazza = DOBAI Péter, Emlékek jöv id ben, Orpheus Kiadó, 2008, 76.  
390 DOBAI Péter, In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a 
hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, 
DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 50. 
391 KÖRMENDY Zsuzsa, Játék a szobákkal, Dobai Péter novellái, Magyar Nemzet, 1976, okt. 31., 13.  
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kell392. A kultúrpolitika a hatvanas, hetvenes évek fordulóján elkötelezett szerepvállalást 

várt el az új m vészgenerációtól, de ’68 után világossá vált, hogy a hatalom nem kedveli a 

radikális, utópikus beállítottságú csoportokat, s még a saját térfelén létrejöv  m veket is 

kiveti magából. A Tanácsköztársaság ötvenedik évfordulójára készült Agitátorok 

szerz inek újfajta kérdésfeltevésére, arra, hogy megpróbálták a ’68-as eseményeket 

összefüggésbe hozni a baloldali tradícióval, a kultúrpolitika betiltással válaszolt, s ugyanez 

a sors várt a ’68-as szellemiséget metaforikus formában megjelenít  Büntet expedícióra is, 

amelyet Magyar Dezs  1971-es emigrációja393 után szintén dobozba zártak, s így 

évtizedekre elt ntettek a magyar film történetéb l. Haraszti Miklós példája is a 

kultúrpolitika kétarcúságát leplezi le. 1968 és 1973 közötti tevékenysége394 ebb l a 

szempontból emblematikusnak tekinthet . 1968-ig baloldali, majd a prágai bevonulás után 

az emberjogi mozgalom felé fordult. Haraszti Magyar Dezs vel ellentétben nem 

m vészetével alkotott maradandót – bár szerepelt az Els  ének cím  antológiában, Merle 

Travis 16 tonna cím  dalának lefordításával395 pedig importálta az amerikai protest-songot 

–, hanem a Kádár-rendszert leleplez  szamizdat-bestsellereivel (Darabbér, Egy munkás a 

munkásállamban; A cenzúra esztétikája).’73-ban Darabbér cím  m ve miatt perbe fogták, 

a Darabbér-ügy a reformellenes fordulat koncepciós perévé vált, s 1978-ban Haraszti is 

emigrálni kényszerült. A generáció tagjai közül Ajtony Árpád 1973-ban, Szentjóby Tamás 

1975-ben hagyta el Magyarországot. A hetvenes évek elején a politikai 

visszarendez désnek, s a reformillúziók bukásának köszönhet en a marxizmus megsz nt 

társadalom-és történelemmagyarázó elv lenni még a korábban baloldali nézeteket valló 

értelmiség számára is. 

                                                 
392 Dobai 2008-ban Bán Magdának adott interjújában (Új Könyvpiac 2008. 09.05) így foglalta össze „Az 
Agitátorok, amelyben én színész voltam, olyan volt, mint egy gy jt lencse, amelyben a fiatalok gondolatai a 
helyzetükr l, az ket körülvev  világ az  szemükkel, igényeik a változásra és reményeik, a kezd d  
Guevara-legenda, mind benne volt.”= http://archive.ujkonyvpiac.hu/print.asp?id=3389 (utolsó letöltés: 2008. 
szeptember 15.) 
393 Az 1987-ben készült interjú els  kérdése az, hogy a rendez  miért hagyta el Magyarországot. Magyar 
Dezs  elmondja, hogy óriási alkotó energiákat érzett magában, a lehet ségeket viszont sz knek. Lásd 
BÁTHORY Erzsébet, PINTÉR Judit, „…És akkor az ember egyre inkább szükségét érzi annak, hogy valami 
szintézis szülessen…”, Beszélgetés Magyar Dezs vel, Filmkultúra, 1987/3, 38-39.   
394 Magyarországon a „hosszú hatvanas évek” 1973-ban ért véget, és 68 bukása is ekkor vált nyilvánvalóvá. 
A Kádár-rendszer korszakolásához lásd Rainer M. János korszakolását. RAINER M. János, A „hatvanas évek” 
Magyarországon. (Politika)történeti közelítések  = „Hatvanas évek” Magyarországon, szerk. RAINER M. 
János, 1956-os Intézet, Bp., 2004, 11–26., valamint Romsics Ignác Magyarország története a XX. században 
cím  könyvének A Kádár-korszak cím  fejezetét. Osiris, Bp., 2004, 401–522.  
395 Lásd Költ k, dalok, forradalmak, válogatta, fordította, a jegyzeteket írta HARASZTI Miklós, Zenem kiadó, 
Bp., 1969, 51-52.  
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Dobait nem érintette ilyen mértékben a kultúrpolitika kétarcúsága, bár irodalmi 

m vei közül volt, ami késéssel jelent meg (pl. a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet 

kiadásával Réz Pál majdnem két évet várt), s a BBS-ben készült filmjeit sem vetíthették. A 

szerz  nem emigrált, de külföldi ösztöndíjakat szerzett, s forgatókönyvírói munkát vállalt, 

hogy minél kevesebb id t kelljen a kádári Magyarországon töltenie. 1973-ban kubai 

ösztöndíja megkezdésekor kilépett a generációs kötelékb l, s mikor ’75-ben visszatért396, a 

BBS körül kialakult avantgárd társaságtól eltér  úton folytatta pályáját. Grunwalsky 

Ferenccel készített dokumentarista stílusú játékfilmje, az Anyám (1975) még „balázsbélás” 

szellemben született, de betiltása után a szerz  felhagyott a kísérleti jelleg  alkotásokkal, s 

a csoportos fellépésekt l is távol tartja magát. Dobai az utolsó jelent sebb dokumentumot 

1979. október 25-én írta alá, több magyar értelmiségivel tiltakozott a Charta ’77 

aktivistáinak elítélése ellen.397 A szerz  második – s t harmadik – alkotói korszakában sem 

maradt érzéketlen a társadalmi igazságtalanságok láttán, de dokumentumok helyett a 

nyolcvanas években prózában, a kilencvenes évekt l lírában fejti ki véleményét. A pályája 

elején neki tulajdonított fenegyerek-pozíciót a hetvenes évek végén, a BBS közösségét l 

eltávolodva feladta, s csak a nyolcvanas évek végén akadt újabb kellemetlensége a 

hatalommal, amikor Lendkerék (1989) cím  regényét egy bekezdés miatt398 

rendszerellenesnek nyilvánították399. 

                                                 
396 A Pet fi Irodalmi Múzeum Médiatárában található 1977-es hangfelvételen (1977. ápr. 4-én Miskolcon 
Zimonyi Zoltán beszélgetett a szerz vel) Dobai arról beszél, hogy barátai többségét l eltávolodott.  
397 1979. október 24-én Prágában börtön büntetésre ítélték Petr Utalt, Václav Bendat, Jiri Dienstbiert, Václav 
Havelt, Ota Bednanovát és Dana Nemcovát. Lásd Nyílt levél Kádár Jánoshoz, az MSZMP Központi 
Bizottsága els  titkárához, az Elnöki Tanács tagjához = CSIZMADIA Ervin, A magyar demokratikus ellenzék, 
1968-1988, Dokumentumok, T-Twins Kiadó, Bp., 1995, 82-83.      
398 Zsujti Gyula szobrász a regény f h se megsemmisíti szobrait s a következ vel indokolja, (…) a mai 
emberek élete a mai világban, err l az életr l nem érdemes se portrékat, se emlékm veket, se köztéri 
szobrokat csinálni. Mivel közösség nincs: nincsenek »közterek« se. Mivel egyén, egyéniség nincs: nincs 
szükség portrékra, nincs miért megmintázni olyan emberek arcát, akiknek arca nem az  arcuk, és ennek még 
csak tudatában sincsenek.” = DOBAI Péter, Lendkerék, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1989, 243.   
399 Dobai Péter szóbeli közlése. 2000-ben így nyilatkozott a Lendkerékr l. „Ezt a könyvet még a Kádár-
rendszerben, egy mondat kedvéért írtam meg. A szobrász végül szétrombolja alkotásait, mondván: nem 
kellenek köztéri szobrok, ha nincsen közösség. Márpedig az a rendszer folyton szocialista közösségr l 
hazudozott, és sorra állították fel a köztéri szobrokat. Ez a mondat volt nekem fontos.” = HORVÁTH András, 
Hosszú séta, Dobai Péter a regény és az árterek haláláról, 168 óra, 2000, 34. sz., 33.   
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IV. Rekonstrukciós kísérlet[ek]400 
 

Szkárosi Endre a hetvenes, nyolcvanas évek fordulóján hazánkat elér  második 

újavantgárd hullám kutatása kapcsán hívja fel a figyelmet arra, hogy „nagyon termékeny 

volna a korszak m vészeti törekvéseiben résztvev kkel emlékiratokat íratni, 

hangfelvételeket készíteni és archiválni, mert számos részletet valóban csak az emlékezet 

képes egyel re számon tartani – a sokféle emlékezés eltérései ugyanakkor indirekt módon 

lehet vé tennék a pontosításokat, vagy legalábbis a valószín sítéseket.”401 Dobai utolsó 

BBS-filmjének (Együtthatók) rekonstrukciós kísérlete is azt bizonyítja, hogy az egykori 

résztvev k visszaemlékezései el segítik egy m  létrejöttének és korabeli kulturális 

szerepének feltárását. 

A M csarnokban megrendezett Más hangok, más szobák - rekonstrukciós 

kísérlet[ek], A Balázs Béla Stúdió 50 éve cím  kiállítás402 mikrotörténeteket villantott fel 

„a BBS, a Kádár-rendszer kulturális közege, a hazai neoavantgárd és nem-hivatalos 

m vészeti szcéna, illetve a M csarnok kiállítástörténeti kontextusainak 

összefüggésében.”403 A kiállítás „metszéspontjában álló” „hetvenes éveket” (1969 – 1981) 

– többek között – a Színházak elnevezés  tematikus filmcsoport képviselte, ennek 

keretében vetítették Dobai Lakásszínház cím  munkáját 404. A kiállítással egy id ben 

megjelent BBS 50 – a Balázs Béla Stúdió ötven éve cím  kötetben Schuller Gabriella a 

BBS és a magyar neoavantgárd színház kapcsolatáról szóló tanulmányában említést tesz a 

Lakásszínházról, amely „nem az egyetlen, az underground kultúra szerepl ire fókuszáló 

Dobai-m ”405. A BBS Archívum honlapján406 – a kiállítás készít i ezt tekintették forrásnak 

                                                 
400 A fejezet korábbi változata Rekonstrukciós kísérlet[ek], Adalékok a Dohány utcai Lakásszínházhoz címen 
jelent meg a Színházban (2012, április, 32-37.).  
401 Gárdaground, Az avantgárd mentalitás és nyelvfelfogás alapkérdései a párhuzamos kultúra formáló-
dásában = SZKÁROSI Endre, Mi az, hogy avantgárd, Írások az avantgárd hagyománytörténetéb l, Magyar 
M hely Kiadó, 2006, 54. Az ebben a kötetben található A tér mint m vészetszervez  er , Experimentális 
színház, hangköltészet, plurilingvizmus cím  tanulmányában Szkárosi felidézi Szomjas György Kísérletek (a 
BBS Archívum honlapja szerint Gyakorlatok) cím  filmjét, amely a BBS 50 kiállításon a Színházak tematikus 
filmcsoport részét képezte. A szerz  több olyan mozzanatot említ, amely a felvétel megmaradt változatában 
nem látható. = Uo. 24-25. 
402 A kiállítás 2009. december 16 és 2010. február 21-e között volt látogatható. 
403 Olvasható a BBS 50, Más hangok, más szobák cím  katalógusban 
404 Donáth Péter, Dobos Gábor: Élet-formák (1975), Najmányi László: A császár üzenete (1975), Szomjas 
György: Gyakorlatok (1973), Szirtes András: Wojzeck (1979) és Saár Tamás: Kisszínpadon nagy színház 
(1999) cím  filmje mellett. 
405 SCHULLER Gabriella, A játék hatalma: a hatalom újrajátszása, A BBS és a magyar neoavantgárd színház 
= BBS 50 : A Balázs Béla Stúdió 50 éve, szerk. GELENCSÉR Gábor, M csarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009, 
222. 
406 http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=445 (utolsó letöltés: 2011. november 
21.) 
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– Dobai neve alatt három dokumentumfilm szerepel, az Archaikus torzó (1971), az 

Együtthatók (1973) és a Lakásszínház (1975). Az Együtthatók esetében a gyártási éven 

(1973) és a formátumon (16 mm) kívül más információ nem olvasható, megtekinthet  

DVD-kópiát sem mutat a katalógus. A Lakásszínházhoz tartozó magyarázat viszont a 

dokumentumfilm hosszát (39 perc) s az operat rök személyét is jelöli (Dobos Gábor, 

Lugossy István)407.  

2001-ben egy interjúban Dobai a Balázs Béla Stúdióban folytatott tevékenységére 

visszaemlékezve elmondta, hogy az Archaikus torzó cím  film betiltása után a stúdió 

vezet ségét l 400 ezer forintot kapott egy újabb film, az Együtthatók forgatására, amit 

végül nem sikerült standardizálni, „mert súlyos dolgok voltak benne, például, hogy 

leforgattunk egy május elsejét, több kamerával, és lehetett látni, hogy annyira részegek a 

munkások, hogy elejtik az Éljen a szovjet-magyar barátság! transzparenst. Egy 

munkáskórus is szerepelt a filmben – szakadt arcok, sör, minden –, (…) s énekelték, hogy 

Verd le magadról a munka porát...(…) Aztán egy Írószövetségi ösztöndíjjal elmentem 

Kubába – gondoltam, úgyis minden filmet betiltanak –, a BM pedig ezalatt a forgatott 

anyag nagy részét ellopta. Csak a Halász Péterék lakásszínházáról forgatott anyag maradt 

meg, mert azt Komlósi Annamária eldugta.”408 Az idézett interjúból egyértelm en kiderül, 

hogy a BBS Archívum katalógusában különálló dokumentumfilmnek jelölt Lakásszínház 

valójában az Együtthatók cím  – a szerz  m faji megjelölése szerint – kisjátékfilm409 

megmaradt része. A BBS-emlékkönyvben megjelent In loving memory… cím  esszében 

Dobai részletesebben ír az Együtthatókról, az „igen reprezentatív szerepl gárdát”410 is 

felsorolja, Halász Péter társulatán kívül Erdély Miklós, Pauer Gyula, Halász Arisztid, 

Herényi Gabriella, Hajas Tibor és Szentjóby Tamás is szerepelt a filmben, valószín , hogy 

                                                 
407 Koós Anna Színházi történetek szobában, kirakatban cím  könyvének bemutatóján Kozák Gyula 
szociológus és Lugosi Lugo László fényképész hívták fel a szerz  figyelmét arra, hogy a filmet - a BBS 
Archívum honlapján olvasható információval ellentétben - nem 35 mm-es anyagra forgatták, hanem 16-mm-
esre, s a lakásszínházban készült felvételen a kamera mögött nem Lugossy Istvánt, hanem Gulyás János 
operat rt látni. Dobai Péter visszaemlékezése szerint Gulyás János csak mint Lugossy István segédje lehetett 
jelen a forgatáson, az író Lugossyt kérte fel az operat ri munkára. 2008. június 16-án Dobai Péter kérésére 
javíttattam a BBS Archívum honlapján Szobaszínház címen szerepl  epizódot Lakásszínházra. A honlap csak 
az egyik operat rt, Dobos Gábort jelölte, Dobai kérésére került oda Lugossy István neve is. 2008-ban még 
nem foglalkoztam az író munkásságával, ezért nem vettem észre, hogy az Együtthatók külön filmként, s más 
id ponttal szerepel a honlapon, a kiállítás idején jeleztem ezt, de ekkor már nem foglalkoztak az adatok 
pontosításával. 
408 MUHI Klára, Gettó, egyetem, politikai csatatér. A BBS els  két évtizede. Beszélgetés, Filmvilág, 2001/12, 
10.  
409 DOBAI Péter, In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a 
hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, 
DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 66. 
410 Uo. 
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Schuller Gabriella erre az alkotásra utal, mint „másik” olyan Dobai-m re, amely az 

underground kultúra szerepl ire fókuszál.  

György Péter a kiállítást megnyitó beszédében azt a folyamatot emelte ki a BBS 

hetvenes évekbeli történetéb l, amely során a nem professzionális filmesek és a 

neoavantgárd képz m vészek is bekerültek a Stúdióba. „Az új médiumok iránt érdekl d  

vizualisták, illetve a szabadság formái és lehet ségei iránt érdekl d  avantgarde alkotók 

érdekei, érdekl dése, életformája, tájékozódási horizontja – különös módon számtalan 

síkon összetalálkozott, összefüggésbe került egymással: s ennek a nem várt találkozásnak 

önmagán túlmutató jelent sége az, amelynek interpretációjára, dokumentálására ez a 

kiállítás is vállalkozik. (…) Minthogy a neoavantgarde közeg, a mai ellenkultúra számára a 

M csarnok érthet , interpretálható hely, ezért azt remélhetjük, hogy az itteni vetítések, a 

kiállítás mint rekonstrukciós kísérlet, segítenek az új nemzedéknek, hogy megértse az 

elsüllyedt szigeten történteket, s az Atlantisz túlél i, a szemtanúk, akik közé részben én is 

tartozom, hirtelen otthonra leljenek ezek között a falak között – a nosztalgia szellemének 

rémes giccse nélkül.”411  

A kiállítás készít it412 els sorban a képz m vészeti, formai, vizuális szempontok 

érdekelték, ezért a dokumentaristák kevésbé leltek otthonra a M csarnokban. A Duna 

Televízió Indexre téve – egy m sor a zsarnokságról cím  beszélget s sorozatának második 

részében Vitézy László arról beszélt, hogy a BBS-kiállításon a „hetvenes évekb l” – 

leszámítva Szalai Györgyivel készített Leleplezés (1979) cím  dokumentumfilmjét – nem 

szerepelnek dokumentumfilmek, pedig az új nemzedék a „valóságfeltáró filmek” alapján 

érthetné meg, rekonstruálhatná a Kádár-rendszert.413 S valóban, a kiállításon a hetvenes 

éveket felidéz  II. teremben csak két vetít box volt felállítva, az egyikben a már említett 

Leleplezés, a másikban Erdély Miklós Verzió (1979) cím  kísérleti filmje volt látható. A 

szobában elhelyezett tévéinstallációkon pedig a Színházak és a Széplányok414 tematikus 

csoportok filmjeit vetítették. A terem fényképanyagát Dobos Gábor archívumából 

                                                 
411GYÖRGY Péter, Balázs Béla Stúdió – ötven év után =  
http://mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=hu&cm=archiv&miben=kiallitasok1&cmid=515 (utolsó 
letöltés: 2011. november 21.) 
412 A kiállítás kurátora Páldi Lívia volt.   
413 Gulyás Gyula szerint a dokumentumfilmesek szegény rokonként vesznek részt a kiállításon. Lásd Indexre 
téve – egy m sor a zsarnokságról, m sorvezet  Szikszai Rémusz, vendégek: Dárday István, Vitézy László, 
Kodolányi Sebestyén, Gulyás Gyula, Duna Televízió, 2010. január. 28.  
http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=606254 (utolsó letöltés: 2011. november 21.) 
414 A Széplányok válogatásba tartozott Szomjas György: Tündérszép lány, Dér András, Hartai László: 
Szépleányok, és a Neményi Mária szerkeztette Társadalmi el ítéletek cím  ötrészes dokumentumfilm-
sorozat.  
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Kóos Anna Halász Galussal 

válogatták, a képeken leginkább az avantgárd m vészvilág képvisel i szerepeltek, de 

hangsúlyos helyet kaptak a Dohány utcai lakásszínházról készült felvételek is. Ebben a 

környezetben vetítették az Együtthatók Lakásszínház tételét, melyhez Koós Anna írt 

jegyzetet. 

„Dokumentumfelvételnek álcázott jelentés három budapesti eseményr l a hetvenes 

évek elején. 

A Halász Péter és Koós Anna Dohány utca 20 negyedik emeletén bérelt lakásán 

rögtönzött akciók, a május elsejei 

felvonulás, és a Mini együttes 

szabadtéri rock-koncert felvételeit a 

bohócosra festett szem  fiatal lány, 

Herényi Gabi szobrászhallgató 

kóborlása és célzatos találkozásai kötik 

össze. A színtársulat 1970-t l 1972-ig 

Kassák Ház Stúdió, a betiltást követ  

négy évben Dohány utca, vagy 

szimplán »Halászék«, az 1976-os 

kivándorlás utántól »nyugaton« Squat Theatre névre hallgatott. Az 1977 és 1981 között 

kirakatszínpadra kitalált három el adás sikerrel szerepelt számos európai fesztiválon, New 

Yorkban pedig a Village Voice OBIE díját nyerte el háromszor. A színtársulat közös 

munkája 1985-ben megsz nt. A rendszerváltás után Halász Péter és Bálint István visszatért 

Magyarországra. Halász Péter 2006 tavaszán, Bálint István 2007 szén hunyt el. 

A »Madarak és…« cím  el adás akcióinak beállított felvételére 1973 szén egy 

kés  éjszaka került sor. A laza szerkezet  jelenetsorozat a boglári kápolnában indult útjára: 

énekl  Pietà szobor – Buchmüller Éva és Can Togay, újságcikket olvasó félszem  kolduló 

tangóharmonikás – Breznyik Péter, hosszában félmeztelen férfi egyhelyben álldogálva – 

Halász Péter, magzatpozícióban hátán fekv  férfi – Bálint István, anya gyermekének 

altatódalt énekel – az amúri partizánokat – Koós Anna.”415  

A filmezés idején alig egy hónapja annak, hogy a balatonboglári kápolnát a 

rend rség befalazza. Ma már nyílt titok, hogy ez id  tájt a BM kulturális elhárítása fel 

akarja számolni a tiltottság ellenére is játszó lakásszíntársulatot. Két tanulmányt készített 
                                                 
415 A Színház Halász Péterrel foglalkozó tematikus számának (1991. október-november) mellékletében 
megtalálható a filmben látható jelenetek leírása (Madarak és vörös vállpántok, Egy játék keletkezése, 12-
13.o., Felkészülés meghatározatlan idej  együttlétre, 10.o.).  
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az együttes m ködésér l. Az egyiket Bódy Gábor írja, aki kollégájához, Dobai Péterhez 

hasonlóan nem látogatja el adásainkat. A filmre vett interjúk – Breznyik Péterrel, Halász 

Péterrel, Bálint Istvánnal és Koós Annával – szerepelnek Bódy jelentésében, melynek címe 

»Színház a föld alatt«. Decemberben letartóztatási parancsot adnak ki az interjúalanyok 

három férfi tagja ellen, a n t felmentik a csecsem  miatt. A filmnek nyoma vész. A 

kétezres években zártkör  vetítésen bukkan fel, a feliratozás nélküli képsor a 

»Lakásszínház« címet kapja, ami csak az els  részre vonatkozhat és nincs köze a május 

elsejéhez vagy a Mini koncerthez – els  nyilvános bemutatására jelen kiállításon kerül 

sor.” 

Koós Anna Színházi történetek szobában, kirakatban cím  könyve nagyjából a 

kiállítással egyid ben jelent meg416, a M csarnokban olvasható írás a kötetben szerepl  két 

kéretlen krónikás417 cím  fejezet lényegét foglalja össze. Koós Anna számára a sarokk  

Bódy Gábor úgy is, mint „Pesti” fn tmb418 „munkássága” volt, ezért a filmet – Dobai 

szempontjából kedvez tlenül – olyan alkotásnak tekinti, amely a korabeli elhárítás 

tisztjeinek szól. A szerz  a Lakásszínház kapcsán hívja fel a figyelmet arra, hogy a Kádár-

korszak III/III-as kulturális elhárítása a BBS-ben készült filmeket információs forrásnak 

használta. Fontos hangsúlyozni, hogy a „dokumentumfelvételnek álcázott jelentés” 

megfogalmazással Koós a film korabeli szerepére utal, s nem arra, hogy a m  jelentésnek 

készült, illetve hogy Dobai ügynökként lett volna kollégája Bódynak.419 Koós Anna szerint 

Bódy családi és baráti köréb l még mindig vannak olyanok, akik nem akarják tudomásul 

venni a rendez  besúgó múltját, s akik tudomásul veszik sem látják feltétlenül az 

összefüggéseket, pedig a [„Holt színház” – Kulturális vákuum] cím  írás esetében nem 

elhanyagolható tényez , hogy jelentésnek készült. Az esszét a szerz  a társulatra nézve 

                                                 
416 A könyv bemutatója 2010. január 19-én volt az Eckermann kávézóban.  
417 A BM kulturális elhárítása két tanulmányt készítetett a társulatról. Az egyiket Algol László, a másikat 
Bódy Gábor írta. Koós Anna ket nevezi két kéretlen krónikásnak.      
418 Bódy Gábor 1973 és 1981 között „Pesti” fed néven mint titkos megbízott jelentéseket készített a BM-nek.  
419 A kiállításra írt jegyzetet, és a könyvet olvasva számomra ez nem volt teljesen nyilvánvaló, ezért 2010. 
júniusában levélben kerestem meg Koós Annát. Gervai András viszont Fed neve: „szocializmus”, M vészek, 
ügynökök, titkosszolgák cím  könyvében (Jelenkor, 2010) ügynöknek nevezi Dobait. „(Egyébként a Mephisto 
forgatókönyvét jegyz  író is ügynök volt.)” (81.o.), de bizonyítani nem tudja, az íróhoz tartozó jegyzet 
szerint (amely az életrajzi adatok terén is pontatlan, Dobai nem 1970-ben, hanem 1965-ben kezdte meg 
tanulmányait az ELTE bölcsészkarán), „munka-, és beszervezési dossziéja nincs meg.” (327. o.) Dobai a 
litera.hu-n levélben válaszolt Gervai feltételezésére lásd http://www.litera.hu/hirek/va-pensiero (utolsó 
letöltés: 2010. december 26.) A 2011-ben megjelent újabb kiadásban Gervai javítja a Dobaihoz tartozó 
jegyzet pontatlanságait, de a f szövegben tett állítását fenntartja, Sz nyei Tamás viszont bizonyítja, hogy 
Dobai nem végzett ügynöki tevékenységet. = SZ NYEI Tamás, Titkos írás, Állambiztonsági szolgálat és 
irodalmi élet 1956-1990, 2., Noran Könyvesház, 2012, 78.  
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sérelmezhet  és pontatlan állítások miatt elemzi a szerz  részletesen.420 Bódy írását Koós 

Anna el ször a kilencvenes években olvasta New Yorkban421, ekkor azonban még nem 

volt világos számára, hogy a rendez  melyik dokumentumfilmre utal. 2003-ban, egy 

magánvetítésen látta viszont a filmet. „Kaptam ajándékba egy immár DVD-re átírt 

példányt »Dohány utca – Szobaszínház. Dobai Péter filmje 1973« címmel. Kiderült, hogy 

a film nem rólunk szól és nem dokumentumfilm, noha jellegzetes Dobos Gábor-stílusban 

fényképezett dokumentumfelvételek tarkítják.”422  

1976. január 20-án a Belügyminisztérium kulturális alosztályának négy évig tartó 

zaklatása után a Dohány utcai lakásszínház fele, Koós Anna, Halász Péter, két és fél éves 

kislányuk, Galus, valamint Breznyik Péter elhagyta Magyarországot423. Koós Anna 

néz pontjából Bódy, „a filmrendez nek készül  karrier-besúgó”424 a társulat 

megsemmisítését „célzó kampányba kapcsolódott be”425, s a felvétel készítését is ehhez a 

kampányhoz köti, ezért a forgatás körülményeire, s Dobaira sem emlékszik szimpátiával. 

„Dobai Péter soha nem jött el adásra, és nem ismertük egymást. Nem rajongtam a 

»dokumentarista« vállalkozásért, és nem értettem, miért akarta mindenáron felvenni éppen 

ezt az el adást és éppen ez id  tájt. Nem gondoltam, hogy a Madarak és… szerencsés 

választás, tartottam t le, hogy az eredmény sírnivaló lesz. Képlékeny szerkezete miatt ezt 

az el adást értelmetlen filmszalagra rögzíteni. Azért engedtünk végül is az unszolásnak, 

mert azt reméltük, minden, ami körülöttünk és velünk történik, a tiltás feloldásához 

vezethet.”426  

Koós Anna visszaemlékezése szerint Dobai többször felhívta Halász Pétert, hogy 

mikor lenne alkalmas a forgatás. „Egyik nap, miután lement a rendes esti el adás, Dobai 
                                                 
420 „Bódy-»Pesti« esszéjében az arrogáns szarkasztikus hangvétel és a tudatlanságból fakadó adatkezelés arra 
enged következtetni, hogy a szerz  bízott megrendel iben, és nem gondolt arra, hogy fogalmazványa valaha 
is a kezünkbe kerül.” = KOÓS Anna, Színházi történetek szobában, kirakatban, Akadémiai Kiadó, Bp., 2009, 
129., A 132 és 135. oldal között részletesen elemzi Bódy írását. Gervai András könyvében külön fejezetben 
(A tüzes angyal, 131-147. o.) tárgyalja Bódy Gábor ügynöki munkásságát. Bódy jelentéseit elemezve Gervai 
is megjegyzi, hogy a rendez  többnyire „negatív, pejoratív, nem ritkán kifejezetten gonoszkodó 
megjegyzéseket tett.” (131.o.)   
421 1996-ban jelent meg Peternák Miklós szerkesztésében a Végtelen kép, Bódy Gábor írásai cím  kötet 
(Pesti Szalon Könyvkiadó).    
422 KOÓS Anna, Színházi történetek szobában, kirakatban, Akadémiai Kiadó, Bp., 2009, 131. 
423 „Emlékszem, hiszen én voltam az egyik szám zött, tisztában voltunk azzal, hogy a »köz«, a valódi »köz« 
- a szomszéd, a házmester, a tömbbizalmi, aki MSZMP-tag, a szociális gondozó, a beépült házi spicli, a 
filmrendez nek készül  karrier-besúgó, aki nem átallotta egyikünk-másikunk zsidóságát felróni, és az a 
megalázottságban felgyülemlett tömérdek irigykedés, gy lölködés és rosszindulat, amit néz ink, barátaink és 
persze rajtuk kívül még jó egynéhányan, mindhiába elutasítottak és nem gyakoroltak – kivet magából 
minket.” = Uo. 16.        
424 Uo. 
425 Uo.128. 
426 Uo.131. 
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megkérte a néz ket, hogy akinek van kedve, maradjon ott a forgatáshoz, ami hajnali kett  

körül kezd dött. Azért is furcsállottam, mert a teljes betiltottság állapotában, a boglári 

kápolna befalazása után, (…) a gang felé nyitott ajtó mellett, az utca felé letakart 

ablakokkal, óriási lámpák fényében forgatni fölösleges kacérkodás a veszéllyel. Miért 

tennénk fel mindent egy körvonalazatlan és megbízhatatlan filmforgatásra? Dobai a 

felvétel végén mikrofont tartott Péter, Breznyik, István és az én orrom alá. Miért és kinek 

csináljátok? Nem gondoljátok, hogy ez elit színház? Nem tartotta magától értet d nek, 

hogy a nyilvánosságtól eltiltott színház nem azon gondolkodik, hogy elitista-e vagy 

populista, hanem azon, hogy egyáltalán létezhet-e.”427 

Dobai az In loving memory… cím  esszében nem tárgyalja a Dohány utcában 

felvett epizódot, pedig a felvétel közel sem olyan magától értet d , mint ahogy a szerz  

gondolja.428 Koós Anna könyve egyfajta rekonstrukciós kísérlet, a társulat egykori 

el adásait szinte láttatja az olvasóval, s Dobai filmjének képsorait is nagy precizitással írja 

le. A kiállításra készült jegyzet, s a könyvben olvasható leírás azért (is) fontos, mert a 

felvételen látható alakok azonosítása mellett az epizódok közötti szálak összekapcsolására 

is kísérletet tesz.429  

 „(…) Dobai olyan néz ket is 
toborzott, akik nem hiszem, hogy az 
esti el adáson véletlenül megjelentek és 
órák múlva visszatértek volna. Látni 
Erdély Miklóst, Hajas Tibort, feleségét 
Pankát, az el szobában ül Szentjóby 
Tamás,  Moldován Domokos 
fényképez, Adrienne is felvillan egy 
pillanatra. Mindenesetre a filmen 

                                                 
427 Uo.130-131. 
428 „(…) érdekes, hogy a kevés megmaradt anyagban éppen a Halász Péter lakásszínházában felvett, hosszú 
és nyomban a forgatás után megvágott anyagot felejtették ott az ügynökök. E feledékenységnek 
köszönhet en a Duna televízióban, 2000-ben le is vetítették Halász Péter el adásának általam rögzített teljes 
anyagát, emiatt ezt a különben intakt, önmagában is megformálást nyert részét a filmnek, itt nem is 
tárgyalom.” = DOBAI Péter, In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi 
Magyarországon, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, 
szerk. ANTAL István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 67. 
429 Schuller Gabriella is megpróbálja összekötni a szálakat, de a filmen látható alakokat nem tudja 
azonosítani. (pl. Herényi Gabriellát egy lányként említi, Dobai Péter pedig „egy számunkra láthatatlan 
személy”, aki „kérdéseket intéz a csoport tagjaihoz”. = SCHULLER Gabriella, A játék hatalma: a hatalom 
újrajátszása, A BBS és a magyar neoavantgárd színház = BBS 50 : A Balázs Béla Stúdió 50 éve, szerk. 
GELENCSÉR Gábor, M csarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009, 222.   

Május elsejei felvonulás
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Hajas Tibor és Herényi Gabriella

Herényi Gabi, f iskolás szobrásznövendék, aki többször is eljött el adásra még annak 
idején, a szobaszínház el adást imitáló felvételeken néz , majd a május elsejei híradó 
részletek végén a tömegben felt nik és átvezet a domboldalon üldögél  rock koncert 
hallgatói közé. Valakit keres a sokaságban. Nagy egyszín  zászlót lenget a kezében. 
Miután a néz k felszedel zködnek, Gabi észrevesz valakit és Haraszti Miklós nyakába 
borul. Kés bb Hajassal is összefut. A fiatal lány mosolyogva néz a kamerába. Vége.”430  

Már korábban utaltam arra, hogy Koós Annát a kiállításra írt jegyzete miatt 

kerestem meg levélben.431 Az üggyel kapcsolatban Dobai is kifejtette véleményét, levélben 

írt az Együtthatók cím  film „tragikomikus, s f leg szomorú sorsáról”432. A 

„dokumentumfelvételnek álcázott jelentés” kijelentésre így reagált: „(…) én nem BM-

tisztek megbízásából forgattam az Együtthatókat (s benne az ún. »Lakásszínház 

epizódust«), hanem saját nemzedékem, az akkor ifjú generáció a politikai hatalom által oly 

sokszor beszennyezett, megbélyegzett tiszta és bátor »barikádi körképének« szántam. Nem 

volt ez kis vállalkozás, de nem volt 

hatalmam ahhoz, hogy a sikeresen fölvett 

filmanyagot meg tudjam védeni, az utókor 

számára (…).”433 

Az író hangsúlyozza, hogy a 

hatrészes filmnek nem a Lakásszínház cím  

epizód volt a legfontosabb tétele, s nem is 

emiatt tiltották be a m vet. A 

Filmf igazgatóság a Ganz-MÁVAG-ban 

fölvett, Acélhang nev  férfikórusról és a május elsejei felvonulás (a Dózsa György úton, a 

Párttribün el tt) részeg munkásairól és munkás reir l készített felvételeket kifogásolta. 

Dobai 1973 októberében kezdte meg kubai ösztöndíját, s 1975 elején tért vissza 

Magyarországra, ekkor már a BBS raktárában rzött Együtthatók mind a hat részéb l több 

tekercs kép- és hanganyag hiányzott.434 A film vágatlan volt, nem volt standardizálva, 

                                                 
430 KOÓS Anna, Színházi történetek szobában, kirakatban, Akadémiai Kiadó, Bp., 2009, 131-132. 
431 Koós Annától 2010. június 1-én kaptam levelet. 
432 Dobai Pétert l 2010. június 2-án kaptam levelet. 
433 Uo. 
434 „Olyan tekercsek, melyeknek anyagát 1972. Május 1. ünnepén vettük fel, kamerákkal az integet  
pártvezet k el tt felvonuló tömegekbe vegyülve, továbbá olyan anyagoknak is örökre nyoma veszett, 
amelyeket egy nagy fémfeldolgozó üzemben vettünk fel egy munkáskórusról, mely mozgalmi indulók 
énekgyakorlatai közben, etc. Nem kétséges el ttem, miféle »kezek« munkája volt ez a betörés a filmraktárba 
az említett filmtekercsek eltávolítása céljából. Tudták, mit kell okvetlenül elvinniük, hiszen a film 
forgatásának valamennyi helyszínén, egymást váltó, látszólag a forgatásra kíváncsi személyek, valójában 
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bizonyos helyen a kép hiányzott, máshol pedig a képsorokhoz tartozó hang. Az író nem 

tudja,  hogy ki ragasztott a Lakásszínház 29 perces anyagához néhány percet a május1.-

epizódból s az ugyanazon a május elsején felvett Gellérthegyi koncertb l. A ma látható 39 

perces felvétel tehát nem az eredeti elgondolást tükrözi. Dobai visszaemlékezése szerint az 

Együtthatókat 1972-73-ban forgatta, s tartott egy nyilvános vetítést, amelyen Halász Péter 

is jelen volt435. Az Artpool adatbázisa szerint a film bemutatójára 1975. április 29-én került 

sor, a kronológia készít je, Sz ke Annamária résztvev knek Erdély Miklóst, Pauer Gyulát 

és „Halászékat” jelöli.  

Az In loving memory cím  esszében Dobai kitér az Együtthatók egy „igen 

allergikus”436 részére „amelyben Erdély Miklós, Pauer Gyula, Halász Arisztid azon 

vitatkoznak, hogy létezik-e egyáltalán »szocialista realizmus«, akár az irodalomban, akár 

például a képz m vészetben. Azzal érveltek, hogy mennyire hasonlatosak egymáshoz 

heroizmusban, pátoszban, mítoszteremtésben a hitleri és a sztálini »alkotói években« 

készült köztéri szobrok, domborm vek, freskók, festmények.”437 A filmnek ez a része sem 

maradt meg az utókor számára, Erdély Miklós arca csak a lakásszínházban készített 

felvételen villan fel egy pillanatra. Dobai Péter visszaemlékezését és Koós Anna könyvét, 

jegyzetét olvasva a filmnek öt tétele rekonstruálható (a Ganz-MÁVAG-ban fölvett 

férfikórus, a május elsejei felvonulás, az ugyancsak május elsején felvett Mini-koncert, a 

Dohány utcában készített Lakásszínház cím  epizód, s Erdély Miklós, Pauer Gyula és 

Halász Arisztid vitája a szocialista realizmusról).  

A Kádár-rendszer kulturális közegében lejátszódó mikrotörténetekb l az egész 

korszakra lehet következtetni. Az Együtthatók példája azt mutatja, hogy akár egy film 

történetének rekonstruálása esetében is több néz pontot kell megvizsgálni. Bódy Gábor 

1973 novemberében készített Színház a föld alatt cím  jelentésének438 köszönhet en Dobai 

                                                                                                                                                    
besúgók BM-ügynökök álldogáltak, alig leplezve ottlétük valódi célját.” = DOBAI Péter, In loving memory of 
BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, 
filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, 
BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 67. 
435 Dobai Péter szerint Halásznak tetszett a film, s baráti kapcsolat alakult ki közöttük. Halász Péter kés bb 
el adta az író Tet  cím  novelláját, s 2003. október 11-én Dobai a Halász Péter vezette Városi Színház 
vendége volt. A szerz i esten szó esett az Együtthatók forgatásáról is, amire Halász pozitívan emlékezett 
vissza.     
436 DOBAI Péter, In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a 
hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, 
DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 70. 
437 Uo. 
438 Koós Anna könyvében (128. o.) felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentés dec. 20-ai dátummal szerepel, de 
ez csak az iktatás id pontja lehet. Bódy a tartótiszttel november 22-én és 26-án találkozott a Béke Szállóban, 
s már ekkor sor került a jelentés értékelésére.       



 93

alkotása (Koós Anna olvasatában) a Dohány utcai színház elleni kampány részévé válik, 

melynek következtében a társulat 1976-ban elhagyja Magyarországot. Az író fel l nézve is 

sorsfordító, s t az életm  alakulását is meghatározó tényez  az Együtthatókkal történtek: 

Dobai a film betiltása miatt fogadja el az Írószövetség kubai ösztöndíját, s másfél év után, 

mikor visszatér Magyarországra, „a kiskorú, intrikus, infantilis, imbecillis országba”439, 

már nem talál vissza a BBS-hez és alkotóköréhez, a „balázsbélás”, kollektív alkotások 

id szakát lezárja. Az Együtthatókat Dobai nemzedéki filmnek szánta, s a 39 perces film az 

utókor számára még ilyen formában is betölti ezt a funkcióját, hiszen egy let nt kor 

(nemzedékének) dokumentumaként is értelmezhet .  

  

                                                 
439 Dobai Péter 2010. június 2-án küldött leveléb l idézek.  
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V. Tékozló tehetség 
 

Egy 1994-ben készült interjúban a riporter arra utal, hogy Dobai tékozlóan bánt a 

tehetségével, s az író ezzel a megállapítással egyetért. „(…) külön tékozlás, hogy a magam 

részér l regények, drámák helyett rengeteg forgatókönyvet írtam pusztán azért, mert 

könnyen ment. Mellesleg a tékozlás is munka, és ez a munka is beletartozik a démonnal 

köthet  »szerz désekbe«.”440 Dobai a tékozlást életformának tekinti, önarcképszer  h sei 

(pl. Kelemen Kristóf, Alfred Redl) tehetségüket tékozolják el fatalisztikus magatartásuk, s 

korai haláluk következtében. A tékozlás motívuma kezdett l jelen van a szerz  m veiben,  

második regénye (Tartozó élet, 1975) címével is erre utal. A Horthy-korszak végén 

játszódó történet f h se, Kelemen Kristóf f hadnagy arra a felismerésre jut, hogy tartozik 

annyival önmagának, családjának, hazájának, hogy felhagyjon hedonista-individualista 

életvitelével, s a továbbiakban tartalmas életet éljen. „Ahogy fél életét eltékozolta, úgy 

fogja ökölbe szorítani a másik felét, s leéli, mivel más munkája nincsen, és nem is lesz. (...) 

Minden egyes napot meg fog tervezni, ahogy minden egyes évet is. Életét egy-egy napnak 

éli le, amelynek a tartozik-követel logikáján kívül nem lesz más törvénye. Nagyon is jó az 

olyan élet, amelyben nincs más, mint munkanap, amelyben a munkák és a napok körbeérik 

egymást.”441 A cselekv  élet eszménye, s az értelmes lét lehet sége Dobai minden h sét 

vonzza, de szerepl i végül a körülmények áldozatai lesznek.  

A tékozlás tehát motivikusan is foglalkoztatta a szerz t, s a számára fontos egykori 

pályatársakról, alkotókról szóló emlékez -esszéinek is a tékozló címet adja, Pasolini 

például Tékozló Romulus, Huszárik Zoltán pedig Tékozló Szindbád alakjában jelenik 

meg.442 A „tékozló fiú” alakja a Kilovaglás egy szi er db l cím  könyvben is felbukkan, 

Vasy Géza 1974-ben Tékozló tehetség alcímmel írt recenziót a kötetr l443. Vasy attól félti 

Dobait, hogy sokirányú tevékenysége miatt, a kés bbiekben elhanyagolja a költészetet, 

pedig „jelent s alakja is lehet líránknak, ha megfegyelmezi tékozló tehetségét.”444 

A szerz  1972-ben az Új Írás körkérdésére válaszolva két regénytervér l számolt 

be. „Az els  regényem címe: Tékozló, egy Bildungsroman, de abban az értelemben, ahogy 

                                                 
440 OSZTOVITS Ágnes, Megbirkózunk-e a visszakapott történelmünkkel? Dobai Péter a számvetésr l, a 
honvágyról, az öncenzúra természetér l és írói terveir l, Magyar Nemzet, 1994, október 8., 19. 
441DOBAI Péter, Tartozó élet, Magvet  Zsebkönyvtár, Bp., 1975, 90-91.  
442Lásd  Tékozló Romulus – Pasolini és Róma = DOBAI Péter, Angyali agresszió, Írások Pier Paolo 
Pasoliniról és a filmr l, Nagyvilág, 2002, 176-186., Tékozló Szindbád, In memoriam aeternam Huszárik 
Zoltán = Huszárik breviárium, vál. és szerk. LENCSÓ László, Szabad Tér Kiadó, 1990, 21-28.  
443 VASY Géza, Pályakezd  költ k, Népszava, 1974, jan. 19., 8. 
444 Uo. 
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ezt én gondolom. (…) az érdekelt, hogyan tükröz dik egy n  egy másik n ben, akit én 

tartok elé tükörként, és én hogyan kett jükben. Az aranykorról van szó, amelynek illegális 

neve a szabadság. A regény tárgya: az agyam. A magatartásom, a memóriám, a kezem és 

f leg a szemem. A másik regény címe: Csontmolnárok 1849-50-51-ben játszódik.”445 S 

ugyancsak két regénytervr l számol be egy 1976-ban készült interjúban. „Két regényt 

tervezek a következ  években. Az egyiknek valószín  címe Duó lesz, az ötvenes években 

kezd dik a cselekmény, és 1958-59-ig tart. Egy férfi és egy n  érzéki, szerelmi 

kapcsolatának a története, amely beleágyazódik a társadalmi, politikai válságba. A 

másiknak a címe: A tékozló. Ezt 1966-ban kezdtem írni, legalább ötször átdolgoztam. 

Egyszer már majdnem megjelent, de visszakértem a kiadótól a kéziratot, hogy átírjam, ha 

sikerülne, akkor mindennek, ami az életben – álom, emlék, valóságos esemény – velem 

történt, a hordozója lesz.”446 A három említett regényb l csak a Csontmolnárok készült el – 

A tékozló kéziratát a Magvet  Könyvkiadó igazgatója még a nyolcvanas években is várta447 

–, igaz a Duó problematikája beépül a szerz  els  szerelméhez írt prózájába (pl. az 1964 – 

Szigetben, s az  Emlék cím  novellában).  

Dobai els  alkotói periódusát az intenzív, és – a m faji megoszlás tekintetében – 

kiegyensúlyozott irodalmi (vers-, novella- és regény írás) valamint filmes (rendezés, 

forgatókönyvírás, színészi munka) jelenlét jellemezte, az egyensúly csak a nyolcvanas 

években – második alkotói korszakában – billen meg, amikor forgatókönyvírói 

munkássága mélyül el, s ezzel párhuzamosan és összhangban prózaírói tevékenysége: az 

akkori jelenben játszódó kisregényei (Lavina, 1980; Háromszögtan, 1983; Ív, 1988; 

Lendkerék, 1989) filmforgatókönyveib l n tték ki magukat, a történelmi témájú filmekhez 

gy jtött dokumentumokat pedig nagyregényei (Vadon, 1982; A birodalom ezredese, 1986) 

írásakor hasznosította. A tékozló tehetség e fejezetben kifejtett gondolata az irodalmi 

szempontból kevésbé rangosnak tekintett filmforgatókönyvekben „elpazarolt” m vészi 

energiák szépirodalomba történ  beépítését, s a forgatókönyvekben felhasznált 

tudásanyagnak és történetelemeknek az „újrahasznosítását” írja le.  

Az Archaikus torzó (1983) cím  kötet f ként az els  alkotói korszak jellegadó 

írásait (tanulmányokat, forgatókönyveket) foglalja magába, de „az olvasói képzelet 

                                                 
445 Az Új Írás 1972. évi külön melléklete. Min dolgoznak a magyar írók?, Új Írás 1972/12,109. 
446 MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/ 9., 552.  
447 1986-ban, az In Memoriam: Kardos György cím  írásában Dobai említést tesz a Tékozlóról. Vissza-
emlékezése szerint Kardos még a nyolcvanas években is várta t le a regény kéziratát. = In memoriam Kardos 
György , szerk. HEGED S Mária és SEBESTYÉN Lajos, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1986, 87-88.   
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segítségével”448 Dobai tizenkét éves m vészi tevékenysége, egy (szerz i) arc 

módosulásainak állomásai is bejárhatóvá válnak, vagyis a könyvb l az a folyamat is 

nyomon követhet , amely során az író a hetvenes évekb l a nyolcvanas évekbe „lép át”. A 

kötetben szerepl  forgatókönyvek nem kronologikusan követik egymást, de így is 

érzékelhet  a változás, amely a hetvenes évek közepén Dobai forgatókönyvírói pályáján 

végbement. A korai filmforgatókönyveket a kísérleti jelleg, a formabontó szerkezet 

jellemzi, ezek az írások (pl. Hat brandenburgi verseny, Régi magyar képtár, Ideológiai 

montázsok) inkább esszé vagy prózavers benyomását keltik. A filmforgatókönyvekben 

megfigyelhet  stiláris változás egyik oka lehet a Balázs Béla Stúdiótól való elszakadás. 

Dobai 1975 januárjában tért vissza Kubából. Az ösztöndíj alatt készült m veiben (pl. Egy 

arc módosulásai, 1964-Sziget) – ellentétben a BBS-tevékenysége idején született 

alkotásokkal – egyre inkább egyénben, önportréban gondolkozott, de a dokumentarista 

módszerekkel történ  valóságfeltáró munka eszménye még kiérz dik a hazatérte után 

készített Anyám (1975) cím  filmjéb l is, melynek forgatókönyve az Archaikus torzó 

nyitódarabja. A Grunwalsky Ferenccel forgatott egyórás dokumentarista stílusú játékfilm 

(a gyerekkori jeleneteket színészekkel vették fel, és játékfilmszer en használtak harminc-

negyven évvel korábbi archív fotó - és filmanyagokat) Dobai édesanyjának életér l szól. A 

filmet a Televízió dokumentumfilm osztályának vezet sége (öt szociológus és öt munkás 

nézte meg a m vet) érthetetlennek nyilvánította, s betiltotta449. 

A szerz  1975-t l a MAFILM-nél forgatókönyvíróként és dramaturgként dolgozott. 

Dobai filmrendez i terveit profi forgatókönyvíróként sem tudta megvalósítani – a hetvenes 

évek stúdióvállalati légköre nem kedvezett az elképzeléseinek –, de 1979-ben is azt 

nyilatkozta, hogy „pár év múlva valószín leg megint filmet fogok rendezni”450, s t még 

1990-ben is utalt arra, hogy készítene filmet.451 A MAFILM filmforgatókönyv-írójaként 

inkább a „f sodorhoz” igazodott, – erre példa az Archaikus torzóban megjelent Tizedik 

emelet cím  filmnovella. Szembet n  a különbség a kötetben tanulmányok közé sorolt 

Ideológiai montázsok (1971) és a Tizedik emelet (1977) között. Az el bbi még az 1971-es 

                                                 
448 „Ez a kötet is, amely az olvasói képzelet segítségét várja, mintegy torzója egy szövegtestnek, melyet 
keresett m szóval szerz inek nevezhetünk.” – olvasható a kötet bevezet jében. = DOBAI Péter, Archaikus 
torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 5.  
449 Err l Dobai a hetvenes években készült interjúiban számol be. Pl. 1977 ápr. 4-én Miskolcon egy 
beszélgetésen Zimonyi Zoltánnak. Lásd Pet fi Irodalmi Múzeum, Médiatár 
450 SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1001.  
451 „Feltett szándékom viszont, hogy a következ  években elkészítsek három filmet a férfi-n  kapcsolatról.” 
Lásd ESZÉKI Erzsébet, Ha Sztálin jóslata beválik…, Beszélgetés Dobai Péterrel = ESZÉKI Erzsébet, 
Kibeszéljük magunkat, Íróportrék a nyolcvanas évekb l, Múzsák Közm vel dési Kiadó, Bp., 1990, 187. 
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önéletrajzi esszében megfogalmazott írói program szellemében született. „(…) tervem és 

életcélom az, hogy filmeket csináljak. A filmírást-rendezést-forgatást és magát a 

képkomponálást teljesen egységes bels  folyamatnak tekintem, úgy, ahogy a nyelvben a 

szavainkat egy mondat, mondatainkat egy hosszabb »közlés« szerves összefüggésében 

szervezzük »jelentéssé«. A film ilyen egységes felfogásának – a képmagnókkal és emberi 

szem tökéletesség  optikákkal – most jött el az ideje. A mai rendez k imponáló 

karmesterkedésének vége. A film is a gondolkodás közvetlen valósága lesz, akár a beszéd 

és az írás.”452 A Tizedik emelet viszont a Filmgyár megrendelésére készült forgatókönyvek 

egyike, melybe Dobai a hatvanas évekre jellemz  kiégett, de a n k körében még sikeres 

férfi alakját, s a b nügyi film m faji jellemz it építi be. Az író második novelláskötete 

(Sakktábla, két figurával, 1978) hasonló típusú filmnovellák gy jteménye453, s ezek sorát 

b vítik a nyolcvanas években megjelent, forgatókönyvnek készült kisregények (Lavina, 

1980; Háromszögtan, 1983; Ív, 1988) is.  

Berkes Erzsébet az író Sakktábla, két figurával (1978) cím  novelláskötetér l írt 

recenziójának a Búcsú az szi lovastól címet adta. „A fiatalember, aki els  kötetének 

címével azt adta hírül: kilovagol az idényvégi er db l, az irodalom eddig ismert értékeinek 

bástyái mögül, ma búcsúzkodó lovasnak látszik. Lehet, hogy visszatér az szi er d 

vidékére újabb kilovaglásig, de az is lehet, hogy kiszáll a nyeregb l, kalandos szabadságát 

kemény bizonyosságra cseréli, s a friss irtásban szántóföldet kerít magának. Ma ennek van 

az ideje. De ki tudja, hogy az erd tjáró szabadság kora végképp lejárt-e?”454 – olvasható a 

kritika végén, s az Archaikus torzó cím  könyv is ezen a ponton zár. A kötetb l láthatóvá 

válik, hogy Dobai túllépett kísérletez  korszakán, a hagyományos filmes 

elbeszélésmódhoz közelít, az viszont nem egyértelm , hogy a váltás végleges-e. Az 

Archaikus torzó tulajdonképpen album, annak az id szaknak a darabjait rzi, amikor Dobai 

szépirodalomban, filmben, elméletben egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtott, s ha az 

író ezt az utat járja tovább, a hetvenes évek olyan paradigmatikus figurájává válhatott 

volna, mint Bódy Gábor, Erdély Miklós és Hajas Tibor.  

A hetvenes, nyolcvanas évek fordulóján még csak érzékelni lehetett, hogy Dobai 

m vészetében változás állt be, de nem látszott tisztán, melyik irányba folytatja útját. A 

változás szemléltetésére jó példa Dobainak a hetvenes és nyolcvanas években készült két 
                                                 
452 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 86.  
453 A Tizedik emelet f h se, Tiba Zoltán Dobai novellásköteteinek (Játék a szobákkal, Sakktábla, két 
figurával) visszatér  szerepl je, az Afrikában dolgozó f mérnök alakja a forgatókönyvnek induló 
Háromszögtan cím  kisregényben is megjelenik.  
454 BERKES Erzsébet, Búcsú az szi lovastól, Élet és Irodalom, 1978/8, 11. 
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Kuroszava-esszéje.455 Az 1972-es Kuroszava-portré, A méltóság aszkétája456 lényegre tör , 

koncentrált írás, melyben az író gyakran használ a nyelvészett l kölcsönzött fogalmakat 

(pl. képi metafora, fény-élesség paradigma, filmnyelvi jel stb.), és ahogy korai novelláiban 

és verseiben, ebben az esszéjében is neologizmusokkal él. Az 1982-ben megjelent, A halál 

köszönti az életet cím  esszé már a nagyregények s f ként a harmadik szerz i korszak 

alkotásainak impresszionista vonásait mutatja. Dobai két hosszabb mottóval indítja 

elemzését, értelmezése szerint az Árnyéklovas (Kagemusa) cím  film a „japán 

hadierények, harci hagyományok apológiája”457, s ez a „legtragikusabb magyar csatát, a 

mohácsi mez n megvívottat”458 juttatja eszébe; ezért oldalakon keresztül idéz Brodarics 

István Igaz történet a magyarok és Szulejmán török császár mohácsi ütközetér l cím  

m véb l. Ez az írói megoldás már a 80-as években született történelmi regényeinek 

poétikájával, a részletekbe men , eredeti dokumentumokra támaszkodó leírások 

technikájával vág egybe. 

A nyolcvanas évek Dobai számára els sorban a filmes – forgatókönyvírói – 

elismerést hozta meg, az irodalmi mainstreamb l való kiszorulása ekkor kezd dik el, 

annak ellenére, hogy ebben az évtizedben tíz kötete jelent meg. A nyolcvanas években 

kiadott regényeket ambivalens érzésekkel fogadta a kritika. Sükösd Mihály a Vadonnál 

még csak jelezte, hogy a kétségtelenül tehetséges Dobainak nincs türelme az 

„aprómunkához”459,  A birodalom ezredesét viszont – Bahtyintól kölcsönözve a kifejezést 

– már Minotaurusz-regénynek nevezte, mert széls séges érzéseket váltott ki bel le. Sükösd 

az anyagb völet hatása alá került, ugyanakkor úgy érzi, hogy a regényre „ráfért volna még 

pár hónapnyi írói m helymunka”460. A birodalom ezredese esetében a kritikák egy része a 

m gond hiányára és a regény összkoncepciójában rejl  tisztázatlanságra hívják fel a 

figyelmet461, mások viszont kiemelked , hatalmas m nek nevezik, mert Dobai a magyar 

irodalomban els ként próbálja áttekinteni a Monarchia felbomlásának körülményeit462, s 

                                                 
455 Dobainak összesen három Kuroszava-tanulmánya jelent meg Filmkultúrában. A méltóság aszkétája 1972-
ben, A halál köszönti az életet 1982-ben, A test r, Akira Kuroszava filmjeir l  cím  esszé pedig 1983-ban. 
456 DOBAI Péter, A méltóság aszkétája, Filmkultúra, 1972/4, 65-71.  
457 DOBAI Péter, A halál köszönti az életet, Akira Kuroszava: Árnyéklovas (Kagemusa), Filmkultúra 1982/2., 
53.  
458 Uo.  
459 SÜKÖSD Mihály, Vadon, Dobai Péter regénye, Új Tükör, 1982/31, 2. 
460 SÜKÖSD Mihály, A birodalom ezredese, Dobai Péter regénye, Új Tükör, 1985/35, 2. 
461 Például ANGYALOSI Gergely, Dobai Péter: A birodalom ezredese, Kritika, 1986/5., 26., BERKES Erzsébet, 
A kétfej  sas kétnem  ezredese, Élet és Irodalom, 1985/24, 11.   
462 KRISTÓ NAGY István, A birodalom ezredese, Dobai Péter regénye, Magyar Nemzet, 1985, május 31, 8.   
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„gyökeresen újat mond a témáról”463.  Egy, a nagyregény újra felt nésér l szóló 

tanulmányban a Vadon az egyik m , amellyel a kritikus illusztrálja az új trendet464, Rónay 

László is abban látja a regény jelent ségét, hogy Dobai bizonyítja, hagyományos 

regényformával is lehet id szer  kérdésr l beszélni465. Thomka Beáta viszont pont azt kéri 

számon a szerz n, hogy feledve a Csontmolnárok írói tapasztalatát (az elbeszél  

evidenciájának megkérd jelezése) az ábrázolásközpontú nagyregény m faját próbálja 

visszaállítani466. A korabeli kritikák Dobai nagyregényeivel kapcsolatos ambivalenciája az 

irodalomkritikán belüli paradigmaváltást is érzékelteti. A hagyományos(abb), realista 

próza eszményét képvisel  kritikusok méltatják a szerz  tradicionálisabb ábrázolásmódját, 

a posztstrukturalizmus mentén gondolkodó kritikusok viszont hiányolják az elbeszélés 

nehézségeire vonatkozó önreflexiót. A nyolcvanas évek a posztmodern prózapoétika 

paradigmájának egyeduralmát hozza a magyar irodalomban, s mert Dobai nagyregényei 

nem illeszkednek bele az új trendbe, a szerz  kiesik a nyolcvanas, kilencvenes évek 

aktuális irodalmi kánonjából.  

A BBS öröksége, a dokumentarista módszerekkel folyó valóságfeltáró munka 

eszménye érz dik ki Dobai történelmi tárgyú regényeib l. A valóság képi megismerése 

mellett a hatvankilences nemzedéket a történelem iránti elkötelezettség is összeköti. 

Jancsói örökség, hogy a társadalmi jelenségeket mindig politikai jelenségekként, 

történelmi távlatban kell elemezni, és az embert a politikai és morális hovatartozás 

szemszögéb l megítélni. Dobai is tapintható személyiségeken keresztül akarta megmutatni 

a történelem személyességét, mert a történelem bels  távlatot ad a konkrét jelen 

szemléletéhez, s ezen a ponton találkozott elképzelése Grunwalsky Ferenccel. Grunwalsky 

Vörös rekviem (1975) cím  filmjében arra törekedett, hogy ne egyszer en elmesélje a 

történetet, hanem életre kelthessen bizonyos magatartásproblémákat meghatározott 

helyzetekben, mert ha egy magatartás hitelesen el áll, akkor a helytállás, a hovatartozás 

kérdése is átélhet , vagyis a múltban játszódó történet a mához szól.467  

                                                 
463 KÖRMENDY Zsuzsanna, A hatalom hübrisze, T n dések Dobai Péter A birodalom ezredese cím  
regényér l, Új Forrás, 1986/1, 83. 
464 Lásd ZAPPE László, Újra felt nt a nagyregény, Jegyzetek Dobai Péter, Esterházy Péter és Spiró György 
m veihez, Kritika, 1983/4,14-16. 
465 RÓNAY László, Egy romantikus h s, Magyar Hírlap, 1982, június, 26, 8.   
466 THOMKA Beáta, Krónika vagy regény? Felidézés vagy megidézés?, Híd, 1982/10, 1199-1200.  
467 Vörös rekviem Hernádi Gyula és Grunwalsky Ferenc filmje, szerk. VÁSÁRHELYI Miklós, Magvet  
Könyvkiadó, Bp., 1977, 366-367.  
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Dobai már els  regényében, a Csontmolnárokban468 is rengeteg korabeli 

dokumentumanyagot, naplót, levelezést használt fel, s a naplóanyag lehet vé tette a 

filmhez hasonló technika alkalmazását, vágásokat, a képek lassú vagy gyors pergetését. A 

Csontmolnárokat megjelenésekor – többek között – azért üdvözölte a kritika, mert új 

szempontokat adott a történelmi tematika és a modern magyar regény összefüggéseihez, 

„példaszer  tömörítést, ökonómiát érvényesített a kompozícióban”469, s az alcímhez 

igazodva (Egy múlt századi magyar regény) autentikus archaizált regénynyelvet dolgozott 

ki. A szerz  a Csontmolnárokhoz hasonlóan a Vadonban és A birodalom ezredesében is 

dokumentációt vegyít fikcióval, célirányosan egészíti ki a korabeli dokumentumokat a 

képzeletével, de az utóbbi regényeknél a hagyományelv , ábrázolás-centrikus 

nagyregényhez tér vissza, s mindkét m  beszédmódját a túltelített mondattípus, az 

elmélked -okoskodó betétek, az információközl  betoldások (pl. Redl ezredes tudatában a 

huszadik század eleji Monarchia kultúrtörténeti vonatkozásai összegz dnek, s a regények 

szerepl ir l általában elmondható, hogy filozófiai, politikai, esztétikai meditációvá 

válnak), s a történelmi ismeretterjeszt i kitér k határozzák meg, vagyis tömörítés helyett 

aránytalanság és b beszéd ség figyelhet  meg.  

A szerz  nem visszatükrözi a valóságot, hanem önálló, autonóm világot teremt, 

létrehoz egy fogalmi hálót, amelybe beleépíti a való világ tulajdonságait, de öntörvény en 

m ködteti. Szerepl i is a szerz i gondolat közvetít i, értelmiségi tudatok (a figurák a 

legdrámaibb helyzetekben is képesek hosszas filozófiai fejtegetésbe bonyolódni), s Dobai 

regényei b velkednek olyan jelenetekben, amelyek hagyományos értelemben 

hiteltelennek, parodisztikusnak t nnek. A szerz nek egy nyelve, világa van, de ezt olyan 

intenzitással m ködteti (pl. agresszíven sodródó képzuhatagaival, versprózába forduló 

nyelvileg szuggesztív leírásaival), hogy annak ellenére, hogy nem udvarol (olvasói) 

tetszésért, s t macsó h seivel néha ellenszenvet is kelt, ki tud harcolni egy olyan olvasói 

magatartást, amely végül elfogadja sajátos néz pontját és egyéni értékrendszerét. Dobai a 

korai prózáját felépít  filozófiai réteget nagyregényei (s a Tartozó élet) esetében a 

romantikus kalandregény elemeivel egészíti ki, s rendkívül nagy apparátust mozgósít 

(korabeli dokumentumokat, hajózási, fegyvertani, néprajzi stb. szakkönyveket sorakoztat 

fel) ahhoz, hogy pontos korrajzot, és – a Vadon esetében – a tizenkilencedik századi 

forradalmár hiteles személyiségrajzát adja. A szerz  kezdett l nagy hangsúlyt fektetetett a 

                                                 
468 A regényt a következ  fejezetben részletes elemzem. 
469 THOMKA Beáta, Krónika vagy regény? Felidézés vagy megidézés?, Híd, 1982 /10, 1198. 
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múlt feltárására, s ezt a funkciót regényei minden esetben be is töltik. Szilágyi Ákos 1984-

ben Hajdufy Miklós Klapka-légió cím  filmjér l írt kritikájában470 a Vadont hozza fel 

példának arra az esetre, amikor a magyar légió történetér l jelent s alkotás születik. Dobai 

tudatosan tradicionális nagyregényeket írt, de Gelencsér Gábor a Redl ezredesben az 

avantgárdhoz köthet  adaptációs technikát fedez fel, mert a szerz  a hetvenes évek 

experimentalizmusát idézve, több típusú szöveg alapján írta meg az irodalmi 

forgatókönyvet471.  

A nyolcvanas években adott interjúkból kiderül472, hogy Dobai legfontosabb 

feladatának a prózaírást tekintette, ami permanens összpontosítást igényel, de ebben az 

évtizedben a szerz  nyolc komolyabb filmforgatókönyvet írt473, s ez regényeire is 

rányomta bélyegét, a forgatókönyvírással járó életforma (pl. külföldi utazások) nem 

kedvezett a regények pontos kidolgozásának (a szerz  id nként túlírja a fejezeteket, 

máskor nincs türelme kidolgozni a részleteket, olykor pedig több regényre elegend  

konfliktus és motiváció fut össze akár egy szerepl ben is, A birodalom ezredese esetében 

Alfred Redlben). Az író a forgatókönyvírásból származó hátrányokat már 1979-ben is 

megfogalmazta, amikor a Túlél  cím  regényén dolgozott. Bár a szerz  ’79-ben a 

regényírást tekintette f  feladatának, a Túlél  kidolgozására a Psyché és a Csontváry cím  

filmekben való közrem ködése miatt nem maradt ideje.474 Dobai m vét a Csontmolnárok 

folytatásának szánta, az 1848-49-es forradalomtól a Milleniumig ívelt a cselekmény. „Ez a 

regény Vajda János életér l, sorsáról, szerelmér l szól, és persze a koráról is, amelybe 

beleesik 1867! is, egy életút, amely a 48-49-es szabadságharctól a Milleniumig terjed. Ez 

most a f  munkám.”475 A tervezett trilógia második darabja végül az 1982-ben megjelent 

Vadon cím  regény lett. Dobai nem mondott le a Túlél  megírásáról, bár ’83-ban egy 

interjúban már Az utolsó szi tutajokkal címen említi a tervezett trilógia harmadik darabját, 

mely a Túlél höz hasonlóan a 19. század végéig kíséri a magyar és a közép-kelet-európai 

történelmet, a f szerepl  pedig Beniczky Lajos honvéd ezredes476. A m  regény 

                                                 
470 SZILÁGYI Ákos, Klapka-légió, Filmvilág, 1984, május, 50.  
471 GELENCSÉR Gábor, Forgatott könyvek, Adaptációk az 1945 utáni magyar filmben (Vázlat) = 
www.apertura.hu/2006/tel/gelencser/index04.htm  (utolsó letöltés: 2007, november 21.) 
472 MARAFKÓ László, A legnehezebb választani, Magyar Nemzet, 1982, aug. 28., 9.     
473 A vadász (1980), Mephisto (1980), Redl ezredes (1983), Hanussen (1984), Der Verdacht (1985), Budavár 
visszavívása, 1686 (1986), Eszmélet (1987), Kutyaszív (1988).  
474 SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1005. 
475 Uo. 1003. 
476 FEYÉR Zoltán, Utazás a nagyregény körül, Beszélgetés Dobai Péterrel élményeir l, a filmr l, a 
történelemr l, Népszabadság, 1983, július 30., 16. Egy 2000-ben készült interjúban Dobai történelmi 
regényei kapcsán tetralógiát említ, vagyis a hetvenes évek végén, majd a nyolcvanas években a Túlél  és Az 
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formájában nem látott napvilágot, de a Párbaj, tükörben (Összegy jtött novellák, 2000) 

cím  kötet Mint befagyott emlékezet ciklusában Az utolsó szi tutajokkal és a Túlél  cím  

regényb l is olvasható részlet477. Egy ekkor készült interjúban a riporter utal a kötetben 

megjelent regényrészletre, s rákérdez arra, hogy Dobai miért nem készült el Az utolsó szi 

tutajokkal cím  regénnyel. Az író válaszában elmondja, hogy a Csontvárytól kezdve 

folyamatosan kapott forgatókönyvírói felkéréseket, ezért nem volt ideje a regény 

kidolgozására.478    

Dobainak a hetvenes évek közepén, végén s a nyolcvanas években írt prózája 

szoros kapcsolatban áll forgatókönyvírói munkásságával. A Tartozó élet egy Bacsó 

Péternek készített filmforgatókönyvb l n tte ki magát regénnyé, a Vadonba pedig a 

Rosszemberek (1978) cím  film irodalmi forgatókönyvéb l (Se szó, se törvény) kerültek be 

motívumok és részletek479, s t, Dobai a film hatására cserélte fel a Túlél  kidolgozását a 

Vadonéval. A Lavina (1980), a Háromszögtan (1983), az Ív (1988) és a Lendkerék (1989) 

cím  regények olyan forgatókönyvek, amelyekb l nem készültek el a tervezett filmek. A 

Károly és Zita cím  filmforgatókönyv (1993) esetében pedig a szerz  érzékelteti az életm  

kontinuitását, a forgatókönyv és korábbi regényei (Tartozó élet, A birodalom ezredese) 

összetartozását.480 A filmes nagyregények (Mephisto 1980, Redl ezredes 1983, Hanussen 

1984481) filmforgatókönyvei inspirálták az író nagyregényeit (Vadon, 1982; A birodalom 

ezredese 1985), ahogy a Csontmolnárok (1974) is rokonságot mutat az Agitátorok (1969), 

a Büntet expedíció (1970) és az Amerikai anzix (1975) cím  BBS-filmekkel. Dobai 

m vészetének, arcának módosulásait az t körülvev  közeg is befolyásolta, de saját 

elképzeléseit sosem adta fel. A birodalom ezredese cím  regényt azért írta meg, mert nem 

volt elégedett a Redl ezredessel. A regény ugyanis Szabó István filmjével ellentétben nem 

                                                                                                                                                    
utolsó szi tutajokkal cím  regényét is meg akarta írni, nem cserélte fel az egyiket a másikkal. Lásd 
HORVÁTH András, Hosszú séta, Dobai Péter a regény és az árterek haláláról, 168 óra, 2000, aug. 24., 32. 
477 DOBAI Péter, Párbaj, tükörben, összegy jtött novellák, Littera Nova Kiadó / Accordia Kiadó, Bp., 2000, 
297-312. A kötetben Dobai csak Az utolsó szi tutajokkal cím  írásnál jelzi, hogy az azonos címet visel  
regény részletér l van szó (297.o.). A Vajda János szvégi csapásain (283-290) és a  A vadász cím  
elbeszélések (291-296) h se Vajda János, ez enged arra következtetni, hogy a Túlél  cím  regény elkészült 
fejezeteir l van szó.  
478 HORVÁTH András, Hosszú séta, Dobai Péter a regény és az árterek haláláról, 168 óra, 2000, aug. 24., 32.     
479 Dobai a Rosszemberek cím  film forgatókönyvéb l átörökíti a Vadonba helyszínnek Tikost, a 
Rosszemberek betyárvilágát, Hegyessy János f szolgabíró alakját (a Vadonban Görgényi László néven 
szerepel), s a Névedy Dénest megöl  betyár szájába Gelencsér Jóska mondatát adja („Hogy mi ér többet, a 
gyémánt-e vagy a homokcsillám vagy a szög a lova patkójában, jó, ha az ember maga dönti el. Amikor 
szépen érzi magát az ember, az ér a legtöbbet”) = Vadon Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1982, 41. Vö. DOBAI 
Péter, SZOMJAS György, Rosszemberek, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 127.        
480 HORVÁTH Barnabás, Nincs kétféle történelem, Beszélgetés Dobai Péter íróval, Demokrata, 1995. okt. 12., 
46.  
481 A m vek dátumát az Emlékek jöv id ben cím  kötet végén található bibliográfia szerint közlöm.  
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csupán Redl ezredesr l szól, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáról, vagyis 

Redl gondolatai, cselekedetei nem önmagukban, az ezredes szempontjából jelennek meg, 

hanem a legtágabb történeti-világnézeti kontextusba építve. 1985-ben a Kossuth Rádió 

Gondolat-jel cím  m sorában Dobai a film és a regény különbségét abban ragadta meg, 

hogy a filmmel ellentétben a regény „nem Alfred Redl ezredesr l szól, hanem arról a 

birodalomról, amellyel  tökéletesen azonosította magát.”482 A m sorvezet  Zelki János 

rákérdez arra, hogy az író tervez-e regényt a Hanussenb l, de Dobai elég határozottan utal 

önálló regényterveire483. A szerz  a film elkészültekor szinte elhatárolódott a Redl 

ezredest l, de a regény kedvez  külföldi fogadtatásában minden bizonnyal a film is 

szerepet játszott, a Staatbibliothek zu Berlinben A birodalom ezredese nemcsak magyarul, 

hanem Dorothea Koriath fordításában németül (Oberst Redl: Roman über die 

Donaumonarchie, 1991)484 is megtalálható. 

Dobainak forgatókönyvírói munkásságával kapcsolatban ambivalens érzései 

vannak, s a kett sség (veszteség és nyereség) a realizált munkák, például a kevésbé sikerült 

Csontváry esetében ki is mutatható. A forgatókönyv megírása és a forgatás együtt mintegy 

két évig tartott, s Dobainak, saját bevallása szerint, ezért nem sikerült befejeznie a Túlél  

cím  regényét, ugyanakkor a Csontváryban való részvétel inspirációs forrást jelentett a 

saját mitológia felépítéséhez és az emlékez pozíció felállításához, melyek a harmadik 

alkotói periódus pillérei. Az Archaikus torzó cím  kötetben A napút deltája címmel 

megjelent forgatókönyv-részlet elé Dobai Csontváry Kosztka Tivadar tengeri témái (1982) 

cím  versciklusa került, amely a harmadik alkotói korszak programadó könyvében, a 

Vitorlák emlékében is szerepel.485 A szerz  1979-ben, a film forgatásakor Huszárik 

Zoltánnal minden helyszínt bejárt, ahol Csontváry megfordult, így eljutott azokhoz a 

                                                 
482 Lásd A Filmarchívumban, Dobai Péter személyi dossziéjában a Kossuth Rádió Gondolat-jel (1985. június 
23.) cím  adásának gépelt változatában. 
483 Az író jó kapcsolatban maradt Szabó Istvánnal, egy 1993-as interjúban (EMBER Marianne, Irodalom és 
költészet mellett a film, Beszélgetés Dobai Péterrel sikeres és megvalósulatlan munkáiról, új m vek 
hiányáról,  Népszabadság, 1993., szept., 7., 17.) elmondta, hogy Szabó jegyzetei nyomán újraírja a Károly és 
Zita cím  forgatókönyvet. Dobai a Hanussen (A film újralátásának inspirációs er terében, 1994. 11.26.-
12.02., Berlin, Hamburg) cím  versét Szabó Istvánnak ajánlotta. (Önmúltszázad, Nagyvilág Könyvkiadó, Bp. 
1997, 44.)       
484 A könyvtár katalógusában A birodalom ezredesén kívül a Csontmolnárok és a Budapest cím  fotóalbum 
(melyben Dobai írta az el szót) 1986-os és ’88-as kiadása szerepel.  
485 DOBAI Péter, Vitorlák emléke 1979-1993, Orpheus Könyvkiadó, 1994, 98-102. 
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tengerekhez és kiköt khöz is, ahol matrózként dolgozott. A Vitorlák emléke els  versei 

ekkor születtek.486  

A Csontváry hosszúra nyúló gyártási folyamata a magyar filmm vészetben a 

hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján kialakuló kett s tendenciára irányítja rá a figyelmet. 

A Filmkultúra 1980/5. számában a Csontváry cím  film kritikáját a Circus Maximusról 

készült recenzió követi. Fábián László a „fölemlített negatívumok ellenére”487 (pl. 

szertelenség, fegyelmezetlenség, a koncepció hiánya) hangsúlyozza a Huszárik-féle 

látásmód eredetiségét, a Csontváryban el forduló m vészi leleményeket. A Circus 

Maximus szinte a Csontváry ellenpontja – Almási Miklós kritikájában488 arra keresi a 

választ, hogyan lesz egy „jó sztoriból” a közepes megvalósítás, a konzervatív 

ábrázolásmód miatt „lestrapált mese”. Hasonló ellentétpárt képez Bódy Gábor Psyché 

cím  filmje, illetve a Mephisto.489 Dobai ezekben a filmekben csak alkotótársként vesz 

részt (a Csontváryban és a Mephistoban forgatókönyvíró, a Psychében konzultáns és 

színész, a Circus Maximusban színész), de az Archaikus torzó cím  kötet forgatókönyvei 

között is találhatók eredeti és kevésbé eredeti alkotások. Kovács András Bálint a 

nyolcvanas évek filmm vészetét elemezve „dilettánsokról” és „profikról” beszél490. A 

„profizmus” képvisel i, szemben a hetvenes évek szubjektív önkifejezési módjával, a 

hatvanas évek moralizáló közéleti elkötelezettségéhez nyúlnak vissza, jól megcsinált, 

m faji jegyeket hordozó midcult m vészfilmek keretében. A „dilettánsok” csoportjába a 

társm vészetekb l érkez  alkotók és a magyar stúdiórendszert l távolmaradó filmesek 

tartoznak, akik szabadon kísérletezve készítették filmjeiket. Dobai a Csontváry és a Psyché 

kaotikusabb alkotófolyamata után vonzóbbnak találta a professzionális módon 

megtervezett és kivitelezett harmincegy nap alatt leforgatott Mephistot,491 s a nagyjából 

egy id ben készült két film tapasztalatából kiindulva az „akadémikus” filmgyártás mellett 

kötelezte el magát. Els  „profi” filmjének (Mephisto) rendez je, Szabó István is ekkor 

fordult a történelmi témák felé, s ez egybevágott Dobai egész életm vét átfogó, de a 
                                                 
486 Lásd err l OSZTOVITS Ágnes, Megbirkózunk-e a visszakapott történelmünkkel? Dobai Péter a 
számvetésr l, a honvágyról, az öncenzúra természetér l és írói terveir l, Magyar Nemzet, 1994, október 8, 
19. 
487 FÁBIÁN László, A meghökkentés m vésze – Huszárik Zoltán: Csontváry, Filmkultúra, 1980/5, 30. 
488 ALMÁSI Miklós, Valahol Kelet-Európában – Radványi Géza: Circus Maximus, Filmkultúra, 1980/5, 32-
34. 
489 „A Psyché túl eredeti, a Mephisto túl konzervatív – az év nagy filmjei sehogy sem tudták kielégíteni a 
kritikusok igényeit.” – írta Varga Balázs az 1981-ben készült filmekr l szólva. = VARGA Balázs, A 
történelem mint színház és politika, Beszél , 1999, január, 88. 
490 KOVÁCS András Bálint, Nyolcvanas évek: a romlás virágai = KOVÁCS András Bálint, A film szerint a 
világ, Palatinus, 2002, 243-252, 258-263. 
491 Dobai Péter szóbeli közlése.  
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nyolcvanas években készült m veiben legintenzívebben megjelen , történelem iránti 

érdekl désével.  

Dobai filmforgatókönyvei tematikájuk szerint két nagyobb csoportra oszthatók. Az 

egyikbe a történelmi témájú forgatókönyvek tartoznak (Agitátorok492, 1969; 

Büntet expedíció, 1970; Régi magyar képtár, 1971; Anyám, 1975; Radetzky-induló, 1976; 

Rosszemberek, 1978; Mephisto, 1980; Redl ezredes, 1983; Hanussen, 1984; Budavár 

visszavívása, 1686, 1986; Károly és Zita, 1993; Guantanamera493, 1995; Csontmolnárok, 

2000), a másikba a m vészi életrajzok (Csontváry, 1979;  Eszmélet494, 1987; Rembrandt 

van Rijn, 1993; A fürd orvos495, 1996; Amrita Sher-Gil, 2001). Dobai számára a 

legnagyobb filmforgatókönyvírói elismerést a történelmi filmek hozták meg – a szerz  

szerint legjobb forgatókönyve a Makk Károlynak készített Radetzky-induló (1976) volt –, s 

legjelent sebb regényeit is a történelmi tematika hatja át. M vészportréi kevésbé sikeres 

filmekben vagy egyáltalán nem valósultak meg, s csak egy regényében, a fiktív 

szobrászh sr l, Zsujti Gyuláról szóló Lendkerékben kerül középpontba a m vészsors.  

A történelmi filmek és Dobai nagyregényei a hetvenes évek végén, nyolcvanas 

évek elején er sítették egymást. A magyar filmm vészetnek az akadémikus stílus irányába 

történ  elmozdulása lehet az oka annak, hogy – szemben az irodalomkritika szigorú 

bírálataival – a filmesek nemcsak a szerz  forgatókönyveit, hanem nagyregényeit is 

elismerték. A szélesebb közönség igényeit kielégíteni vágyó magyar film szívesen merített 

a történelmi díszletekben és kalandos történetelemekben gazdag, jól körvonalazott morális 

dilemmákkal és bels  konfliktusokkal küzd  h söket felmutató Dobai-regényekb l. 

András Ferenc elkészítette a Vadon cím  filmet, és tervei között szerepelt a Csontmolnárok 

és a Tartozó élet filmre vitele is. A szerz  forgatókönyvíróként is ekkor aratja legnagyobb 

sikereit, Szabó István harmadik, „érett”496 trilógiájának (Mephisto, Redl ezredes, 

Hanussen) írójaként. A Mephisto nemcsak a legjobb idegen nyelv  filmnek járó Oscar-

díjat nyeri el, itthon is komoly kritikai sikert arat. „A Mephisto elegáns és érzékeny film; 

                                                 
492 Az Agitátorok cím  film forgatókönyvét Bódy Gábor írta, de Dobai saját szerepét átírta, ezért soroltam a 
filmet a szerz  forgatókönyvei közé.   
493 Dobai 1995-ben német felkérésre írt forgatókönyvet „a kubai exodusról. Arról szól, hogy hogyan indultak 
meg lélekveszt kön Florida felé, Guantanamo felé a kubaiak ezrei az idén.” = HORVÁTH Barnabás, Nincs 
kétféle történelem, Beszélgetés Dobai Péter íróval, Demokrata, 1995. okt. 12., 46.  
494 A szerz  1987-ben a Magyar Televízió felkérésére József Attila életét és munkásságát feldolgozó 
sorozatot írt,  amit a televízió be is mutatott.    
495 Csáth Géza életéb l és novelláiból készült forgatókönyv.  
496 BÁRON György, Három trilógia, Szabó István filmjeir l az Álmodozások korától a Hanussenig, 
Filmkultúra, 1992/2, 40. 
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színészi játékban, képkompozícióban, dramaturgiai megszerkesztettségben egységes és 

hibátlan m egész.”497 – írja Báron György Szabó István (három) trilógiáját elemezve.  

Dobai forgatókönyvíróként a hetvenes évek végét l egy-egy „karakter”498, illetve 

portré kidolgozására kap felkérést. A Szabó Istvánnak írt forgatókönyvek morális 

kiindulópontja „az egyes egyén bábu-léte a történelemben”499, a filmekben a történelem 

fogságában verg d  egyénre helyez dik a hangsúly. A Tartozó élet (1975) cím  m t l 

kezdve Dobai regényeiben is a történelem személyességét hangsúlyozza, a történelmi 

önvizsgálatot a középpontba állított f h sökön végzi el. Dobai forgatókönyveihez naplókat 

és (m vész-) életrajzokat olvasott, a Csontváryban a huszadik századi magyar m vészsors 

jelenik meg. A hetvenes évek közepét l a szerz  költészetét az élménykörök privatizálása 

jellemzi, az egyre er söd  szubjektivizálódás a regényeken is érezhet . A szerz  m veiben 

saját mitológiát kezd kidolgozni, s regényeibe is életrajzi elemeket sz : A birodalom 

ezredese és a Lendkerék cím  m vek önkommentárokkal vannak tele. Történelmi portréi 

egyúttal önportrék is. Györffy Miklós értelmezésében a „Csontmolnárokból a forradalmi 

fellángolásokat követ  kiábrándulás, zavar és szétszóródás másnapossága érz dött ki, a 

hetvenes évek elejére jellemz  közérzet. A Vadon már csak a teljes és kalandos férfiélet 

iránti nosztalgiáról szól”500. Dobai a kilencvenes években is közösségileg elkötelezett 

írónak vallotta magát501 , de az évtized végét l a kollektív történelem helyett egyre inkább 

– ’97-ben megjelent verseskötetének címével szólva –  önmúltszázadot ír.   

A szerz  kilencvenes években írt filmforgatókönyveinek többségéb l nem készült 

film, ezzel magyarázható, hogy Dobai az utóbbi években adott interjúiban tékozlásnak 

nevezte megírásukat, s ezért tervezi – a nyolcvanas évek gyakorlatát követve – a „hosszú, 

                                                 
497 Uo. 39. 
498 Szabó István nyilatkozta a Mephistoról, hogy „ez a film egyetlenegy jellemrajzot szeretne felmutatni, egy 
karakter történetét. Arról szeretne beszélni, hogy vannak karakterek, pontosabban rossz karakterek, vagy még 
pontosabban sok ember karakterének van olyan rossz oldala, amely arra ösztönöz, hogy a személyiség 
minden áron, minden körülmények között el térbe állítsa, sikeressé tegye önmagát.” = ZSUGÁN István, Egy 
karakter története = ZSUGÁN István, Szubjektív magyar filmtörténet 1964-1994, Osiris-Századvég, Bp., 1994, 
468.  A Redl ezredes keletkezésér l pedig így nyilatkozott: „(…) Redl története egyben az Osztrák-Magyar 
Monarchia összeomlásának a története is, ezért háttere és világa alkalmasnak tetszett arra, hogy olyan 
magyar-osztrák filmet készítsünk bel le, amit mi valósítunk meg – Brandauer f szereplésével. Tehát 
vágyaink egy közös filmre; a téma földrajzi háttere és a f h s karakterének érdekessége, elemzésre való 
alkalmassága – mind egybevágott.” = ZSUGÁN István, Egy azonosságzavar története, Szabó István Redl 
ezredes címmel elkészítette új filmjét = Uo. 549.  
499 Ingmar Bergman Kígyótojás (1976) cím  filmjének (a film egyébként ugyanabban a történelmi közegben 
játszódik, mint a Mephisto) „morális indítékát” foglalja így össze Dobai. = DOBAI Péter, Németország 
menetrend nélkül, Ingmar Bergman: Kígyótojás, Filmkultúra, 1980/3., 49. 
500 GYÖRFFY Miklós, Dobai Péter: Vadon = Új magyar prózaszemle, Jelenkor Kiadó, 1992, 46. 
501 METZ Katalin, M fajok mezsgyéjén barangolva, Dobai Péter: A vers ajándék, a forgatókönyv munka – A 
költészet több mint politika, Új Magyarország, 1997, máj.3., 9. 
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hiábavalónak tetsz , intenzív munkával”502 készült forgatókönyvek (pl. Budavár 

visszavívása, 1686; Rembrandt; Károly és Zita; A fürd orvos) regényre való adaptálást, 

illetve kötetben való közlését.  

Összegzésképpen elmondható, hogy a filmforgatókönyvek az életm  szerves részét 

képez  alkotások, folytatják, vagy éppen megel legezik a tervezett regényeket. A szerz  

filmforgatókönyvei min ségük alapján irodalmi alkotásoknak is tekinthet k, a Régi 

magyar képtár cím  forgatókönyvet bevezet  vers a Kilovaglás az szi er db l cím  

kötetben is megtalálható503. S érdemes ide idézni Tarján Tamásnak az Archaikus torzó 

cím  kötetr l írt recenziója záró mondatát: „Alighanem jól teszi az olvasó, ha a könyvet 

nem a »film« - polcon, hanem Dobai Péter eddigi tíz vers- és prózakötete mellett tartja. 

Ezzel a gy jteménnyel is a gazdagodó írói pálya lett teljesebb.”504 Az író az 1971-ben 

megfogalmazott „minden ponton ugyanazzal az er vel létezni!” programról nem mondott 

le, s továbbra is azokhoz a m vészekhez (Kuroszava, Pasolini) vonzódott, akik több 

m fajban, m vészeti ágban is teljesítenek. A m vészi ideálok megtartása ellenére a 

nyolcvanas években sz kült Dobai m faji spektruma, a költészet látszólag háttérbe szorult, 

s a mából nézve megállapítható, hogy a szerz  filmes munkái valóban befolyásolták 

pályája alakulását. A nyolcvanas években irodalmi forgatókönyvekb l készült kisregényei 

(Lavina, 1980; Rosszemberek – Se szó, se törvény, 1981; Háromszögtan, 1983) az olvasók 

körében népszer ek voltak505, viszont a kritikusok közül többen leírják, hogy „Dobai már 

bebizonyította, hogy sokkal többre képes annál, mint amit itt mutat.”506, Lázár István pedig 

a Lavináról írt recenziójában utal a „filmgyártásban vállalt partnerszerep kilúgozó 

hatására”.507 Dobai nyolcvanas években folytatott m vészi tevékenysége nem tekinthet  

zsákutcának, s t igazi elismerést éppen ez az évtized hozott számára. Mégis, az Archaikus 

torzó cím  kötet forgatása arra ösztönözheti az olvasót, hogy eljátsszon a gondolattal, mi 

lett volna, ha Dobai kapcsolata nem lazul a Balázs Béla Stúdióval, nem kerül bele a profi 

filmgyártásba, s nem a forgatókönyvírói tevékenységét mélyíti el.  

                                                 
502 HORVÁTH András, Hosszú séta, Dobai Péter a regény és az árterek haláláról, 168 óra, 2000, aug. 24., 32. 
503 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 28. 
504 TARJÁN Tamás, Könyvszemle, Népszabadság, 1983, aug. 16, 7.   
505 A Lavina cím  kisregény 1980-ban könyvheti siker volt. Lásd VIRÁG  F. Éva, Kislépték  kísérletek, 
Magyar Hírlap, 1980, június 22, 10.   
506 MAYER Tamás Egon, Rosszemberek, Dobai Péter – Szomjas György könyve, Magyar Nemzet, 1981, július 
12. 13.   
507 LÁZÁR István, Lavina, Dobai Péter kisregénye, Új Tükör, 1980/ 29, 2. 
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VI. Visszakapott történelem 
 

A történelem terhe 

Dobai Péter stílusa a nyolcvanas években módosult, de tematikus érdekl dése az 

1989-es politikai rendszerváltás után sem változott, s ez történelem iránti érdekl désére is 

igaz. 1969-es programnyilatkozataihoz508 hasonlóan 2000-ben is úgy vélte, hogy az „(…) 

irodalomnak igen sok köze van a moralitáshoz. (…) Az írónak, amíg él, meg kell riznie 

szenvedélyét és küldetéstudatát (…) Egyetlen etikai kapaszkodója van, az, hogy küldetést 

teljesít, és koncentráltan átadja mindazt a magasabb rend  tapasztalást, amire csak a 

m vész képes. Mindazt, amit a társadalomban, a politikában, a férfi-n , szül -gyermek 

kapcsolatában, a szabadság és egyéb értékek fenyegetettségében észlel.”509 Dobai az írók 

politikai felel sségét is hangsúlyozza, de nála ez nem az aktív (párt)politikai részvétellel 

egyenl  (sosem vállalt szerepet a politikában); történelmi regényeinek morális-politikai 

funkciót tulajdonít, mert a m veken keresztül (Csontmolnárok, Vadon, A birodalom 

ezredese) üzenni akart a „mának”510. A szerz  írói programjában nagy hangsúlyt fektet a 

múlt feltárására, a történelem megértetésére és tanítására, s a regények sem merülnek ki a 

politikai üzenet hordozójának szerepében.  

A rendszerváltás után készült Dobai-interjúk egyik f  gondolata, hogy a magyar 

nemzetnek meg kell „birkóznia a visszakapott történelemmel”511, s ez kollektív teher. 

„Eljött egy új korszak, megtörtént egy érdekes dolog velünk: visszakaptuk a történelmet. 

Beszélhetsz ’56-ról, értékelheted Magyarország II. világháborús szerepét stb. Megsz nt 

                                                 
508 Lásd Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, 
III-IV.  
509 METZ Katalin, Ki viszi át a bátorságot?, A hét arca: Dobai Péter, Napi RTV, Magyar Nemzet, 2000., 
április 17-23., 3. A kilencvenes években adott interjúiban Dobai kifejti véleményét a gazdaságban és a 
társadalomban bekövetkez  változásokról is (pl. az Óbudai Hajógyár eladásáról esszét is ír Mit ér a hajó, ha 
magyar? címen. Lásd Kapu, 1992/7, 30-33.), s olyan m veket szorgalmaz, amelyek a jelen problémáit 
dolgozzák fel. 1993-ban a Magyar Mozgókép Alapítvány játékfilmes kuratóriumának tagjaként felhívja a 
figyelmet arra, hogy hiányoznak az olyan szinopszisok, amelyek a jelen problémáit dolgozzák fel. Lásd 
EMBER Marianne, Irodalom és költészet mellett a film, Beszélgetés Dobai Péterrel sikeres és megvalósulatlan 
munkáiról, új m vek hiányáról, Népszabadság, 1993., szept., 7., 17. Egy 1991-es interjúban pedig a riporter 
kifejezetten a rendszerváltásról kérdezi a szerz t, s Dobai azt is elmondja, hogy szeretne „nekivágni egy mai 
témájú regénynek”. Lásd SZIKSZAI Károly, A magyar Rubicon, beszélgetés Dobai Péterrel, 1991, június 21., 
7. 
510 Ezt egy 1989-ben adott interjújában meg is fogalmazza. „Semmiféle pártba nem lépek be, társulatba, 
egyesületbe sem. Úgy gondolom, némely regényemmel többet politizáltam, mintha bármelyik 
csoportosulásban hangoztatnám a véleményemet, szóban »lövöldöznék« az ellenfelekre, ahogy ezt egyes író-
kollégák teszik.” = ESZÉKI Erzsébet, Ha Sztálin jóslata beválik…, Beszélgetés Dobai Péterrel = ESZÉKI 
Erzsébet, Kibeszéljük magunkat, Íróportrék a nyolcvanas évekb l, Múzsák Közm vel dési Kiadó, Bp., 1990, 
186. 
511 OSZTOVITS Ágnes, Megbirkózunk-e a visszakapott történelmünkkel? Dobai Péter a számvetésr l, a 
honvágyról, az öncenzúra természetér l és írói terveir l, Magyar Nemzet, 1994, október 8., 19.  
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tehát az a skizofrénia, amit én mindvégig tapasztaltam, hogy minden magyar iskolás – az 

elemit l az egyetemig – kétféle történelmet tanult. Az egyiket otthon hallotta a 

nagyapjától, a szüleit l, s egy másikat pedig az iskolákban. Ezzel a visszakapott 

történelemmel azonban a magyar társadalom nem tud mit kezdeni. De még a politikusok 

sem. A visszakapott történelem erkölcsileg, tudatilag körülbelül akkora teher, mint 

amekkora terhet visel a magyarság most gazdaságilag. S ezek mindig kiterjednek a 

következ  generációra, az oktatás egész területén.”512 1996-ban a szerz  a Nagyvilágban 

megjelent513 Visszakapott történelem, Az értelmiség a paradicsomba megy? cím  

esszéjében els sorban az értelmiség felel sségét firtatta. Véleménye szerint „az értelmiség 

nem tud mit kezdeni a történelemmel, sem a demokráciával, sem a szabadsággal. (…) 

Most az értelmiségnek nem kell parabolákban gondolkoznia, nincs cenzúra (sajnos, se 

releváns mondanivaló), nem kell szamizdatot csinálnia, de továbbra is absztrakt 

spekulációkkal újraértékel egy visszakapott történelmet, amit nemcsak  szenvedett meg, 

hanem sokkal inkább nemzetek, nemzetiségek, kisebbségek: a nagy néptömegek.”514 Dobai 

szerint a magyarok önálló, nemzeti történelmet 1848/49-ben írtak utoljára. A kiegyezés 

következtében egy birodalom részévé vált az ország, az Osztrák-Magyar Monarchia 

bukását követ en pedig nem volt lehet ség önálló politikát folytatni.  

A visszakapott történelem a szerz  számára írói problémaként is megjelenik, hiszen 

a megváltozott helyzet új alkotói stratégiát kíván, s ezt már 1991-ben is megfogalmazta515. 

A rendszerváltás óta az íróknak nem kell parabolákban gondolkodni, kett s jelentésekkel, 

vagy utalásokkal élni. Az egypártrendszer ugyanakkor kifejlesztette az alkotókban az 

öncenzúrát516, Dobai szerint ezt meg kell szüntetni ahhoz, hogy szinte m vek 

születhessenek.517 A szerz  nemcsak a rendszerváltás után készült interjúkban s esszéiben 

                                                 
512 HORVÁTH Barnabás, Nincs kétféle történelem, Beszélgetés Dobai Péter íróval, Demokrata, 1995. okt. 
12.,47.  
513 A Nagyvilág 1996-ban megjelent Visszakapott történelem cím  tematikus számában a szerkeszt k 
huszonkilenc értelmiségit kérdeztek meg – többek között – arról, milyen szerepe van a humán értelmiségnek 
azokban a folyamatokban, amelyek 1989-ben elkezd dtek. 
514 DOBAI Péter, Visszakapott történelem, Az értelmiség a paradicsomba megy?, Nagyvilág, 1996/1-2, 18. 
515 Lásd SZIKSZAI Károly, A magyar Rubicon, beszélgetés Dobai Péterrel, 1991, június., 21., 7. 
516 „Az elmúlt rendszerben nem az okozta a legnagyobb kárt az emberben, hogy cenzúra van. Nolens volens 
kialakult az emberben, s így bennem is az öncenzúra. (…) a mai napig észrevettem magamon, milyen 
makacsul tartja magát bennem ez a betegség, aminek a leküzdését tartom legfontosabb feladatomnak.” = 
BARNA T. Attila, Az öncenzúrát kell megszüntetni…, beszélgetés Dobai Péterrel, Lyukasóra, 2000. május, 
27.     
517 „Egyébként azt gondolom, ahhoz, hogy teljesen öncenzúra nélkül tudjunk írni, az én korosztályomnak 
másodszor kellene élni. Akár a szilenciumot, akár a cenzúrát nézzük, azok az évtizedek nem múlnak el 
nyomtalanul. Valami meghal ott, belül.” = BÁN Magda, Új Könyvpiac, 2008.09.06. 
http://archive.ujkonyvpiac.hu/print.asp?id=3389 (utolsó letöltés: 2008. szeptember 15.) Az 1964-Sziget cím  
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sürgeti a múlttal való szembenézést, ez már a hetvenes években megfogalmazott írói 

programjának is fontos része. Egy 1979-ben készült tanulmányában518 szintén a „nemzeti 

identitás egyéni és össz-egyéni kutatásának fontosságára”519 hívja fel a figyelmet s arra, 

hogy a történészek nem elemezték a magyar történelem „nemzetsors-fordulóit, mint 1867, 

mint az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése, mint Trianon, mint 1944 októbere, mint 

1949-Rajk, mint a Rákosi nevéhez kapcsolt személyi kultusz (és ennek jegelt mikroklímája 

a kor egyéneire, akik még ma is aktív társadalmi kötelékben élnek, de emlékiratokat, 

m veket nem, vagy alig adnak közre a kritikus korról) és mint 1956. A fenti visszhangos 

évszámok az éles, a közeli múltat érintik, így tartoznak teherként és tanulságként a 

jelenre.”520   

Dobai a múlttal való szinte szembenézés szándékát filmes alkotásokban 

(Radetzky-induló, Psyché, Csontváry) már 1979-ben felfedezi. „Úgy t nik, hogy a magyar 

filmm vészet talán ismét a szimfonikus, nagy volumen , történeti perspektívájú témák felé 

fordul: Jancsó Miklós: Magyar rapszódia, Allegro barbaro, Makk Károly: Radetzky induló 

(egyel re várakozási listán), Bódy Gábor: Psyché, Huszárik Zoltán: Csontváry. Nemzeti és 

európai identitástudatunk és történelmi szemléletünk nagykorúságának 

kibontakoztatásában fontos m alkotások komoly, a magasabb közösben összecseng  

szériáját ígérik ezek a filmek.”521 A Jancsó Miklós hatvanadik születésnapjára írt soraival 

is els sorban a „történelem leckékért” mondott köszönetet. „Köszöntelek Miklós, 

nemzedékünk nevében, / kiknek iskoláink és egyetemeink zárlatos, / megvilágítatlan 

hátter  történelem-leckéivel szemben, Te komoly / történelemtudatot voltál bátor adni: 

megvillantva benne a / legújabbkori história kegyetlen gráciáját, a kivégz -sortüzek 

arcokat és reményeket kioltó torkolatfényében, megjelenítve mégis a szigorú / ikont: a 

forradalmak nagyságát a halálban is (…)”522  

Dobai a kilencvenes években készült interjúkban s az évtizedben írt esszéiben arra 

is utal, hogy már a rendszerváltás el tt olyan történelmi regényeket írt, amelyek 

                                                                                                                                                    
naplóregények újra kiadását Dobai azért tervezi, mert a hetvenes években bizonyos  részeket ki kellett 
hagynia ahhoz, hogy megjelenhessen a könyv.    
518 Nemzet és identitás, A nemzeti identitásról, mint a nemzeti tudat értékmér jér l (Új Forrás, 1979/6., 45-
47.) Lásd még a szintén az Új Forrásban megjelent, Megjegyzések Szilágyi Ákos A magyar irodalom 
önszemlélete c. írásához. 1982/3, 72-74.   
519 DOBAI Péter, Nemzet és identitás, A nemzeti identitásról, mint a nemzeti tudat értékmér jér l cím  írást, 
Új Forrás, 1979/6, 46. 
520 Uo. 46-47. Az idézet kapcsán is utalni kell arra, hogy Dobai olyan „nemzetsors-fordulókat” említ, 
amelyek a Kádár-rendszerben tabunak számítottak. 
521 DOBAI Péter, Film a „Napállam” fest polgáráról, Filmkultúra, 1979/6., 59. 
522 DOBAI Péter, Tisztelgés Jancsó Miklós el tt 60. születésnapján, Filmkultúra, 1981/5., 8.  
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parabolisztikus formában ugyan, de kordokumentumokból kiindulva a mai történelmi 

tudásunknak, s a kívánalmaknak megfelel en vetnek számot a magyar nemzet 

sorskérdéseivel. A rendszerváltás, a politikai cenzúra eltörlése óta viszont nem írt 

történelmi és kortárs témájú regényt, annak ellenére, hogy a vele készített interjúkban 

megfogalmazza, hogy az új helyzetben milyen írói feladatok várnak rá523.  

Dobai kilencvenes években adott interjúi írói programjának következetességét, 

törésmentességét mutatják. A szerz  1969-ben megfogalmazott célkit zéseinek 

történelemmel kapcsolatos részét (az utóbbi évtizedek történetének feldolgozása, tanítása, 

tudatossá tétele524) el bb filmes munkáiban valósította meg, filmforgatókönyvíróként is a 

„történelmi szemlélet nagykorúságának kibontakoztatására” törekedett. A szerz  

történelemmel, illetve etikai szerepvállalással kapcsolatos programja, s tematikai 

vonzódása a forgatókönyvek révén teljesedik ki. 

Dobait a Monarchia felbomlása már pályája elején foglalkoztatta. Els  

forgatókönyve a Magyar Dezs nek írt Hat Brandenburgi verseny, az 1912 és 1919 közötti 

id szakról szól, a harmadik tételéb l készült az 1913-ban játszódó Büntet expedíció 

(1970). Az 1971-ben írt Régi magyar képtár cím   forgatókönyv 1917 és 1918 során 

Erdélyben fényképezett világháborús képekre épül. Dobai 1976525 nyarán Makk Károlynak 

Josef Roth Radetzky-induló cím  regényéb l írt forgatókönyvet, ’78-ban pedig Szomjas 

György Rosszemberek cím  filmjének irodalmi forgatókönyvét készítette el (Se szó, se 

törvény), mely a kiegyezés el tti betyárvilág felszámolásáról szól. A Monarchia bukása a 

Csontváry (1979) cím  filmben is érzékelhet , s az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlásáról szól Szabó István történelmi trilógiájának második darabja, a Redl ezredes 

(1983). A Psyché cím  film a felvilágosodáskor kezd dik s a protofasizmus korában zárul, 

Dobai a filmnek ebben a szakaszában szerepel. Közvetlenül a Csontváry után készült a 

Mephisto (1980), amely a náci hatalomátvétel története, tartalmi társa a Hanussen (1984) 

1918-ban, a Monarchia széteséseskor indul, és Hitler hatalomra jutásakor ér véget. Dobai 

1993-ban az utolsó Habsburg királyról és feleségér l írt kétszáz oldalas forgatókönyvet. 

Egy 1995-ös interjúban a Károly és Zita cím  filmforgatókönyvr l elmondja, hogy 

„beilleszkedne egy olyan trilógiába, aminek az els  regénye A birodalom ezredese (1985) 

                                                 
523 BÓSA Teréz, Ha a koldusbot kivirágzik, Ma ötvenéves Dobai Péter, Esti Hírlap, 1994, augusztus 12. 
kultúra melléklet 
524 Lásd Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, 
III-IV. 
525 A filmforgatókönyvek dátumát az Emlékek jöv id ben cím  kötet (Orpheusz Kiadó Kft, 2008) 
bibliográfiája alapján (111.o.) közlöm.   
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(…) A trilógia harmadik darabja id ben a Tartozó élet cím  regényem (1975), ami a két 

háború közötti Magyarországon játszódik”526.   

Dobai 1969-ben az „utóbbi ötven év” (1919-1969) történelmének feldolgozását 

t zte ki célul. Az 1971-ben írt Ideológiai montázsok az ötvenes évek filmhíradóira épül, a 

Szinopszis cím  forgatókönyv története az ’56-os forradalom utolsó napjaiban indul, 1976-

ban tervezett regénye, a Duó527 szintén az ötvenes években játszódik, az Anyám (1975) 

cím  film pedig a „legutóbbi harminc-negyven év történelmileg és egy személy, egy 

öntudat, egy emlékezet számára egyaránt dönt  fordulatait”528 s ríti magába. A 

forgatókönyvnek induló Tartozó élet (1976) története 1938-39-ben kezd dik, és 1944-ben 

fejez dik be. Az író a regényben a Hat brandenburgi versenyben megkezdett magatartás-

analízist folytatja, az „uralkodóosztály hatalmát szolgáló fegyveres kasztra”529, a „m. kir.” 

tiszti karra helyezve a hangsúlyt. A regényt egészíti ki a Valóságban 1979-ben megjelent 

Történelem, ereklyék nélkül, Andorka Rudolf naplójáról és Kádár Gyula emlékiratáról 

cím  tanulmány, melyben Dobai két egykori magas rangú katonatiszt, Andorka Rudolf530 

és Kádár Gyula531 visszaemlékezése alapján elemzi az 1920-tól 1945-ig tartó id szakot. A 

szerz  a Horthy-korszakról alkotott véleményét már a Tartozó életben és a regény kapcsán 

is megfogalmazza532, de a tanulmányban állításait a szemtanúk m veivel igazolja, illetve 

árnyalja. „Az »uralgó« úri osztályról és annak fehér keszty s elitjér l, a katonatisztekr l, 

infernális képet fest a Kádár-memoár: különösen, amikor néhány oktató tiszt törzstiszt és 

ezredparancsnok vagy diplomata portréját írja le mint tipikusat, szemben a mindenkor 

kevesebb kivételekkel, akikben kételyek éltek a tiszti szerep politikai, történelmi 

eszményeit illet en. (…) A Horthy Miklós nevével zászlózott és címerezett Magyarország 

politikai identitását els sorban és mindenekel tt: a tiszti öntudat jelentette, ez pedig 

leginkább a kaszinók »politikumának« szintjén állt, nem szerintem, hanem az autentikus 

                                                 
526 HORVÁTH Barnabás, Nincs kétféle történelem, Beszélgetés Dobai Péter íróval, Demokrata, 1995. okt. 12., 
46.  
527 Lásd MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/9., 552.  
528 BÁNYAI Gábor, M helybeszélgetés Dobai Péterrel, Népszabadság, 1975, július 13, mell. 8. 
529 DOBAI Péter, Történelem, ereklyék nélkül, Andorka Rudolf naplójáról és Kádár Gyula emlékiratáról, 
Valóság, 1979/2, 32. 
530 Andorka Rudolf (1891-1961) magyar vezér rnagy, diplomata  
531 Kádár Gyula (1898-1982) vezérkari ezredes 
532 „(…) a Tartozó élet, ami 38-39-ben játszódik, és ugyan kihagyással, de 45-ig tart, ez a számomra, és az 
egész magyarságra nézve annyira sorsnehéz, annyira feloldozhatatlan periódus volt, hogy itt a »fölkészülés« 
már akkor történt meg, amikor én még meg sem születtem. El bb megszereztem különféle dokumentumokat, 
könyvekb l a kell  utálatot és gy löletet az egész korral kapcsolatban, és sokkal nehezebb volt megtalálni 
egy olyan pontot, amit szeretni is lehet az egészben, és utána ezt én két hét alatt tulajdonképpen megírtam.” = 
SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1005. 
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Kádár Gyula szerint. Nyersen: egy teljesen infantilis identitás volt ez, logikus, hogy a 

világtörténelem – jobbról is, balról is – legázolta.”533  

Dobai tanulmánya több szempontból is figyelmet érdemel, m vei fel l olvasva az 

esszé kiegészíti, pontosabbá teszi a Tartozó élet cím  regényben megfogalmazott 

gondolatokat (pl. a magyar politikai gondolkodásról, a korszak legbefolyásosabb 

irányzatáról, a keresztény-nemzeti gondolat ellenforradalmi revizionizmusával 

kapcsolatban), a bevezet ben olvasható történelmi összefoglalójával – az 1849-t l 1918-ig 

terjed  „békebeli” korszaktól az 1920-as évekig tartó id szakig – pedig pályakezdését l a 

hetvenes évek végéig írt m vei történelmi  közegét is felvázolja, vagyis az els  alkotói 

periódus történelemmel kapcsolatos állításait foglalja össze. A tanulmány fontos vonása, 

hogy a korszakról írt elemzésben nincs anakronizmus534, a hatvanas, hetvenes évek 

történetírására a Horthy-korszak bírálata volt jellemz , de Dobai állításai a rendszerváltás 

után készült elemzésekkel vannak összhangban. A szerz  a tanulmányban is hangsúlyozza 

a „korábbinál nagykorúbb múlt-szemlélet”535 kialakulásának, s a magyar történelem 

megismerésének fontosságát536, vagyis ismételten elmondható, hogy a ’69-ben felvázolt és 

a rendszerváltás utáni interjúkban megismételt program megvalósításán dolgozott. 

 

Parabolák évtizede 

Dobai egy 1991-ben adott interjúban arra a kérdésre, hogy íróként hogyan élte meg 

a rendszerváltást, így válaszolt. „Meglehet sen passzívan, de jó reményben. Néztem a 

tévét, olvastam az újságokat, de úgy éreztem, az írói beavatkozásnak a politikába, most, a 

II. évezred végén, nincs meg az az er tere, ami például a múlt században megvolt a Pilvax 

                                                 
533 DOBAI Péter, Történelem, ereklyék nélkül, Andorka Rudolf naplójáról és Kádár Gyula emlékiratáról, 
Valóság, 1979/2, 28. 
534 Dobai a rendszerváltás után is leírhatta volna a következ  mondatot.  „Hasznos forgatni Kádár Gyula 
emlékiratát azoknak is, akik a mai társadalomban bizonyos »úri all rökkel« együtt járó nosztalgiákat 
táplálnak a múltbeli úri magatartás- és jellem-eszmények iránt, akik ahelyett, hogy szembefordulnának vele 
és eltörölnék, utánozzák, másolják, megjátsszák a volt magyar dzsentri-tiszti kaszt kifejezéseit, gesztusait, 
szerepeit, mindazt, ami már végérvényesen megbukott és megszégyenült a történelemben, mert akciókontár 
volt és szellemileg elégtelen, hitt küldetéséhez kevés.” = Uo. 30. 
535 Uo. 22.  
536 „Egy-egy ilyen naplótöredék vagy nagy személyes megrendülésb l táplálkozó emlékirat, túl azon, hogy a 
sötét képet teszi fekete keretbe, arra szolgáljon els sorban, hogy az utódnemzedék ne csak révet az átkelés 
esélyével, ne csak vámot az átkelés árával, de hazát találjanak a történelemben.” = Uo. 32. Standeisky Éva 
2011-ben a Historiográfiai konferencia az 1945 utáni magyar történetírásról cím  rendezvényen tartott 
el adásának a végén felhívja a figyelmet arra, hogy a „feltáró munkálatokban – ellentétben ötvenhattal – 
jelent s hátrányban vagyunk. A „különböz  rezsimek saját képükre formálták a múltat és a múltkutatást. Sok 
mindent elölr l kell kezdeni.” (STANDEISKY Éva, Tétova újraértelmezések, Magyarország második 
világháború utáni évei a rendszerváltozás utáni történetírásban, Élet és Irodalom, 2012., jan. 13., 5.) vagyis 
a múltkutatást terén még mindig lemaradásaink vannak, Dobai felvetései tehát ma is aktuálisak.  



 114

kávéházban. (…) az el z  rendszer kegyelemre, ha úgy tetszik, kényre-kedvre megadta 

magát. Egy olyan rendszer, amelyben az író évtizedeken keresztül úgy érezhette magát, 

mint aki jég alatt úszik: kénytelen volt áttételekben, kett s jelentésekben, parabolákban 

fogalmazni. És ez a jég hirtelen összeroppant, elolvadt (…) Szóval nem volt el ttem olyan 

kézirat vagy regény, aminek hirtelen fordulatot tudott volna adni az agyam, tehát, hogy 

megszüntettem volna az áttételeket, a dupla fogalmazást, a kett s jelentést és direkt módon 

»Tizenkét pontot« vagy »Talpra Magyart« írjak.”537 A rendszerváltást követ en 

megfogalmazott helyzetjelentés a Kádár-korszak jellegzetes írói poétikájára világít rá, a 

parabolisztikus fogalmazásmódra.  

 A hatvankilences nemzedék indulásakor az irodalomkritika képvisel i a nagy, 

áttekint , „korunk valóságát h en tükröz ” regény, illetve „az igazi magyar történet 

megírását” várták az új generációtól, s hiányolták a „társadalmi üzenetet”.538 A hetvenes 

évek közepén készült áttekintések szerz i viszont már nem vitatták az új nemzedék 

elkötelezettségét. Kis Pintér Imre például 1975-ben a Debreceni Irodalmi Napok 

prózavitáján az „élmény” és az „epikus távolságtartás” mentén gondolkodva, a morális 

hangoltságon belül állapított meg három eltér  élménytípust, s ezek alapján csoportosította 

a fiatal írókat.539 1972-ben a Valóságban zajló, fiatal irodalomról szóló vitában résztvev  

kritikusok még elítélték a novellákban felt n  „lézeng  h söket”. Kis Pintér szerint viszont 

ezeknek a m veknek a konfliktushelyzete társadalomkritikus írói attit döt fogalmaz meg, 

„s így akár egy nagyformátumú, realista epika esélyeit”540. Az szinteségélmény képvisel i 

(pl. Marosi Gyula, Lengyel Péter, Császár István541) alig alakítanak a hozott 

élményanyagon, m veikkel a közvetlen valóságot ragadják meg. Az informatív élmény a 

hagyományos, szociográfikusan valóságelemz  prózai vonulatból, leginkább a móriczi 

hagyományból merít szemléletet és formanyelvet.542 A szerz  Ördögh Szilvesztert említi 

példaként, aki a „mai paraszti élet különös valóságáról”543 ad realista jelenségrajzot. Az 

allegorikus élmény az el z  ellenpólusaként, a valóság széls ségesen általános írói 

                                                 
537 SZIKSZAI Károly, A magyar Rubicon, beszélgetés Dobai Péterrel, Élet és Irodalom, 1991, június 21., 7. 
538 A hetvenes évek irodalmi vitáihoz lásd A hetvenes évek magyar irodalmáról, szerk. AGÁRDI Péter, 
Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979. 
539 KIS PINTÉR Imre, Élmény és távolságtartás a legújabb magyar prózában, (Töprengés az utolsó tíz év 
néhány pályakezdésér l) = KIS PINTÉR Imre, Helyzetjelentés, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1979. 
540 Uo. 71. 
541 Kis Pintér Imre ket tartja az szinteségélmény legtehetségesebb alkotóinak. Uo. 83. 
542 „(…) valamilyen jellegzetes társadalmi réteghez vagy mili höz köt dik, alapja mindig is valamilyen 
egyértelm  valóságnak az élménye. A m  ezt az élményt a maga közvetlenül adott realitásában tárja fel, 
többnyire realista leírással.” = Uo. 67. 
543 Uo. 



 115

megközelítését jelöli. Az allegorikus fogalmazásmód az informatív élmény-típussal 

ellentétben az irodalom nemzetközi áramlataival áll összhangban, s így az egyetemes 

prózairodalommal hozható összefüggésbe. A csoportba sorolt írók (Dobai Péter, Spiró 

György, Czakó Gábor, Nádas Péter) a huszadik századi magyar (pl. Krúdy, Füst, 

Kosztolányi, Mészöly, Sánta, Déry) vagy külföldi gondolatforrásból merítve alkotják meg 

a történeti, társadalmi vagy erkölcsi valóságmetszeteket; ebb l az írói alapállásból 

parabolikus regények és novellák születnek. 

A parabolisztikus formák a hatvanas évek második felében jelentek meg markánsan 

a magyar prózában, de a hetvenes években váltak jellemz vé – ez derül ki Oltyán Béla 

1978-ban írt Történelem, mítosz, parabola…544 cím  tanulmányából, melyben 1970 és 

1977 között megjelent regények alapján mutatta be az áttételesebb ábrázolási forma 

változatait (mitizáló-, modell- és  parabolaregény). A parabolikus áthallásokat keres  

szemléletmód – ahogy Kis Pintér csoportosításából is kiderült – Dobaira is hatott. Oltyán 

szerint a Csontmolnárok (1974) átmenetet képez a hagyományos realisztikus és a 

parabolisztikus ábrázolásmód között. Oltyán ezzel arra utal, hogy az író a történelmi 

dokumentumok felhasználása mellett ’56-ra és a ’68-as forradalmi mozgalmak bukására is 

rávetíthet  parabolát alkotott meg. A parabolikus-allegorikus ábrázolási módot választó 

(irodalmi) tendenciához tehát Dobai is kapcsolódott.  

A korábbi fejezetekben a szerz  pályakezdésének elemzésekor viszont azt a 

momentumot emeltem ki, hogy köt dése kora irodalomtörténeti folyamataihoz ambivalens 

volt, a nemzedéktársakkal közös élmények, és élethelyzetek megfogalmazására mások 

voltak az eszközei.545 Néz pontja irodalmi tevékenységét tekintve eltért a trendek kijelölte 

pozíciótól, s életm ve kezdetben inkább az aktuális filmtörténeti eseményekkel haladt 

párhuzamosan. A hatvanas, hetvenes években viszont a parabolisztikus forma nemcsak az 

irodalmi m vekre, hanem a játékfilmekre is jellemz  volt. Bikácsy Gergely az 1970-es 

évet, az ez évben készült filmek tükrében (pl. Kardos Ferenc, Egy rült éjszaka; Gaál 

István, Magasiskola; Kósa Ferenc, Ítélet) a parabolák évének nevezte, s t véleménye 

szerint az egész évtizedre ez az ábrázolásmód válik jellemz vé546. Dobai pályakezdésekor 

ez a tendencia általános volt, hiszen e formát Magyarországon – és a kelet-európai 

térségben – politikatörténeti események hívták életre. Virágkorát a kádári konszolidáció 

kompromisszumra hajló éveiben élte, a féldiktatórikus rendszer megszilárdulásakor. Paul 
                                                 
544 OLTYÁN Béla, Történelem, mítosz, parabola: évtizedünk magyar epikájában, Tiszatáj, 1978/3, 49-55. 
545 Például novelláiból hiányoznak az ún. „lézeng  h sök”, a Krakkóba igyekez  autóstoppos fiatalok.  
546 BIKÁCSY Gergely, Álmodozás nélkül, Beszél , 1998., jan., 92-96. 
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Ricoeur meghatározása szerint, a parabola olyan történet, amely „másra vonatkozik, mint 

amit elmond: valamit »helyettesít«”547, s a hatalom és a m vészek közötti konszenzus is 

hasonló elven alapult, a m vész látszólag mást mondott, mint amire a m vei alapján 

következtetni lehetett. „A hatalom azt mondta: csak semmi nyíltság, egyenes beszéd, és 

akkor tárgyalhatunk. A m vész azt mondta: jó, majd elrejtem »metaforák erdejébe«, de 

akkor ne kiabálj áthallásról, mert én is csak a közvetett nyelvet beszélem. Ha én nem 

nevezhetem nevükön a dolgokat, neked sincs jogod azt tenni. A te oldaladon sem lehet 

semmi nyíltság, egyenes beszéd, hiszen én sem azt gyakorlom.”548   

Gelencsér Gábor a hetvenes évek filmm vészetér l szóló könyvében részletesen 

tárgyalja a parabolikus formát.549 Gelencsér elemzéséb l kiderül – s ez a Dobait ekkor ért 

inspirációs hatások feltérképezése szempontjából fontos információ –, hogy a filmes 

parabolák jelent s részét nem a jelenkori, hanem a történelmi parabolák adják, s hogy a 

parabola fogalmát a magyar filmm vészetben Jancsó Miklós munkái honosították meg. 

Dobai a már idézett, 1991-ben készült interjúban, a parabolikus ábrázolásmódról beszélve, 

Jancsó és Hernádi Szegénylegények (1965) cím  filmjét emelte ki, amely a 

Csontmolnárokhoz hasonlóan ’56-ról (is) beszél. Az író 1981-ben Jancsó hatvanadik 

születésnapján köszönetet mondott a „történelem leckékért”, de túlzás lenne azt állítani, 

hogy Dobai is „Jancsó köpenye”550 alól bújt el . Jancsó Miklós és Hernádi Gyula 1965 és 

1971 között hét történelmi témájú filmet készített (Szegénylegények, 1965; Csillagosok, 

katonák, 1967; Csend és kiáltás, 1968; Fényes szelek, 1968; Sirokkó, 1969; Égi bárány, 

1970; Még kér a nép, 1971), mindegyik parabolaként vagy allegóriaként hoz létre 

általánosítható jelentéseket. A filmek a hatalom természetét rajzolják meg, a hatalom és az 

erkölcs kérdését vizsgálják, többnyire egy forradalom bukása vagy a bukás utáni 

állapotában.  

1970-ben mutatták be Kósa Ferenc mitizáló történelmi paraboláját, az Ítélet cím  

filmet. A film cselekménye az 1514-es parasztfelkelés bukásával kezd dik. Dózsa György 

Zápolya fogságában, a felkelés megtagadására felszólító vallatás közben idézi fel az elmúlt 

hónapok eseményeit, a lázadás és a bukás képsorait. A filmr l szóló vita rendhagyó módon 

                                                 
547 RICOEUR, Paul, A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása, Bibliai Hermeneutika, ford. 
BOGÁRDI Szabó István, MÁRTONFFY Marcell,  Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp., 1995, 54. 
548 Összegezte Bíró Yvette a Filmkultúra egykori f szerkeszt je. BÍRÓ Yvette, Volt egyszer egy kelet-európai 
filmm vészet = A rendetlenség rendje. Film/kép/esemény. Válogatott tanulmányok, szerk. BÍRÓ Yvette, 
Cserépfalvi Kiadó, Bp., 1996, 19.  
549 GELENCSÉR Gábor, A Titanic zenekara, Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmm vészetében, 
Osiris Kiadó, Bp., 2002, 127- 198. 
550 Gelencsér Gábor Jancsó köpenye cím alatt kezdi tárgyalni a rendez  paraboláit. = Uo. 143.  
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1968 szén robbant ki, amikor az Új Írás szeptemberi számában551 megjelent Csoóri 

Sándor és Kósa Ferenc forgatókönyve. A filmvita középpontjában a forradalom és a 

forradalmiság kérdése állt, s 1970-ben a film elkészültekor már nem folytatódott, ami 

nemcsak azt bizonyítja, hogy a film tétje els sorban ideológiai és nem esztétikai 

természet  volt (a film csak a novellában megfogalmazott tételeket illusztrálja), hanem 

hogy 1970-ben, ’68 bukása után már kevesebben akarták feszegetni azt a kérdést, hogy az 

1514-es parasztlázadás mennyiben rajzolhatja meg a forradalom általános képét. A 

forradalmi ideológia mítosza a fiatal generációban ’68 után is élt. Dobai els , 

Filmkultúrában megjelent esszéje, a Dózsa mítosz – vagy a forradalom teljessége az Ítélet 

bemutatása után született. A filmben megfogalmazott kérdések a hatalom és a lázadás 

természetér l, a forradalom elvér l és gyakorlatáról, a diktatúra szükségszer ségér l, a 

forradalom zsarnokságáról (alkalmazható-e a terror az akarat megvalósítása érdekében, 

meddig van joga a forradalomnak ölni, hol a határ a fanatizmus és a bátorság között) stb. 

sokban egyezik az Agitátorok és a Büntet expedíció problematikájával. Nem véletlen, 

hogy Dobai fontos filmnek tartotta az Ítéletet – „Tettnek számít, hogy van. A 

forradalomról gondolkodik, s ezt azért kell tettnek tekintenünk, mivel Közép-Európában a 

forradalom történelmi hiányában és félbehagyottságaiban élesen mást jelent, mint t lünk 

keletre vagy nyugatra.”552 –, de kritikai észrevételeket is tett, nem érezte elég filmszer nek 

az ábrázolást. Véleménye szerint az emlékezetre, a halálfélelemre épül  dramaturgiával a 

történelmi ábrázolások kliséit kerülhették volna ki a film készít i, de a túlságosan 

komponált, „realista látványtömbökkel”553, a „szubjektív eszmélkedés, részletes sokszor 

didaktikus flash-backjeivel”554 ellenkez  hatást értek el. „Az alkotók nem fordultak eléggé 

szembe saját történelmükkel és azzal a tudással, amit bel le merítettek. Túlságosan 

emlékeztek az írott Dózsára, és nem merték azt elfelejteni egy lehetséges, egy ma 

megtanulható Dózsáért. (…) a megvert elfogott és a halálos ítéletre váró Dózsa 

emlékezetéb l bontakoztatták ki a történéseket – a filmábrázolás szempontjából 

legtöbbször hatálytalanította az a megoldás, hogy ebbe a szuverén emlékezetbe 

belefényképezték az események konvencionális, a krónikás logikája szerinti 

megjelenítését. Ennek eredménye lett, hogy Dózsa emberi teljessége csak kívülr l vált 

                                                 
551 KÓSA Ferenc, CSOÓRI Sándor, Ítélet, filmnovella, Új Írás, 1968/9, 54-81. 
552 DOBAI Péter, Dózsa mítosz – vagy a forradalom teljessége, Filmkultúra, 1970/3, 87. 
553 Uo. 85. 
554 Uo. 86. 
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láthatóvá, és gyakran csak az elvont h siesség szerepében részesült.”555 Dobai szerint a 

film középpontjában álló „szubjektív lelkesedés, h si hit és szenvedélyesség”556 

maradandóvá teszi az Ítéletet, s a szerz  kés bbi m veiben forradalmár h sei 

megformálásában ezekre az értékekre támaszkodik. Dobai 1983-ban történelmi 

regényeinek programját a következ ben foglalta össze: „Egy let nt világgal együtt 

elveszett forradalmi, aktív, harcos magatartás fel- és megmutatása, azért, hogy a mai 

nemzedékek a történelmi kontinuitást elemezzék és ebben az azonosulást keresve és a nem 

azonosulást is kifejezve, bátran alakíthassák ki saját és önálló történelmi tudatukat, amely 

egyben a politikai tudatuk kialakítását és vállalását is jelenteni fogja, bármennyire is »régi« 

értékek mérlegén mérik meg önmagukat.”557  

A hatvankilences filmes generáció Jancsó és Kósa parabolisztikus filmjeit l eltér  

úton indult el, és a társadalomkutatói attit döt tette meg formanyelvi tényez vé. A 

társadalmi folyamatok feltárásához – ahogy a Szociológiai filmcsoportot! cím  

kiáltványban rögzítették – a hatvanas évek lírai beállítottságú, moralizáló látásmódja 

helyett a szociografikus pontosságra törekv  dokumentarista stilizációt választotta. Az 

Agitátorok készít i újfajta módon, az elkötelezett filmkészítési hagyományt nem magyar 

szemszögb l, hanem a német és a francia új hullám politikai esszéfilmjeivel rokonságot 

mutatva valósították meg, de a baloldaliság aktuális kérdéseit a Tanácsköztársaság ürügyén 

feszegették, vagyis a parabolikus szemléletmód ilyen formán beszüremkedett a filmbe.  

Dobai els  forgatókönyve, a Magyar Dezs nek írt Hat Brandenburgi verseny a 

magyar uralkodóosztály történelmi magatartását – „ennek a temetkez , szertartásosan 

panoptikumi magatartásformának”558 – vizsgálja, és els  világháborús szerepét kritizálja. 

Az egymástól függetlenül is értelmezhet  tételek történeteiben (Dobai a második tételt 

kés bb a Redl ezredes cím  film forgatókönyvébe építi be, a f h s, Frankovics Miklós 

karaktere megegyezik Alfred Redlével) a szerz  az els  világháború kirobbanását 

megel z  id szaktól az szirózsás forradalomig jut el. Magyar Dezs  hat tételes analitikus 

történelmi filmet tervezett, de csak egyet forgathatott le559. A harmadik tételb l készült, 

                                                 
555 Uo. 87. 
556 Uo. 
557 FEYÉR Zoltán, Utazás a nagyregény körül, Beszélgetés Dobai Péterrel élményeir l, a filmr l, a 
történelemr l, Népszabadság, 1983, július, 30., 16.   
558 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 
59. 
559 Magyar Dezs  így emlékszik vissza: „Az Agitátorok után Dobaival kidolgoztuk egy hat tételes film 
forgatókönyvét Hat brandenburgi verseny címmel, amely tulajdonképpen szintén az er szakról szólt. Az els  
tételben a Monarchia szenzualitását, szépségét és brutalitását vizsgáljuk, a második tétel pedig a fasizmus 
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Büntet expedíció (1970) cím  filmben 1913-ban a Monarchia lovaskülönítménye 

megtorlóakciót vezet egy anarchista ellen, aki megölt egy osztrák tisztet. A film egy 

absztrakt gondolatot fejt ki – „lázító kiáltvány az er szak ellen”560 –, a lázadás esélyeit 

vizsgálja a hatalom rendíthetetlenségével szemben. A forgatókönyv rövid, személytelen 

dialógusokkal mutatja be a büntet expedícióban részt vev  katonák gondolkodásmódját. A 

rendez  a dialógusokat a büntet század monoton menetelésével, egy-egy kiragadott arccal, 

mozdulatokkal s a hozzájuk kapcsolódó archív képsorokkal helyettesíti. A befejezés stílusa 

eltér a katonák vonulásának ábrázolásmódjától, a mikrotörténelmi megközelítést a 

parabolisztikus váltja fel. A forradalmat megjelenít  szimbolikus alak egyedül, karddal a 

kezében áll szemben az elnyomó hatalmat képvisel  fegyveres hadsereggel. A 

zárószekvenciában Magyar Dezs  archív felvételek segítségével eleveníti fel a huszadik 

század véresebb eseményeit (háborút, koncentrációs táborokat), s dokumentum-képsorokat 

láthatunk az akkori jelenr l, 1968 forrongásairól is, nyugat-európai rend rök és tüntet k 

összecsapásairól (a rendez  képeket használ fel Santiago Alvares Now cím  filmjéb l és 

Michael Wadleigh 1969 nyarán forgatott Woodstockjából is), vérz  arcú ifjú ellenállóról. A 

Büntet expedíció a montázs révén a hatvanas évek baloldali tiltakozó megmozdulásait és 

az elnyomás elleni fegyveres harcot helyezi történelmi kontextusba. A film az 

Agitátorokhoz hasonlóan nyelvújító karakter  alkotás, Jancsó Miklós remekm nek 

nevezte, de a dokumentumképek használatával nem értett egyet.561 

A hatvankilences generáció két, pályakezd  történelmi filmjéhez hasonlóan az 

1975-ben készült Vörös rekviem is – melyben Dobai rendez asszisztensként és 

forgatókönyvi konzultánsként vett részt – eltér a hagyományos történelmi paraboláktól. 

Hernádi Gyula azonos címet visel  regényében Sallai Imrének állít emléket, de a 

dokumentatív részekb l és fiktív tudatfolyamatokból felépített m ben Hernádi nem 

törekedett egy reális Sallai-portré megrajzolására, és egy általános érvény  

forradalmármodellt sem alkotott meg. Sallaiban, a siralomházban a halál el tti órákban 

töredékes emlékek bukkannak fel, de nem a „krónikás logikája szerint” bontakozik ki az 
                                                                                                                                                    
lírai aspektusáról szólt volna. Ez a fajta dialektika engem akkor nagyon foglalkoztatott.” = MUHI Klára, 
Forradalmak és büntetések, beszélgetés Magyar Dezs vel és Koltai Lajossal, Filmvilág, 1998/11, 10. 
560 Uo. 
561 „Többen meg is kérd jelezték esztétikailag, hogy milyen jogom van bevágni ’68 májusának képeit meg a 
balkáni megtorlásokét. Emlékszem, Jancsóval hosszú vitáink voltak err l.  azt mondta, ez remekm , de 
minden dokumentumot ki kell vágni. Hernádinak is az volt a véleménye, hogy így nem lehet a történelmet 
kezelni. Én meg azt feleltem, hogy amikor ma hatalmas vízsugarakkal söprik le az embereket az utcáról, az 
számomra beletartozik annak a leveretésének érzésébe, amit ott, 1913-ban, annak a balkáni fiúnak a halála 
váltott ki. Ilyen értelemben én mindig Godard-hoz álltam közelebb. Amit ki kell mondani egy filmben, azt 
agresszíven és egyértelm en kell kimondani” = Uo.   
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emlékképsor, hanem egy halálraítélt csapongó tudatának képei kavarognak a 

gyermekkorról, a ’19-es forradalomról, az emigrációról és a visszatérésr l. A Csoóri-Kósa 

párossal ellentétben Hernádi, illetve a filmes változatban Grunwalsky Ferenc nem egy 

történelmi példázatot tár a néz k elé, hanem a megidézett történelmi esemény lélektani, 

pszichológiai értelmezésére vállalkozik. „Ebben a filmben az emlékezés az életre keltés 

eszköze, hogy a szembenézés szigora és jelenvalósága életre keljen a néz ben.”562 – írta 

Dobai a Vörös rekviemr l. Az író szerint egy történelmi esemény ábrázolásában a 

személyesség megragadása a legnehezebb, Grunwalsky filmje alapvet en fényképekben 

született meg, a személyességet az arcok közelijében ragadta meg, hogy a „mának arcával” 

mutasson meg egy „elmúlt arcot”563.   

A parabolikus forma Dobai pályakezdésekor, a hatvanas, hetvenes évek fordulóján 

tehát a magyar irodalomban és filmm vészetben is csúcsidejét élte, de a Csontmolnárok 

megírásakor a szerz  valószín leg a filmes oldalról szerzett nyelvi és szemléletbeli 

tapasztalatait hasznosította. 

 

Egy „múlt századi” (magyar) regény 

Dobai a 19. századi forradalmár-értelmiségiek portréját rajzolja meg a 

Csontmolnárok cím  regényben, melyben az 1848-49-es szabadságharc eseményei a bukás 

utáni emigránsok beszélgetéseib l, emlékfoszlányaiból állnak össze. A forradalom 

eredményes végkifejletének elérésér l szóló tételek nemcsak az akkori történelmi helyzetet 

jellemzik, hanem a kés bbi korok forradalmait is. A szerz  a Csontmolnárok lényegét 

1972-ben a következ ben foglalta össze: „Bem felkel  tábornokkal együtt az iszlám 

vallásra áttér  magyar-lengyel mérnökkari és tüzértisztek élete az emigrációban (Aleppo), 

miközben a történelem elárverezi ket, noha k h  forradalmárok voltak, majdnem az 

utolsó pillanatig. A regény err l az utolsó pillanatról szól, mely hazai mértékkel mérve 

egészen addig az id szakig tart, amikor itthon a »Toldi h sége« köszöntötte a Kiegyezést 

és a Kiegyezés hamis márványára rávésték a »Toldi h ségét«… ekkor egy-két hasistól 

könny  csontváz még kimeredt a sivatagból, a halálból.”564 

                                                 
562 DOBAI Péter, Az életrekeltés poézise, Grunwalsky Ferenc: Vörös rekviem, Filmkultúra, 1976/1, 32. 
563 Uo. 31. 
564 Új Írás, 1972/12, 109. 
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Dobai Péter és Magyar Dezs  a Büntet expedíció forgatásán 

Dobai 1972-ben az Archaikus 
torzó cím  film kapcsán írt 
m helyvallomásában (Nyelv, kép, 
megnyilvánulás) egy új nyelv, a film 
elsajátítása során szerzett 
tapasztalatait foglalta össze. Az 
Agitátorok cím  filmben való 
közrem ködése a politika és a film 
összefüggéseire irányította rá a 
figyelmét565, a Büntet expedíció 
pedig – melyben 
forgatókönyvíróként és rendez asszisztensként is részt vett –, azt a tapasztalatot hozta meg 
számára, hogy a „megjelenítés: gondolkodás”566, a vágás, a zenei és egyéb hatások (pl. 
dokumentumkép-bevágások) révén, az irodalmi jelenetek „radikálisan megváltoznak”567. 

A hetvenes évek eleje Dobai legtermékenyebb alkotói id szaka. 1972-ben az Új 
Írás szerkeszt sége decemberi körkérdésében arról kérdezett írókat, hogy az elmúlt másfél 
évben milyen m veket alkottak. A szerz  válaszában egy verseskötetet (Kilovaglás egy 

szi er db l), két filmet (Büntet expedíció, Archaikus torzó), s két regényt (Tékozló568, 
Csontmolnárok) említett. Dobai kihagyta a felsorolásból nyelvészeti tanulmányait és a 
Filmkultúrában megjelent esszéit, melyeket azért fontos megemlíteni, mert a 
Csontmolnárokban (1974) addigi formanyelvi eszközeit szintetizálja, s a m be beépíti 
nyelvfilozófiai bölcselkedéseit (pl. Hafin pasa az emigrációnak szervezett estélyen a  
metaforáról és a hasonlatról értekezik)569, valamint történelmi kutatásait is.  

A regényt a témaválasztás szokatlan feldolgozási módja és problémafelvetése 
különböztette meg a tudományos és a szépirodalmi el zményekt l. Dobai a klasszikus 
hagyományokon túl keresett új formai megoldásokat, sokféle elemb l keverte ki regénye 
nyelvét, hogy radikálisan eltérjen a „muzeális érték  szépirodalmi alkotásoktól”. „(…) 
felfedezést érdemelne (…) a szabadságharc bukását követ  emigrációs memoár és 

                                                 
565 „A jelent s filmekkel kapcsolatos kérdések eleve politikai természet ek, a m  itt nem áll meg önmagában, 
mint egy létrehozott irodalmi alkotás,  ha kell kiböjtölve a gyávaság vagy a türelmetlen konformitás 
évtizedeit, hanem vagy bejut az év tudatába vagy archívummá válik, pusztán azáltal, hogy nem vetítik. És az 
archívum nem más mint politikai memória.” = DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), 
Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 217. 
566 Uo.  
567 Uo. 
568 A Tékozlót Dobai 1966-ban kezdte el írni, többször átdolgozta, de végül nem adatta ki a regényt.  
569 Korzelinszki szever pedig egy képet nézve a következ t mondja. „Ah! Ezek szavak, és az egy kép (…) 
Mind jobban érzem, hogy nincsenek hasonlatok.” = DOBAI Péter, Csontmolnárok, Egy múlt századi magyar 
regény, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1974, 118. S utalni kell a Dobai korai m veire jellemz , a regényben is 
el forduló egyéni szóösszetételekre  is (pl. „mosoly-sikátor”).   
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levélirodalom, ezek a régebben és szórványosan kiadott könyvek, amelyek sokkal 
hitelesebben rzik a múlt századi magyar politikai gondolkodás dokumentumait, mint a 
muzeális érték  szépirodalmi alkotások.”570 – nyilatkozta 1973-ban. A szerz  az 
emigrációs irodalom és a történelmi dokumentumok felhasználásával idézi meg a kort, de 
az intellektualizált archaikus nyelvet kortársi nyelvezetbe ágyazza, ahogy Magyar Dezs  
illesztett archív felvételeket aktuális híradóképekhez. A mottóválasztás is ezt a szándékot 
tükrözi, a cím alatt az eredeti kézirat másolatában Vörösmarty Mihály Az elveszett ország 
(1843) cím  verse olvasható, a második fejezet (Redivivus) pedig Jorge Semprunt l vett 
idézetekkel indul, melyek az emigrációs léthelyzetr l szólnak. Dobai a regényben arra 
keresi a választ, hogy 1849 után miért nem volt folytatható a forradalom, de Semprunnel 
egy huszadik századi professzionális forradalmárt idéz meg, vagyis ahogy az Agitátorok 
szerz i összekapcsolták 1919 forradalmi ideológiáját 1968-cal, úgy Dobai is a baloldaliság 
kontinuitásának lehet ségét keresi, vagy legalábbis érzelmileg a forradalmi balszárnnyal 
azonosul, a regényben a Bem-féle internacionalista forradalmárság misztifikálódik. A 
szerz  azért választotta Bemet az „ódivatú forradalmár” Kossuth helyett, mert benne 
fedezte fel azt a forradalmártípust, illetve magatartásformát, amelynek példaértéke tért l és 
kortól független. Bem alakja a forradalmi cselekvés Che Guevarát idéz  mitológiájának 
megtestesít je, s ez a mítosz az Agitátorokban és a Büntet expedícióban is benne van. Bem 
halálos ágyán mintha ’68-at vetítené el re, amikor azon a véleményen van, hogy az új 
típusú forradalomban nem háborúkra, hanem utcaharcokra kerül majd sor. A 
Büntet expedícióban a büntet századot egyedül megrohamozó külsejében Che Guevarára 
emlékeztet  szabadságharcos (Paszterkó Péter) lemészárolása után, a zárószekvenciában 
’68-as utcaharcokról készült képek is láthatók. „Az egész Bem-kaland, Don Quijote-i 
jellege dacára is, a radikális magatartás elégiájává válik. Van benne valami szívszorító”571 
– állapítja meg Szilágyi Ákos a Csontmolnárok kapcsán, s hasonló érzés fogalmazódik 
meg a Büntet expedíció képsorait nézve is.  

Dobai történelem-értelmez  esszéregényt írt, a történetiséget kortársivá avató 

esszéjelleg ugyanolyan er teljes a Csontmolnárokban, mint a Magyar Dezs vel készített 

filmekben. Az Agitátorokban profi színészek (pl. Kozák András, Zala Márk, Kézdy 

György, Cserhalmi György) és közismert történelmi alakok (pl. Kun Béla) mellett amat r 

szerepl k (az avantgárd m vészvilág képvisel i) és közemberek jelennek meg, s a 

regényben is Bem, Kossuth, Perczel mellett fiktív értelmiségi alakok s a szabadságharc 

menekült tisztjei t nnek fel (pl. Bottka János, Bodilla Kornél, B. L. ügyvéd), s t Dobai a 

                                                 
570 Új Írás, 1973/12, 131. 
571 SZILÁGYI Ákos, Vázlat Dobai Péterr l = SZILÁGYI Ákos, Nem vagyok kritikus!, Magvet  Könyvkiadó, 
Bp., 1984, 306. 
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forradalmárok közé emeli barátait, Szentjóbyt, aki az Agitátorokban és a 

Büntet expedícióban is szerepel, és Voloscsukot572 is, az 1859-ben játszódó Vadonban 

pedig Pasolini bukkan fel. Az író bátran nyúlt a történelmi anyaghoz, az Ítélet készít ivel 

ellentétben szembe mert fordulni a kanonizált történelemmel, s így sikerült egy nem 

megélt történelmi helyzetet a megéltség autentikusságával ábrázolnia. Csoóriék megemelt 

irodalmi szövegei távol állnak az él beszédt l. Dobai regényeinek, novelláinak h sei 

rendszerint értelmiségiek, az esszéisztikus párbeszédek a novellák esetében, hétköznapi 

életszituációkban nem hatnak természetesnek, gyengítik a próza megelevenít  erejét, de a 

Csontmolnárokban az értelmiségi forradalmárok ábrázolásakor a politikai-filozófiai etikai 

kommentárok szükségessé válnak, s t a regény f  eszköze a párbeszéd, a m  dinamikáját a 

dialogizált jelenetek adják. Dobai az egyes szerepl k kívülr l és belülr l való analitikus 

ábrázolásánál lényegesebbnek tartotta a struktúrán belül elfoglalt helyük kijelölését, Földes 

Anna ebb l a szempontból Jancsó Miklós filmjeivel és Hernádi Gyula forgatókönyveivel 

állítja párhuzamba a m vet.573 

Dobai a filmes parabolákra jellemz , szigetszer en zárt dramaturgiai térid  

létrehozásával vonta feszesebbé a szerkezetet. A regény nagyjából egy évet fog át, a 

szabadságharcos emigráció útját követi nyomon az akkori magyar határ közelében fekv  

törökországi Viddint l a szintén a török birodalom részét képez  sivatagi Aleppóig. Dobai 

mégsem él az elhatároltságból fakadó parabolisztikus poétika lehet ségével – pedig az 

egyén emigrációban való helyzetének és választásának vizsgálata ezt a megközelítési 

módot is kijelölné a m  számára, ráadásul könny  parabolikus összefüggésbe hozni az 

1848 utáni emigrációt az 1956-ot követ vel, amikor kétszázezer ember hagyta el 

Magyarországot; s a Tanácsköztársaság bukása után is sokan emigráltak, az Agitátorok 

végén a Dobai alakította szerepl  is külföldre távozik –, hanem a hatvankilences nemzedék 

programjának megfelel en nyíltan általánosítja az emigrációnak mint életformának az 

elemzését. A szerz  Semprun A háborúnak vége (1966) cím  filmforgatókönyvéb l574 vett 

                                                 
572 Voloscsuk András Dobai tengerésznaplójában, az 1964-ben is szerepel. 1979-ben Szikszai Károlynak 
adott interjújában a szerz  elmondja, hogy egy katamarán rendszer  vitorlás építését tervezi Voloscsukkal. 
Lásd SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1003. A Kirándulás, fényképez géppel 
cím  novella pedig egy Voloscsuknál tett látogatásról szól. Lásd DOBAI Péter, Párbaj, tükörben, 
Összegy jtött novellák, Littera Nova Kiadó / Accordia Kiadó, Bp., 2000, 239-246.  
573 FÖLDES Anna, Egy múlt századi magyar regény, anno 1974 (Dobai Péter: Csontmolnárok) = Próza jelen 
id ben, Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1976, 325. 
574 A film cselekménye – amely önéletrajzi elemekre épül –  egy spanyol hivatásos forradalmár (Diego Mora) 
három napjának története. A forgatókönyvb l Alain Resnais készített filmet. A háború végét Cannesban 
kizárták a fesztiválról, Magyarországon pedig (bár a szinkron elkészült) nem mutatták be. A forgatókönyvet 
Oscar-díjra jelölték.   
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idézetekkel is jelzi az 1849 utáni történelmi elemzések politikai aktualitását. A hatvanas, 

hetvenes évekre is vonatkoztatható a Bem követ  Bottka János rnagy t n dése. „(…) a 

párizsi, bécsi, müncheni padlásszobákban alakuló titkos társaságokra gondolt, ahol diákok, 

írók, szociológusok szövik a hatalomátvétel terveit, és aztán az utcákon apró eseményeken 

múlik minden…vagy halomra lövik ket, vagy átpártol hozzájuk a katonaság, vagy csak 

egyszer en hazamennek, és örökre megtiltják maguknak a politizálást. A kompromisszum, 

amit mindenáron el akartak kerülni, így vagy úgy mindenképpen megszületik. (…) De 

legalább a forradalmak alatt megismertük egymást: lengyelek, magyarok, olaszok, bécsiek, 

párizsiak keveredtek össze egy-egy forradalmi gócpontban. Békében lehetetlen volna ilyen 

eleven internacionális együttm ködés – t n dött Bottka.”575  

Dobai a forradalmi cselekvés ellentmondásait akarja megérteni a kelet-európai 

értelmiségi forradalmár sorsában, de nem példázatot ír, szerepl it beszélteti, az 

értelmezést, a kommentálást rájuk bízza. Az „egész Bem-kaland” (Bem mohamedán hitre 

tér át, s Amurát pasa néven szultáni tüzérparancsnokként kívánja meger síteni a 

birodalmat, hogy a politikába bekapcsolódva újra feléleszthesse a kelet-európai 

forradalmakat) irrealitását is a regényh sök mondják ki. Korzelinszki százados még 

Viddinben rámutat arra, hogy Bem elképzelése a forradalom folytatásáról „(…) csak kép, 

nem realitás, és néhány törökké lett forradalmár nem is realizálhatja soha.”576 Korzelinszki 

szever Aleppóban a török megszállók ellen fellázadó arab lakosok oldalára áll, s Bem 

ágyúgolyója által esik el. Nem sokkal a „redivivus” után Bem belehal régi sérüléseibe, s az 

emigráció szétszóródik. 

Dobai a kamera néz pontját teszi meg szövegszervez  elvvé, az els  száz oldalon – 

az Agitátorokhoz hasonlóan – a „kamera” egy pillanatra sem áll meg, egyik szerepl r l a 

másikra ugrik, a „casinó”-nak nevezett kávémérésben az emigránsok szüntelenül elemzik a 

forradalom bukásának okait. A vitában két néz pont érvei ütköznek, az egyik képvisel i 

azt kutatják, mikor, melyik csatánál, kinek a mulasztása (többnyire Görgey, Kossuth és 

Perczel neve hangzik el) miatt vesztették el a forradalmat, a másik, hogy mik voltak azok a 

küls  tényez k (kedvez tlen külpolitika, rossz nemzetiségi politika), amelyek eleve 

megszabták a szabadságharc kimenetelét. A jelenre vonatkozóan pedig arra keresik a 

választ, hogy mi a tartalma, értelme az emigránslétnek. Az „él  memoárba” egyre többen 

kapcsolódnak be, folyamatosan érkeznek a magyar és a lengyel tisztek (pl. Bottka János, 
                                                 
575 DOBAI Péter, Csontmolnárok, Egy múlt századi magyar regény, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1974, 310-
311. 
576 Uo. 123. 
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Anasztázy Konrád, Bodilla Kornél, Lády Miklós, Julian Bielonszki), s a képekre alapozott 

jelenetek, párbeszédek által a távol lev  h sök (pl. Pet fi, Görgey, Klapka) is 

megelevenednek. Dobai az els  száz oldalon, az els  fejezet (In effigie) els  szakaszában, 

filmszer  gyorsasággal mozgatja a regényt, a csaták képei történelmi pletykákkal 

váltakoznak, s ez a dinamizmus a Magyarországról érkez  B.L. ügyvéd kijelentésével ér 

véget. „Más híre nincs számunkra? – kérdi még utoljára Perczel. – Azt hiszem, nincsen, 

tábornok úr. Azon kívül, amit bizonyára tudnak: Önök is függnek mind…in effigie, táblára 

írt nevüket a város szélén, Rákosnál kitették a bitókra.”577  

A történet el rehaladtával a tábor életén egyre inkább úrrá lesz az eseménytelenség, 

a regényben feler södik a meditáció és a monológ, többen (pl. Perczel, Bottka, B.L.) napló 

írásába kezdenek, s az emigránsok többsége fokozatosan fel rl dik. Az egyik tiszt, Marosi 

Aurél a kábítószer rabjává válik, a „daleko” szót ismételgeti, amit a többi emigráns is 

átvesz, a „jó napot vagy a viszontlátásra helyett azt mondták egymásnak: »daleko«. 

Céltalan életük fed neve lett a »daleko«”578. Az emigráció is tovább „szóródik”, 

Viddinben mégcsak Bem- és Kossuth-pártiakra, Aleppóban már a Bemet követ k is tovább 

osztódnak „lumpoló ellenségre” és a B.L. ügyvéd által megalapított középpártra. A regény 

el térbe hozott alakjai közé tartozik Bodilla Kornél f hadnagy, aki még Várnában 

otthagyja Bemet, és Amerikába megy. Bodilla a regény elején a következ ket mondja 

magáról Bottkának: „Se a papi, se a katonai, se a polgári életben nem találtam a helyemet. 

A forradalom mind a három életformát összezúzta. A forradalomban találtam meg a 

helyemet. (…) Ami egyszer megvalósult, az aktuális marad, megmarad. Talán máshol, de 

valahol a világon újra kitör a harc, a sugárzó, körkörös tagadás: a forradalom, amelyben az 

emberek valami szebbért abbahagyják mindazt, amit addig csináltak (…)”579 Bottkán kívül 

csak Bodillának sikerül túlélnie az „önkioltás válságát”, bekapcsolódik az amerikai 

polgárháborúba, s forradalmárként, a harc során esik el. Trude, a B.L.-el Viddinbe érkez  

kalandorn  kíséri Bodillát Amerikába, s a sírjára a „Rouge Républicain. Communista.” 

feliratot írja.  

A Csontmolnárok alcíme szerint Egy múlt századi magyar regény. B.L. ügyvéd 

azért marad az emigránsokkal, hogy sikerüljön megírnia a forradalom regényét. B.L., 

Perczel embereként érkezik Viddinbe, kezdetben azért nem fedik fel a nevét, mert bizalmas 

üzenetekkel kéne visszatérnie Magyarországra, kés bb pedig mert a hivatásos 
                                                 
577 Uo. 99. 
578 Uo. 206. 
579 Uo. 45-47. 
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forradalmárok egyszer  kalandorként tartják számon (Bem megvetéssel beszél azokról, 

akik a forradalom helyett az írást választják). Az utókor számára pedig azért nem maradt 

fenn B.L. neve, mert nem produkált maradandót, harci erényekkel nem dicsekedhet (Bem 

utolsó csatája alatt kártyázott, a tábornok halála után bujkált, végül pedig feladta magát az 

osztrák f konzulnál, s a konzul test rének golyójától esik el), s tervezett regénye sem 

készül el. „Az igazi vesztese ennek a háborúnak a magyar irodalom! Ahhoz, hogy regény 

szülessék, talán gy znünk kellett volna…most már én is csak a vereség, a szétszóródás 

regényét írhatom meg, ha lesz hozzá életem…”580, t n dik B.L., s hogy legalább a 

„szétszóródás regényét” meg tudja írni, levelez kört szervez a távoli országokba szakadt 

emigránsok kapcsolatának kiépítésére, hogy „levél-újsággal” alapozza meg az emigráció 

irodalmát. A 19. század tehát elmulasztotta megírni a szabadságharc igazi regényét, B.L. 

sem készül el vele, s t az emigránsok (s az ügyvéd Magyarországon hagyott felesége is) a 

kiszivárgó részleten is gúnyolódnak, mert hangulata inkább egy romantikus regényt idéz. 

Dobai 1973-ban az Új Írás körkérdésére válaszolva annak a véleményének adott hangot, 

hogy az utóbbi évek irodalmi termését nézve nincs regény. „Még nem sikerült megírni »a« 

regényt. A mai magyar regény így hiányában is, mintegy hiánya által létezik, önmagát 

ígérve.”581 Egyértelm , hogy Dobai szól ki a regényb l – B.L.-en keresztül – amikor a 19. 

(múlt) századi regényeket „szellemi présházaknak”582 nevezi, s a szabadságharcot így 

összegzi. „Csupán egy véres regény volt az egész…de nem írta meg senki, mert közben 

regényünk nincs, nem is volt soha! Csak h skölteményeink és regéink vannak…meg 

életképeink vagy nyomorult hazugságok, jelmezek (…) hiába sorolom a kudarcokat, az 

írókat, akik nem tudtak egy organikus m  alkotásáig verg dni, mert a nyelv puszta létéért 

kellett harcolniuk.”583 Dobai olyan regénytípust szorgalmaz, amely a történelmivé 

merevült krónikákkal ellentétben, az élmény intenzitásával jelenidej síti a tárgyalt 

korszakot, ugyanakkor az író ironikusan szól a hetvenes évekre jellemz  irodalmi divatról, 

a „regényt meg kell élni, ez az új irodalom technikája!”584. S Dobai regénydefiníciója, 

illetve a Csontmolnárok összegzése olvasható ki B.L. következ  megállapításából is: „a 

regény semmi más, mint az a bátorság, hogy egy gondolatnak megmutatjuk egész 

történetét úgy, ahogy az tényleg történt, miközben mást akartunk.”585 Dobai a forradalom 

                                                 
580 Uo. 146. 
581 Új Írás, 1973/12., 131. 
582 DOBAI Péter, Csontmolnárok, Egy múlt századi magyar regény, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1974, 146. 
583 Uo. 145.  
584 Uo. 155. 
585 Uo. 158. 
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regényét írja meg, éppen ezért még a fikció szintjén sem a kalandor B.L. feljegyzéseire 

támaszkodik, hanem a Bemet követ  mérnök-forradalmár Bottka naplójára és leveleire. Az 

rnagy adja meg a regény keretét, a Csontmolnárok Bottka meditációjával és naplójával 

indul, s a regény végén a neki küldött levelekb l értesülünk a többi emigráns sorsáról. 

Bottka, Bem halálát követ en Amerikába megy, a Kelet-Nyugati Vasutak f mérnöke lesz, 

s 1900-ban, élete utolsó évében fordítja le angol nyelv  emlékiratait magyarra.  

Dobainak sikerül a magyar történelmet az európai fejl dés egészébe illesztenie586, 

vagyis (közép-kelet-)európai regényt írnia. 1974-ben a regény megjelenésekor Sükösd 

Mihály Regényíró a küszöbön cím  recenziójában a szerz  „meghökkent en érett 

történelemfilozófiáját”587 emelte ki, és maradandó teljesítménynek nevezte a regényt. 

Tallár Ferenc szerint „Dobai Péter Csontmolnárok cím  regényében rendkívüli 

következetességgel nyúl a Történelemhez. Egyértelm , beteljesedett m vet hozott létre, az 

utóbbi évek egyik legizgalmasabb, formai szempontból összefoglaló jelent ség  

alkotását.”588 Thomka Beáta a Csontmolnárok koncentráltságára hívta fel a figyelmet. „A 

»szétszóródás regénye« Dobai kezében a s rítettség regényévé változott. (…) Dobai els  

regénye autentikus formában mutatta fel »saját gondolatának« történetét. Regénye modellt 

teremtett a 70-es évek új magyar történelmi regénye számára.”589 Kulin Ferenc abban látta 

a m  jelent ségét, hogy a tankönyvek ismeretanyagán túllépve a szerz  arra keresi a 

választ, miért nem sikerült az emigrációnak a forradalmi er ket újra összefognia, és Dobai 

újszer  kérdéseivel „egy hamis történelmi tudat tisztulását”590 is el segíti.591 

A Csontmolnárok elemzése során már felmerült, hogy Dobai a regény írásakor a 

filmforgatásokon szerzett tapasztalatait is hasznosította. A szerz  m vészete nem volt 

független a korszak újító törekvéseit l és bizonyos trendekt l (pl. parabolikus látásmód); 

hatottak rá, de fontos hangsúlyozni, hogy  is hatott másokra. A bevezet  fejezetben már 

idéztem Magyar Dezs t, aki egy 1987-ben megjelent interjúban „mind alkotói, mind 
                                                 
586 Messingberd, a „hivatásos utópista” angol színrelépése is azért fontos a regényben, mert a vele folytatott 
vitán keresztül az Európában akkor divatos eszmék (Feuerbach szeretet-tana, Marx és Engels tudományos 
szocializmusa, internacionalizmus és munkásmozgalom) is kirajzolódnak. (Messingberd utópisztikus 
kommunájába európai forradalmárokból toborozna hív ket, de a még ingadozók – Korzelinszki, Anasztázy, 
B. L. – végül Bemet követik.) 
587 SÜKÖSD Mihály, Regényíró a küszöbön, Új Írás, 1974/8, 82. 
588 TALLÁR Ferenc, Valóság vagy történelem? (A különösség és a mai magyar próza), Mozgó Világ, 1978/6, 
54. 
589 THOMKA Beáta, A „szétszóródás regénye” (Dobai Péter: Csontmolnárok, Magvet , Budapest, 1974.) = 
THOMKA Beáta, Narráció és reflexió, Forum Könyvkiadó, Szabadka, 1980, 115. 
590 KULIN Ferenc, Dobai Péter: Csontmolnárok, Magyar Hírlap, 1974. aug. 17., mell. 4.  
591 1975-ben Dobai szerz i estjén (november, Népfront VI. ker. szerv, a moderátor Ács Margit) a közönség 
egyik tagja azon a véleményen volt, hogy a Csontmolnárokat középiskolai történelem órákon is tárgyalni 
kellene. = Pet fi Irodalmi Múzeum, Médiatár 
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magyarsága szempontjából” nagyon fontos személynek jelölte Dobait, aki a „legjobb 

kvalitásokat hozza ki bel le”592, s András Ferencet, aki filmet akart készíteni a 

Csontmolnárokból és a Tartozó életb l.593 Bódy Gábor egy 1976-os kéziratában a 

Csontmolnárokat az „utóbbi évek egyik legérdekesebb magyar könyvének”594 nevezte, s 

Dobai regényét is azok közé az olvasmányai közé sorolta, amelyek az Amerikai anzix 

(1975) készítésekor inspirálták. Dobai 1973-ban kubai ösztöndíja megkezdése el tt a 

Magvet  Kiadó igazgatóján kívül Bódynak és Hajnóczy Péternek adta oda a kéziratot.595 

Bódy Gábor filmje Dobai regényéhez hasonlóan a 48-as emigrációról és általánosabb 

értelemben a mindenkori emigránslétr l szól. A film elején a magyar emigránsok 

állomásait gyors egymást követ  inzertek jelzik: „1849. Temesvár, 1855. Sebastopol, 

1860. Toscana, 1865. North-Carolina”. Az Amerikai anzix az emigráció utolsó állomásán 

Észak-Karolinában játszódik. A film elején Fiala János és társa Boldogh egy támadási 

tervhez készítenek térképet az ellenséges er k elhelyezkedésér l. Bódy Fiala 

néz pontjából, a mérnök teodolitjának lencséjén keresztül mutatja a tájat. Fiala János valós 

személy volt – Bódy forgatókönyvének Fiala naplója az egyik alapja596 –, de nem nehéz 

felfedezni, hogy a rendez  Bottka János sorsát gondolta tovább, Dobaihoz hasonlóan t 

tette meg f szerepl nek. Az objektum bemérése után Fiala és Boldogh Görgey 

„Rückblickjér l” beszélnek. Boldogh szerint Görgey akár Európa diktátora is lehetett 

volna, ha sikerül április 27-én Bécsbe, majd Olmützbe mennie, a horvátok után az 

olaszokat is felmorzsolhatta volna. Fiala azon a nézeten van, hogy a tábornok nagysága 

abban áll, hogy meg rizte a sereget. Boldogh viszont gyenge hadvezérnek tartja a „törpe, 

g g s és embertelen” Görgeyt. Hasonló párbeszédek olvashatók a Csontmolnárok elején 

(38-52.o.), Bottka, aki Görgey törzskarában szolgált, „hangsúlyozott tisztelettel” beszél a 

tábornokról, még Bemnek is, aki térképésznek veszi maga mellé. A film vége felé Fiala 

Vereczkynek – a harmadik típusként597 felállított fatalista f hadnagynak – említi, hogy már 

                                                 
592 BÁTHORY Erzsébet, PINTÉR Judit, „…És akkor az ember egyre inkább szükségét érzi annak, hogy valami 
szintézis szülessen…”, Beszélgetés Magyar Dezs vel, Filmkultúra, 1987/3, 49. Dobai Péter szóbeli közlése 
szerint Magyar Dezs  is szeretett volna filmet készíteni a Csontmolnárokból.  
593 BÁRSONY Éva, Füstbe ment tervek, Beszélgetés András Ferenccel, Filmvilág, 1994/3, 21.  
594 Végtelen kép: Bódy Gábor írásai, szerk. PETERNÁK Miklós, Pesti Szalon Könyvkiadó, Bp., 1996, 193. 
Lásd még a 141. lábjegyzetet.  
595 Dobai Péter szóbeli közlése 
596 Bódy ezen kívül Árvay László és Kuné Gyula feljegyzéseit, Teleki László levelét, Ambrose Bierce 
novelláját, Marx Károly cikkét, valamint Walt Whitman és Csoóri Sándor verseit használta fel.   
597 Bódy három magatartástípust mutat be a filmben. Fiala a racionális szemléletmódú realistát, Boldogh a 
szentimentális értékekhez köt d  idealista típust (szeretne visszatérni a hazájába, hogy ott temessék el), 
Vereczky Ádám pedig a fatalistát testesíti meg (a film végén karbafont kézzel áll a leng  hintában, s ez 
okozza a halálát).   
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Bem mellett is foglalkozott topológiával. A másféléves aleppói korszakról is beszámol, 

elmondja, hogy Amurát pasa az elkövetkezend  nagy háborúban hitt, és segített az aleppói 

parancsnokságnak a berber-arab gerillalázadást felszámolni. „Figyeltem az öreg oroszlánt, 

Európa forradalmainak zsoldosát, amint a legkorhadtabb státus rend reként lép fel…” A 

regény végén Bottka a Kelet-Nyugati Vasutak f mérnöke lesz, a film végén, az északiak 

gy zelme után Fiala elfogadja a Pacific vasútépít  társaságtól kapott megbízást. 

A film egyik legjobb része a kantin-jelenet, amely a Csontmolnárok „casinó”- 

epizódját idézi (9-100.o.). A kantin emeletén a „Magyar Tiszti Casinóban” asztaloknál, 

régi magyar újságok mellett kártyáznak a tisztek. A magyar emigránsok keverék nyelven 

(magyar, német, angol, lengyel, olasz) anekdotáznak, csatákat elevenítenek fel, egy színes 

b r  férfi bendzsóján a „Rákóczi-marsot” pengeti. 

Bódy dekonstrukciós módszerrel dolgozott, különböz  konvencionális szabályokat 

játszott ki (dokumentarista stílusú képek keverednek némafilmes és experimentális 

trükkfilmes megoldásokkal)598, a film magára a filmre is reflektál – ahogy Dobai regénye a 

regényre –, a rendez  arra keresi a választ, hogy hogyan lehet újrateremteni a régies 

dokumentumfilmes világot, illetve hogyan lehet filmet készíteni arról a korszakról, 

amelyben még nem találták fel a mozgóképet. Bódy önálló formakoncepciót valósított 

meg, a Csontmolnárokból átvett és tovább gondolt tematikus motívumok kiemelése azért 

indokolt, mert id  közben Bódy Gábor kultikus figurává vált, filmjei kanonizálódtak, 

Dobai viszont kánonon kívüli pozícióba került. Györffy Miklós egyik tanulmányában 

megemlíti, hogy a Csontmolnároknak „közeli rokona” az Amerikai anzix, de elemzésében 

nagyobb teret szán a filmnek, mert formanyelvi szempontból túlhaladta a regényt.599 2008-

ban egy Bódy Gábor kerekasztal-beszélgetésen pedig olyan kijelentés hangzott el, hogy a 

regény az Amerikai anzixból készült.600 

A Csontmolnárok 1974-ben néhány nap alatt elfogyott a könyvesboltokból601. A 

regény 1997-ben bekerült a 7x7 híres mai magyar regény cím  könyvbe, a m r l Berkes 

Erzsébet írt összefoglalót. Berkes véleménye szerint a rendszerváltás el tt a 
                                                 
598 Lásd Gelencsér Gábor elemzését a filmr l. GELENCSÉR Gábor, A Titanic zenekara, Stílusok és irányzatok 
a hetvenes évek magyar filmm vészetében, Osiris Kiadó, Bp., 2002, 397-401. 
599 GYÖRFFY Miklós, Párhuzamok és keresztez dések, A  magyar irodalom és a  film kapcsolatai a hatvanas 
és a hetvenes években = A tizedik évtized, A magyar játékfilm a kilencvenes években és más tanulmányok, 
Palatinus, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001, 190. 
600 Csaplár Vilmos említi, hogy Bódy és Dobai a film miatt vesztek össze. „Dobai ebb l írta a 
Csontmolnárokat”. = FORGÁCH András, Sötét angyal, (Kerekasztal-beszélgetés Bódy Gáborról – 2. rész), 
Filmvilág, 2008/7., 24.   
601 FÖLDES Anna, Egy múlt századi magyar regény, anno 1974 (Dobai Péter: Csontmolnárok) = Próza jelen 
id ben, Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1976, 320. 
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közgondolkodás szintjén, az olvasó részér l megvolt a készség arra, hogy az íróval együtt 

gondolkodjon, ma viszont csökkent a fogékonyság az „ilyetén szellemi vállalkozásra”602. 

1998-ban új kiadásban is megjelent a regény, 2000-ben pedig Dobai forgatókönyvet 

készített a m b l. 

Dobai érett történelemszemlélete ma, hogy már „visszakaptuk a történelmet”, nem 

hat szenzációként, ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a 2003-ban 

megjelent Magyarország története a 19. században cím  egyetemi tankönyv Batthyány, 

Kossuth, Görgei603 a történetírásban cím  fejezetében Gergely András arra hívja fel a 

figyelmet, hogy 1848-1849 kutatása terén a magyar történetírásnak még vannak 

adósságai.604 A „Görgei-kérdés” például ma sem megoldott, nem készült el a tábornok 

életrajzi monográfiája, vagyis a Csontmolnárok Görgey-magyarázó epizódja (Dobai az 

emigránsok vitáin keresztül Görgey személyét és az árulási vádat különböz  néz pontból 

is megvizsgálja) id tállónak bizonyult. 2010. március 15-én Dobai a Collegium 

Hungaricum Berlinben Redivivus – a magyar emigráció – 1848 után címmel tartott 

el adást. A Visszakapott történelem, az értelmiség a paradicsomba megy? cím  esszéjét 

pedig 2009-ben közölte újra az Egyenlít  cím  folyóirat 1989-re visszatekint  

rovatában.605  

                                                 
602 BERKES Erzsébet, Csontmolnárok = 7x7 híres mai magyar regény, Móra Könyvkiadó, 1997, 383. 
603 Görgey a szabadságharc idején, a forradalom hatására áttért a Görgei írásmódra (érdekes viszont, hogy a 
keresztnevét mindvégig Arthurnak írta), s végrendeletét is Görgeinek írta alá. Dobai a Csontmolnárokban a 
Görgey formát használja, s az Amerikai anzix forgatókönyvében (Lásd BÓDY Gábor, Egybegy jtött 
filmm vészeti írások, szerk. ZALÁN Vince, Akadémiai Kiadó, Bp., 2006, 408-428.) is így szerepel. Gergely 
András a Görgeit használja, ezért, amikor t idézem ebben a formában írom a tábornok nevét.         
604 GERGELY András, A forradalom és az önvédelmi háború (1848-1849) = Magyarország története a 19. 
században, szerk., GERGELY András, Osiris Kiadó, Bp, 2003, 276-278. 
605 DOBAI Péter, Visszakapott történelem, Az értelmiség a paradicsomba megy?, Egyenlít , 2009/2, 54-55. 
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VII. A mindennapok forradalmárai 
 

Dobai generációjának gyermekkori emléke 1956 volt, de nemzedéke közérzetét és a 

hetvenes évek alaphangját nem az ’56-os forradalom leverésének traumája, hanem ’68 

kudarca határozta meg. A „csillagév” bukását követ  kiábrándulás új tematikát, stílust 

hozott be a fiatal magyar irodalomba, az er sen politikus, utópisztikus tiltakozási poétikai 

formák helyére az irónia, a játék, a groteszk, az analízis és a pátoszmentesség lépett. A 

generáció gondolkodásának kiforrását forradalmi ideálok vonzásában, de forradalmi 

helyzet nélkül nyerte el. ’68 ezt a hiányt pótolhatta volna, de bukása után a nemzedékben 

tudatosult, hogy messze van a történelmi lépték  cselekvés lehet ségét l. A hetvenes évek 

tehát a fiatal generáció számára esélytelennek, mozdulatlan holtid nek t nt, m veiket a 

„tönkremenés melankóliája”606 hatotta át. Bereményi Géza M csarnok cím  dala a ’69-ben 

induló nemzedék legjellemz bb vonásainak definitív érték  meghatározását adja.607 

Az úgynevezett „konszolidációs korosztály”608 a hatvanas évek közepét l a 

kultúrpolitika érdekl désének középpontjában állt. 1972-ben a Valóság cím  folyóiratban a 

fiatal prózaírókról zajlott vita609, de a Valóság szerkeszt sége is hangsúlyozta, hogy nem a 

fiatal írókkal és m veikkel akart foglakozni, „hanem e nemzedék közérzetét, társadalmi-

szociológiai meghatározóit vette szemügyre”610. A vita hozzászólói a szerz ket a 

forradalmi nosztalgia nemzedékének tekintette, akikben a cselekvés szándéka él, de a 

megvalósításra képtelenek, a cselekvés módját nem találják. A nemzedék kedvelt h sének 

                                                 
606 SZILÁGYI Ákos, Két szék között a pad alatt. Vázlat a hetvenes évek konzervativizmusáról = A hetvenes 
évek kultúrája. Tanácskozás a Fiatal M vészek Klubjában 1980. április 10–12., szerk. VERES András, 
Balassi Kiadó, Bp., 2002, 15. 
607 „Este van már, este van, / minden madár festve van, / még a fészkük is festett fészek. / Este van már, este 
van, / még az ég is festve van, / én magam is festett vagyok, no lám. / Én a képr l lenézek, / egy megfestett 
legénynek / festékszeme min akadhat meg? / Nézek festék szememmel, / és megfestett eszemmel / jól 
megfestett gondolataim vannak. / Hátam mögött almafák, / én vagyok az ifjúság: / egy tájképb l hangulatos 
rész. / Jól megfestett engemet /már valaki, s kerteket, / városokat pingált énmögém, no lám. / Tájképen ki víg 
vagyok, / édes üdvözlés vagyok, / festett lévén, mit tehetnék mást: / Hát én vagyok a hetvenes / évek ifja, ki 
nem leszek / úgysem más, csak víg. / Elégedett. / Festett.” Lásd BEREMÉNYI Géza, M csarnok = BEREMÉNYI 
Géza, 150 dalszöveg Cseh Tamás zenéjére, Napkút Kiadó, 2008, 198.  
608 „Ez a generáció akkor végezte egyetemi tanulmányait, amikor az országban – a politikai konszolidáció 
megvalósulásával, a békés együttélés uralkodó szocialista jelszavához igazodva – a gazdasági építés és 
korszer sítés került el térbe. (…) Többségük 1942-ben, 1943-ban született; a háborúról emlékük sincs, a 
személyi kultusz éveir l gyermekkori képeik maradtak, a gyermekkor utolsó kalandja vagy traumája 56 volt. 
Ezt a jellemzést maguk is tudják, f ként mert untalan hallják és olvassák. Benne van a köztudatban; zavaró 
viszont, hogy e »köztudat« az illetékes korosztályon kívül fogalmazódott meg, az  vélekedésüket nem 
kérték ki a szövegezéshez; az ket min sít  nézetek, megítélések más történelmi élmények és tapasztalatok 
birtokában fogantak, eleve más látószög ek; a »köztudat« túlságosan kívülr l nézi, akiket megítél.” = 
SÜKÖSD Mihály, Értelmiségi terepszemle, Magvet , Bp., 1969, 31–32. 
609 Lásd Az irodalom senkiföldjén cím  fejezetet.  
610 Olvasható a vitához f zött szerkeszt i megjegyzésben. = Valóság, 1973/1., 96. 
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és önarcképének „azt a bizonyos fiatalembert” tekintették, aki válaszolna a történelem 

nagy kérdéseire, de nem kérdezte senki, a fiatal prózaírók ezért a „történelmi 

nemtörténést”, „nem-cselekvést”611 jelenítik meg, novelláikban állandó szerepl kké válnak 

a meditáló fiatalok. A jóindulattal közelít  id sebb pályatársak sem érzékelték a 

szövegekb l, hogy a spleenes, házibulis világ mögött a kádári konszolidáció siváran hazug 

hétköznapjai állnak. Örkény István például így vélekedett. „Azok a novellák és regények, 

melyeket évek óta szorgalmasan olvasok, jól vagy rosszul sikerült házibulikról szólnak, 

autóstoppos lengyelországi kirándulásokról, könny  fajsúlyú szerelmekr l, fájdalom 

nélküli szakításokról, vagy pedig a katonáskodás megpróbáltatásairól, melyek se nem 

izgalmasak, se nem megrázóak, mert a békebeli katona csak potenciális h s, tehát 

valójában komikus alak.”612  A kor irodalomkritikusai613 a hetvenes évek 

közérzetirodalmát jeans prózának nevezték el. Dobai nem tartozott a farmernadrágos próza 

képvisel i közé, a Valóságban zajló vitában is csak azért szerepel a neve, mert Orbán Ottó 

felhívja a figyelmet arra, hogy vannak olyan szerz k, akik a jeans prózától eltér  utat 

követnek.614  

A rendszer történelemszemlélete a forradalmak és a forradalmárok 

társadalomformáló szerepének kiemelésén alapult615, s „az irodalom iskoláskönyvekben 

kanonizálódott haladó hagyományainak élén is azok az írók álltak, akik életükkel, 

m veikkel és forradalmi tetteikkel egyaránt a »társadalmi haladást« szolgálták”616. A 

hatalom ’68 után – ahogy az Agitátorok (1969) példája is mutatja – tartott az új generáció 

forradalmi vágyától, a hivatalos kultúrpolitika Király István irodalomtörténész 

tanulmányával a „mindennapok forradalmiságát”617 hirdette meg. Jovánovics Miklós 1969-

                                                 
611 TARJÁN Tamás, Lézengés, fejfájás, lovagkor. Fiatal próza, 1965-72, Új Forrás, 1972/2, 120. 
612 ÖRKÉNY István, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitához, Valóság, 1972/9, 82. 
613 Pl. Az irányzat poétikai jellemz jéhez lásd KULCSÁR SZABÓ Ern , A zavarbaejt  elbeszélés, Kozmosz 
Könyvek, 1984, 92.  
614 ORBÁN Ottó, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1972/8, 91. Ld. részletesebben Az 
irodalom senkiföldjén cím  fejezetben. 
615 Dobai kollégista éveire visszaemlékezve a következ  filmek vetítését eleveníti fel. „Felvillannak el ttem a 
Berlin eleste cím  szovjet film képei, vagy a Párizs lángjai cím  balettfilm harci jelenetei, melyeket tizenöt-
tizenhat évvel ezel tt a kollégiumi vetítések során láttam. Sírtam a vetítések után. Sírtam, hogy vége a 
háborúnak, hogy nem lehetek a Vörös Hadsereg katonája vagy felderít je.”= DOBAI Péter, Dokumentumok 
alapk be és komputerbe, Új Írás, 1970/3, 36-37.  
616 SZAJBÉLY Mihály, Irodalomtörténeti tanulmány Bereményi Gézáról avagy cselleng  h sök nyomában az 
irodalomtól a történetig = SZAJBÉLY Mihály, Álmok álmodói (Irodalomtörténeti tanulmányok), Magvet  
Könyvkiadó, Bp., 1997, 199.  
617 „Aki fiatalok között él, állandóan találkozik ezzel a kérdéssel. Folyvást felmerül: mi is hát a ma 
forradalmisága. (…) Lenin (…) legf bb forradalmi tulajdonságként emlegette a »kitartást«, a »fegyelmezett-
séget«, a hétköznapokban való helytállni tudást. (…) A forradalmiság elromantizálóival, az »egyetlen h sies 
fellángolás« híveivel szemben dicsérte »a tömegek között végzett hétköznapi munkához szükséges 
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ben a Lillafüredi fiatal írók konferenciáján az új nemzedék szemére vetette, hogy nem 

veszi észre, hogy az ország nagy társadalmi átalakuláson megy keresztül, pedig az írói 

feladat az lenne, hogy a „társadalmi gyakorlat elemeib l” kiválasszák azokat a célokat, 

amelyek lelkesít k. Jovánovics azon a véleményen volt, hogy „fiatal íróink (…) nemigen 

vállalkoztak arra, hogy társadalmuk kardinális kérdéseit vizsgálják m veikben”618. 

Haraszti Miklós a fiatal írók nevében erre így reagált. „Úgy látom, hogy a gazdasági 

mechanizmus átalakításának és az ezzel kapcsolatos társadalmi átalakulásnak a f  vezérl  

elve: »a nyugalom minden, a végcél semmi« elve lett. (…) Ha valóban forradalom zajlik 

Magyarországon – ha köznapi, csendes formában is –, akkor ez azt kéne jelentse, hogy a 

nagy tömegek el tt ez a végs  cél világos, programatikus formában jelentkezik. Ha világos 

és harci programként megjelenne viszonylag nagy tömegek tudatában, akkor igaz lenne az, 

amit Jovánovics Miklós mondott, ez azonban nem áll fenn.”619 Haraszti kulcsszerepl je 

volt a ’69-ben megrendezett Lillafüredi fiatal írók konferenciájának, a „társadalmi 

felel sséghez”620 való hozzászólásával  adta meg a találkozó alaphangját. A tanácskozás 

szervez i a közéleti irodalom eszményét hangoztatták, az úgynevezett „küldetéses 

irodalom” képvisel ivel keresték a szövetséget, de Harasztit még ebben az évben 

felel sségre vonták az Új Írás decemberi számában megjelent Che hibái621 cím  verséért. 

Kritikusa, Hajdú Ráfis Gábor „parttalan (abszolút) demokráciával”622 vádolta meg, s a 

költ t 1970 tavaszán rövid id re le is tartóztatták. A hetvenes években is napirenden 

maradt a „társadalmi érvény  irodalom” „indulatos”623 számonkérése, de nyilvánvalóvá 

vált, hogy a kultúrpolitikától mi sem áll távolabb, mint a valóság kíméletlen feltárásának 

támogatása. A fiatal írók számára nem vált világossá a „végs  cél”, a hatvanas, hetvenes 

évek fordulóján lemondtak a forradalmi tettekr l, novelláik lehangoltan cselleng  h sökkel 

teltek meg.  

                                                                                                                                                    
legtürelmesebb, legállhatatosabb, legnagyobb h siességet«, idézte »a mindennapi munkafegyelem szilárd 
formáit«: a mindennapok forradalmiságát. S ez szükséges ma is.” = KIRÁLY István, A mindennapok 
forradalmisága, El szó helyett, Ifjúság és forradalmiság = Hazafiság és forradalmiság, Kossuth 
Könyvkiadó, Bp., 1974, 5-7.    
618 Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, 19. 
619 Haraszti Miklós hozzászólását lásd Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom 
Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, 30-31. 
620 Uo. 29-34. 
621 Új Írás, 1969/12., 63. 
622 HAJDÚ Ráfis, Forradalom vagy anarchia, Népszabadság, 1970., jan. 10., 7.   
623 Lásd Szabolcsi Miklós Indulatos jegyzetek a mai magyar prózáról cím  írását A hetvenes évek magyar 
irodalmáról cím  kötetben (Kossuth Könyvkiadó, 1979, 11-13). Agárdi Péter el - és utószava, s a kötetben 
összegy jtött tanulmányok, beszélgetések is pontos képet adnak a kultúrpolitika álláspontjáról.      
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Dobai 1977-ben egy Miskolcon tartott beszélgetésen elmondta, hogy amikor a 

Csontmolnárok írásába kezdett, a sajtó a mindennapok forradalmiságával624 volt tele, a 

forradalom szinonimájává a rend és az építés vált625, s ez számára elfogadhatatlan volt. „A 

forradalom, a forradalmak nem hagyják nyugton azokat sem, akiknek nem adatott meg az 

egyéni életb l kezd d , arccal és sorssal lázadó forradalmi élet, ezért »rekonstruálják« az 

akciókat, a konspirációkat, az illegalitást és azt az utolsó lélegzetet is, amelyhez még 

gondolat, eszme magatartás társul, (…)”626 – fogalmazta meg a Vörös rekviem cím  film 

kapcsán. A szerz  a „történelmi nemtörténés” állapotát a 69-ben induló filmes 

generációhoz hasonlóan értelmezte és dolgozta fel, Györffy Miklós a hatvanas, hetvenes 

években készült filmekben megjelen  történelmi magatartás- és sors-modellek 

elemzésekor ezt így foglalta össze: „(…) a negyvenes évek szülöttei, úgy érezték, hogy 

kimaradtak a történelemcsinálásból, de legalább képzeletben és gondolatban, vagy a 

diákmozgalmak karnevál-szer  módján szeretnék viszonyítani magukat a forradalmi 

cselekvés példáihoz. (…) Dobai maga nyilvánvalóan ugyanezért írta meg Csontmolnárok 

(1974) cím  regényét, amely (…) már-már anakronisztikusan érvényesíti a hetvenes évek 

elejének eszmevilágából származó személyes szempontját: a defenzívába szorult 

forradalmi magatartás típusának elemzését. (…) Hasonló indíttatású volt Magyar Dezs  

Agitátorok (1969) és Büntet expedíció (1970) cím  filmje. Az utóbbit maga Dobai Péter 

írta. És közeli rokona volt Dobai regényének (…) Bódy Gábor Amerikai anzixa (1975)”.627 

K háti Zsolt értelmezésében Bódy A harmadik (1971) cím  BBS-filmjében a „Faust 

bölcsészkari el adásának próbafolyamatát egy egész nemzedék szellemi-politikai 

érlel désének dokumentumaként”628 örökítette meg: az amerikai–vietnámi háborúból 

beillesztett képsorok, a Vietnám pártját fogó fiatalok indulatai a magyarországi 

konszolidált viszonyokból való forradalmi-romantikus elvágyódást fejezik ki. 

Dobai a cselekvési tér sz kösségének élményét s a „defenzívába szorult forradalmi 

magatartás típusának elemzését” el ször filmes munkáiban (Agitátorok, Büntet expedíció), 

és történelmi tárgyú regényeiben (Csontmolnárok, Tartozó élet) dolgozta fel, de az akkori 

                                                 
624 Dobai Octavio Gomez Önöké a szó cím  „politikai tanfilmjér l” A mindennapok forradalma címen írt 
kritikát. (Filmkultúra, 1975/2., 32-34.)  
6251977 április 4-én Miskolcon Zimonyi Zoltán a Napjaink szerkeszt je beszélgetett Dobaival addigi 
m veir l = Pet fi Irodalmi Múzeum, Médiatár 
626 DOBAI Péter, Az életrekeltés poézise, Grunwalsky Ferenc: Vörös rekviem, Filmkultúra, 1976/1, 29. 
627 GYÖRFFY Miklós, Párhuzamok és keresztez dések, A  magyar irodalom és a  film kapcsolatai a hatvanas 
és a hetvenes években = A tizedik évtized, A magyar játékfilm a kilencvenes években és más tanulmányok, 
Palatinus, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001, 189-190.  
628 K HÁTI Zsolt, Magyar film 1968, Egyenlít , 2008/2., 36. 
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jelenben játszódó novelláiban végzett közérzet-analízisekkel is ugyanazt a történelmi-

társadalmi szituációt próbálja megérteni és érzékeltetni. „A magánélet ugyanolyan 

bizonytalan, céltalan, mint a történelmi helyzetek, hiszen, ha nem létezik olyan stabil 

háttér, amelybe az egyén a maga teljességével beleivódhat, azzal teljesen azonosulva és 

önmagát mégis vállalva (mint pl. 1848-49-ben) akkor az egyén is független, céltalan, 

lebeg  lesz, kiszolgáltatva a küls  er knek, amelyekkel azonosságot sem érez. Az egyén 

számára megsz nik annak a lehet sége, hogy egy olyan öntörvény  saját pályán éljen, 

amelyben szubjektív vonatkozásai maradéktalanul objektívvé, történelmileg relevánssá 

váljanak, s így valójában a mindenr l-leszakadás állapota alapvet  hiányérzettel fonódik 

egybe” – fogalmazza meg Földényi F. László629. A hetvenes évek közepét l Dobai 

novelláiban (és verseiben) ezt a fajta hiányérzetet ábrázolja, szerepl i segítségével a nem-

cselekvések okát világítja meg. Novellah sei a szabadság egyedi lehet ségeit keresik, de 

mivel a környezet nem ad teret a személyes szabadságnak, így csupán filozofálnak róla. A 

szerz  a korra jellemz  közérzetet ragadja meg, de a reflexiós elemek eltávolítanak a 

valóságábrázoló társadalomkritikus attit dt l.  

Dobai számára a küzdelem jelenti az egyedüli tartalmas életformát, ideálja egyfajta 

szuperember630, a történelemben cselekv  alkotó-értelmiségi férfi, akiket történelmi tárgyú 

regényeiben jelenít meg. A szerz  minden esetben zárt szituációba helyezi h seit, akiknek 

nem sikerül elérniük az álmaikat, de a regényh sök a novellák szerepl ivel ellentétben 

megválaszthatják sorsukat (pl. Batiszy Kristófnak és Redl ezredesnek lehet sége lenne 

elkerülni a halált). Dobai a Vadon f h sén, Batiszy Kristófon keresztül egy let nt világgal 

együtt elveszett forradalmi magatartást mutat be, hogy a fiatal olvasók a történet alapján 

kialakíthassák saját történeti és politikai tudatukat. A szerz  a könyv elején szerepl  

Cholnoky-mottót631 kibontva a 19. századi hivatásos forradalmár magatartás-modelljét 

rajzolja meg, Cholnoky Viktor sorai a regény esszenciáját és Dobai kedvenc h stípusának 

jellemvonásait is magába foglalja. Csordás Gábor a regényr l írt recenziójának632 elején, 

az új katonatípus mellett a háború új formáját is elemzi. A gerillaháborúk modelljének 

                                                 
629 FÖLDÉNYI F. László, A gondolat labirintusában. (Vázlat Dobai Péterr l), Új Forrás, 1979/10, 72. 
630 A magunk kenyerén cím  antológiában megjelent önéletrajzi esszéjében így fogalmaz, „A h sök 
életrajzából semmi nem hiányzik. A h sök életéb l nem hiányzik semmi. Egy h stettben megtörténik 
minden.” = A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 88. 
631 A regény elején olvasható Cholnoky-mottó a tizenkilencedik század második felében megjelent 
katonatípusról, a szabadságharcosról szól, aki els sorban az „öntudatosságban” különbözik más korok 
szabadságh seit l. Lásd a regény 7. oldalát  
632 CSORDÁS Gábor, Hivatás helyett: küldetés, Dobai Péter: Vadon, Jelenkor, 1984/1, 77-82. 
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felvázolásával633 is Dobai jelenidej sít  szándékát érzékelteti: „a vezérgondolat, amely 

köré a regény szervez dik, az (ezerkilencszáz) hatvanas évek végének gyakorlatban 

illúzióvá foszlott nagy kérdése: cselekvésre váltható-e a történelemt l elidegenedett 

tudatosság”634. A személyes és egyúttal történelmi cselekvés mítoszteremt  erejét mutatja, 

hogy Dobai a hetvenes, s t a nyolcvanas években írt regényeiben is Che Guevara típusú 

h söket jelenít meg. A forradalmár-értelmiségiekhez való vonzódására utal Vajda János 

munkássága iránti érdekl dése, a Túlél  cím  regénynek a költ  lett volna a f szerepl je.  

Dobai a hetvenes években egyfajta macsó szerepet tudhatott magáénak, Berkes 

Erzsébet egy 1978-as kritikájában635 a fiatal Dobait ’68-as ideált megtestesít  Che 

Guevarát idéz  személynek írja le. „Amikor – jó tíz esztendeje –, Dobai Péter els  írása, 

(majd kötete a Kilovaglás egy szi er db l) megjelent, mindenekel tt nemzedéktársaiban, 

s jónéhány vállalkozó szellem  értelmiségiben élt egy ideál. Nemcsak nálunk hódított ez 

az eszménykép: Bolíviától Párizson át, s tovább vonzott alakja, vagy alakváltozatai, s 

megfogalmazták Che Guevara figurájában csakúgy, mint a párizsi fiatalok 68-as 

szellemében, vagy a Jancsó-filmek magatartásmodelljeiben. Az Internacionalista volt , aki 

egyszerre atléta és filozófus, forradalmár és szépíró, bálványdönt  és vallásalapító, 

meggy z déséért halni kész önéget , s mindent elutasít, ami észérvekkel nem 

magyarázható. Dobai ezt az ideált testesítette meg, nemcsak kheki-szín  zubbonyával, 

kemény arcélével, szemiotikai el adásaival, filozófiai fölkészültségével, nyelvtudásával és 

utazási tapasztalataival, hanem azzal a szellemi intenzitással is, amely a nagyon sokféle 

eredet  és követelmény  magatartás-elvárást személyes létakaratává tömörítette az 

írásaiban.”636 Berkesb l mindez rokonszenvet váltott ki, Csuday Csabából viszont 

ellenérzést, 1976-ban megjelent Egy magatartás és veszedelmei cím  írása637 rendhagyó 

módon szinte kizárólag az író személyével foglalkozik. Reményi József Tamás szerint638 

az írás közlését egyfajta egyensúlyozó kultúrpolitikai szándék vezérelte. A KISZ 

követelései közé tartozott a nemzedéktársak teljesítményének „felel sebb marxista 

                                                 
633 1859-ben Batiszy csapata az Oberzell fedélzetén Magyarországra indul, hogy népfelkelést robbantson ki. 
1863-ban Lapinski, Cwierczakiewitz és Bakunyin vezetésével egy 160 f s nemzetközi különítmény a Ward 
Jackson fedélzetén indul Litvániába, hogy a cári csapatok háta mögött kirobbanó fölkeléssel segítse a harcoló 
Lengyelországot. Száz évvel kés bb pedig Fidel Castro önkéntesei a Granma fedélzetén indulnak el Kubába, 
s egy bolíviai farmon Che Guevara guerillerói Bolívia felszabadítására vállalkoznak. 
634 Uo.80. 
635 BERKES Erzsébet, Búcsú az szi lovastól, Élet és Irodalom, 1978/8, 11.   
636 Uo. 
637 CSUDAY Csaba, Egy magatartás és veszedelmei, Mozgó Világ, 1976/2, 79-81.  
638 Reményi József Tamással 2010. május 27-én váltottam levelet. 
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Dobai Péter a Büntet expedícióban 

igénnyel való bírálata”, az anarchista-romantikus szerep kritikája a társadalmi 

elkötelezettség jegyében pedig a kor gondolatfilozófiai sémái közé tartozott.  

A cikk megjelenése után Mezei András az Élet és Irodalom Megkérdeztük 

rovatában, arról kérdezte Dobait, hogy „»militáns« írónak tartja-e magát?”639 Dobai a 

következ t válaszolta, „(…) tudom és érzem, hogy közöm van a háborúkhoz és a 

forradalmakhoz. A háborúk, a forradalmak sorshelyzeteiben, a legembertelenebb, a 

legkegyetlenebb helyzetekben lehet ségek nyílnak az emberi méltóság, a bátorság, a játék 

és az igazságos szenvedély ábrázolására. Ha ez »militáns program«, akkor ezt vállalom.” 

Dobai a legalaposabb történelmi tájékozódás birtokában kezdett hozzá regényei írásához, 

érezhet en megéli, átéli figurái sorsát, s érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a nyers 

férfias értékek iránti tisztelete nemcsak történelmi tárgyú regényeinek férfi f h seiben 

jelenik meg, hanem színészi alakításaiban 

is, rendez  barátai (Magyar Dezs , Bódy 

Gábor, Szabó István, Radványi Géza, 

András Ferenc, Tarr Béla) többnyire 

kosztümös-egyenruhás szerepet osztottak 

rá. Dobai els  filmes munkájában, az 

Agitátorokban (1969) egy forradalmár-

értelmiségit alakít, a Büntet expedícióban 

(1970) pedig egy osztrák ulánus hadnagyot, akit a film elején lel  egy merényl , miatta 

indul a büntet expedíció. A Psychében (1980) tengerésztisztet, a Circus maximusban 

(1980) amerikai repül pizlótának álcázott német felderít t, a Redl ezredesben 

fregattkapitányt (1983), a Vadonban (1989) a császárvadászok egyik századosát, a 

Sátántangóban (1991-1994) és a Werckmeister harmóniákban (2001) rend rkapitányt 

alakít. Dobai mindössze három jelenkori tematikájú filmben szerepel. Kovács András 

Staféta (1970) cím  dokumentarista stílusú játékfilmjében (melyben a rendez  a fiatal 

értelmiségi cselekvési lehet ségét vizsgálja) egy közgazdász tanársegédet alakít. Kovács 

bevallottan merített a fiatalok balázsbélás dokumentumfilmjeib l, a rendez  munkatársa 

Magyar Dezs  volt, Dobai pár perces dunaparti jelenete az Agitátorokét idézi, ott 

Szentjóby Tamással, itt Blaskó Péterrel beszélget, mindkét esetben anarchista állásponttal 

szemben képvisel egy mérsékeltebbet. 

                                                 
639 MEZEI András, Megkérdeztük Dobai Pétert „militáns” írónak tartja-e magát?, Élet és Irodalom, 
1976/34.5. Lásd még MEZEI András, Megkérdeztük…, Gondolat Kiadó, Bp. 1982, 82-86.  
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Bódy Gábor A harmadik (1971) cím  „enigmatikus »kisjátékfilmjét«”640 m vészbarátaival 

(Dobai Péter, Szentjóby Tamás, Károlyi Zsigmond, Forgách András, Gombás Erzsébet, 

Méhes Marietta, Baksa Soós János) forgatta le az akkori Bölcsészkar tetején. A 

dokumentarista stílusú film a Faust adaptációjának indul, de egyre inkább a 

portrészerkezet er södik fel (a történetet a szerepl k különböz  módokon kommentálják), 

s végül az egyik szerepl , Gomba (Gombás Erzsébet) kerül a film középpontjába.641 

Enyedi Ildikó Rózsalovag (1984) cím  vizsgafilmjében Dobai egy érett férfit alakít, akit 

egy kamaszlány elcsábít. 

Visszatérve a Mezei András-interjúra, Dobai azzal kapcsolatban, hogy a 

magatartását többen kritizálták, a 

következ ket mondta. „(…) A 

magatartásomat meglehet sen sokan 

kifogásolják. (…) de én a kifogásolók 

kifogásaiban éppen azt kifogásolom, hogy 

nem a hibáimat róják fel nekem, hanem csak 

azt, amiben t lük különbözöm. (…) ha 

valamiben »harcias«, vagyis türelmetlen 

vagyok, akkor az éppen azért van, hogy 

fogadjuk el végre az életben és az 

irodalomban a különböz ségek elvét. Ne akarjunk istenek lenni abban az értelemben, hogy 

a saját képünkre formáljuk-teremtsük a világot, hanem örüljünk annak, ha mindenkinek 

külön arca van. (…) A tervem (…), a fogadalmam az, hogy éljek, játsszam, írjak, hogy 

legalább nekem tessék a sorsom. (…) egy írónak kell, hogy legyen magatartása.”642 

                                                 
640 „Egy olyan szerepet játszottam el, amelynek el re megírt szövegéb l (és egész céljából) egy szót sem 
értettem, hasonlóképpen nem értett egy szót sem a saját szerepéb l Szentjóby sem, de Bódyt ez a tény 
egyáltalán nem zsenírozta (…)” = In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi 
Magyarországon, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, 
szerk. ANTAL István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 66. 2001-ben az 
m2 m sorában (készítette: Dér András, Galambos Károly, Popik Gyula, Révész Márta) így nyilatkozott A 
harmadikról: „Nem tartom A harmadikat az  legjobb filmalkotásának, ami lényeges, hogy már itt is jellemz  
volt, hogy  írni szeretett volna, most nagyon idéz jelben mondom a kamerával, a filmszalaggal írni és 
gondolkodni, tehát ezt is besorolhatjuk az  els  filmnyelvi kísérletei közé. Sokáig vágta, ott a vágószobában 
látszott, hogy mi foglalkoztatja t, mit tud  kihozni abból, ami még számára is rejtély. Tehát egyszer en  
felvett egy matériát, és akkor a vágásban kezdett el,… nem ott folytatta a gondolkodást, amit a kamerával 
megkezdett.”  
641 Bódy magyarázatát A harmadikról lásd BÓDY Gábor, Egybegy jtött filmm vészeti írások, szerk. ZALÁN 
Vince, Akadémiai Kiadó, Bp., 2006, 183.  
642 MEZEI András, Megkérdeztük…, Gondolat Kiadó, Bp. 1982, 85.  

Szentjóby Tamással A harmadik cím  filmben  
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„Azt az embert, aki nem gondolkodik frázisokban, csak azzal a bátorsággal 

mérhetjük, amivel a frázisok helyett gondolkodik, és ez már az  hasonlíthatatlan 

személyisége, vagyis a magatartása.”643 – olvasható még az interjúban. Dobai novelláiban 

és az Archaikus torzó cím  dokumentumfilmjében 

egyéniségeket, besorolhatatlan személyiségeket, illetve 

magatartásokat mutat be.  

 

A magatartás forradalma 

Dobai 1969-ben megjelent írói 

programnyilatkozatában a valóság láthatóvá tételének 

igénye a magatartás forradalmával párosul. „(…) az írói 

program mindig egy magatartás programja is. S t, 

legel ször a magatartás programja, éspedig annak a 

magatartásnak, amely erejével és önállóságával túlmutat 

magán. Nem tudok nyomasztóbb perspektívát elképzelni 

az ember számára önmagánál. De ugyanakkor az, hogy 

az embernek más távlata legyen, mint önmaga, az a 

szabadságért és a tárgyilagosságért folytatott 

életfogytiglan küzdelmet feltételezi és ez már egyenl  a magatartás forradalmával: az 

egyetemességre és tökéletességre tör  forradalmi élettel.”644  

„Az egyetemességre és tökéletességre tör  forradalmi élet” ideáját Dobai egyetemi 

évei alatt (1965-1970) dolgozta ki. Nyelv, kép, megnyilvánulás (1972) cím  

m helyvallomásából kiderül, hogy a filozófia szakon elolvasott m vek (preszokratikus 

töredékek, sztoikus életfilozófiákat ismertet  kézikönyvek, gazdasági-filozófiai kéziratok, 

Arisztotelész, Szent Ágoston, Descartes, Bacon, Rousseau, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, 

Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Croce, Heidegger, Sartre, Gramschi, Lukács 

m vei), magatartása megváltoztatására ösztönözték, de „(…) nem lehetett közvetlen 

kapcsolatot teremteni a kimásolt maximák, felemel  gondolatok és a konkrét magatartások 

között. Ritka pillanatokra ugyan sikerült a méltóság, a bátorság, az intellektuális 

kezdeményezés, a cselekvés állapotába jutni, de ezek csak magányos                  

                                                 
643 Uo. 84. 
644 Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új Kilátó, 1995, III-
IV.   

A bodybuilder Dobai 
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villámok voltak a száraz égen: én mint önmagam számára kit zött morális cél, nem 

léteztem”645. Az elolvasott alkotások hatása tehát nem szervez dött magatartássá, s Dobai 

csak 1971-ben az Archaikus torzó forgatásán találta magát újra szembe azokkal a filozófiai 

fogalmakkal, amelyekre támaszkodva egykor magatartását akarta kialakítani: „a 

tökéletessé válás emberi illúziójának nagy tervével, azzal a reménnyel, hogy a következ  

nap csak képzelet és fegyelmezettség kérdése, a világ olyan lesz, amilyennek élem, a világ 

olyan lesz, amilyennek éljük. (És ez egy nagy eszmény, hiszen a világ valóban sohasem 

olyan, amilyennek gondoljuk, hanem amilyennek éljük.)”646 A szerz  számára az 

Archaikus torzó forgatása – a filmnyelv elsajátításán és a dokumentumfilm m fajával való 

ismerkedésen túl – kilépést jelentett a megszokott életéb l, „kiszakadást azokból a 

készletekb l, amelyekkel addig operáltam, és f leg egy teljesen új megnyilvánulás, 

perspektivikusan egy új magatartás követelményét jelentette.”647 A film h se Dobai 

értelmezése szerint – ifjúkori önarcképével ellentétben – elindul saját teremtése felé, 

abbahagyja „tulajdon gátlásainak szüntelen analizálását, mert rájött, hogy elemzésükkel 

csak gátlásait nyilvánítja meg, és az embernek nem ez a feladata, hanem az, hogy maga 

nyilvánuljon meg, és ne csupán korlátai révén. Amíg csak korlátaink révén nyilvánulunk 

meg (vagyis elfogadott modor, norma, elvárás stb. szerint), addig csak jelképesen létezünk 

(…) de amikor már korlátainkon túl, azok ellenére is megnyilvánulunk, akkor már 

vállalnunk kell annak minden következményét, hogy másképp élünk, mint ahogy azt a 

különböz  életnormák, kedélynívók szabályozzák és szavatolják. Vállalnunk kell a 

következményeket, mivel azzal, hogy másképp élünk – akkor is, ha ez a különböz  

neurózisok botrányain, a megnyilvánulás botrányain át vezet – : új történelmet írunk, a 

képzel er , az akarater , a bátorság és a méltóság jegyében.”648 Dobai filmhez f zött 

kommentárjai pályakezd  nyilatkozatait is világosabbá teszik. A szerz  1969-es 

programnyilatkozatában – többek között – Rilkét is azok közé az alkotók közé sorolta, akik 

inspirálták, s a költ  hatása nemcsak a film címválasztásában érhet  tetten, hanem a szerz  

alapkoncepciójában, amely szerint m vei nemcsak a tervezett életm  részét képezik, 

hanem olyan alkotások, amelyek maguk a teljes élet, s amelyek a m alkotás szándékával 

formálódnak. Rilke szerint a m vészet az egyetlen út, amelyen eljuthatunk önmagunk 

                                                 
645 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 
215.  
646 Uo. 219. 
647 Uo. 218. 
648 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 
112-113. Mindezt Dobai az In loving memory… cím  esszéjében a politikai dimenzióval árnyalja (60-61.)   
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kiteljesítéséhez, egy magasabb rend  léthez. Az Archaikus Apolló-torzó cím  szonett 

szállóigévé vált felszólítása – Változtasd meg élted! – egyszerre tartalmaz morális 

követelményt és az élet esztétizálásának, m alkotássá formálásának lehet ségét is. A 

mesterm vek befogadásának átélése kiemeli az embert a maga kicsinyesen sz k világából, 

Rilke ezért választott sokszor m tárgyat témájául. A képz m vészeti alkotások iránti 

fogékonyság Dobainál kezdetekt l kimutatható649, s ez a fajta vonzódása – a (vers)tárgyak 

beleélés útján történ  verssé formálása – a harmadik alkotói periódus verseiben teljesedik 

ki, de az Archaikus torzó esetében is kimutatható. Rilkében a Louvre-ben látott antik görög 

szobor, torzó volta ellenére is a tökéletesség és id tlenség képzetét kelti, s Dobai is 

h sében az emberi életnek értelmet adó eszményt keres  szabadságharcost látja meg, 

annak ellenére, hogy a m  példázat karaktere az utolsó percekben megtörik, s kiderül, hogy 

a tökéletesen kidolgozott testben egy sérelmekkel teli lélek lakozik. Az író a film f h sét, 

Cseh Lászlót a hatvanas évek közepén ismerte meg, abban az id szakban, amikor maga is 

bodybuildinggel foglalkozott. Dobai a BBS ötvenedik évfordulóján a M csarnokban az 

Egy m  felnyitása sorozatban az Archaikus torzó kapcsán megrendezett szerz i estjén650 

elmondta, hogy 1971-ben Cseh Lászlót maga helyett állította ki katonának, egy olyan 

embert mutatott meg, aki még átéli azokat a fogalmakat, amelyek kijelentése az akkori 

társadalomban már nem okoztak megrázkódtatást, mert az emberek elszoktak attól, hogy a 

szavak jelentését komolyan vegyék. A szerz  utólagos kommentárjai a m  forradalmi 

jellegét hangsúlyozzák, a hetvenes években írt filmhez kapcsolódó reflexióiban viszont 

éppen ezt az olvasatot igyekezett elfedni. Az Archaikus torzó elején hallható cselekményen 

kívüli szerz i kommentár – amely a film bemutatásának politikai feltétele volt – szerint a 

filmtanulmány a harmónia elvesztését mutatja be, mivel a f h snek nem sikerül 

beilleszkednie a társadalomba. 

A BBS-Archívumban megtalálható az Archaikus torzó filmterve, melyet Dobai a 

Stúdió M vészeti osztályának nyújtott be. A dokumentum szerint az Archaikus torzó 

m faja pszichológiai filmtanulmány, témája egy fiatalember életmódjának 

dokumentációja, munkacíme pedig Sorozatok651. A hetvenes években Dobai Nyelv, kép, 

                                                 
649 Dobai több verssel is szerepel (A naumburgi dóm; Uta szobra a naumburgi dómban, Kiáltás egy k be zárt 
elevenhez; Régi orosz ikonok) a Mindenkori mesterek cím  antológiában (Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1977), 
melyben képz m vészeti alkotásokat és a róluk szóló tanulmányokat versekkel együtt közöltek. Dobai 
szóbeli közlése szerint eredetileg képz m vészeti alkotások felhasználásával Önarcképek-arcképek címen 
akart szakdolgozatot írni, a témavezet  Zsilka János lett volna. 
650 2010. február 12-én 
651 A címr l a Nyelv, kép, megnyilvánulásban a következ t írja: „A film (…) az Archaikus torzó címet kapta, 
amit az anyag maga vívott ki magának, saját képi méltóságával, mivel eredeti funkcionális címe: 
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megnyilvánulás cím  m helyvallomásában, valamint az Archaikus torzó forgatókönyvéhez 

írt el szavában nem fogalmazhatott direkten a film politikai dimenziójával kapcsolatban. A 

BBS-emlékkönyvben megjelent In loving memory of BBS… cím  esszéjében viszont 

hosszasan ír az utólag lélektani és ideológiai portréfilmnek jelölt Archaikus torzó politikai 

üzenetér l652, mely „frontálisan és magányosan áll szemben egy er szakos társadalmi 

berendezkedéssel (…) A filmben egy olyan fiatalembert látunk, aki aktívan, intenzíven 

részt vesz tulajdon személyisége, gondolkodása, erkölcsi bátorsága, magatartása 

kialakításában, akárcsak testének »anatómiai« egzaktsággal megtervezett és végrehajtott 

esztétikai és er nléti kiépítésben, miközben egyaránt azon van, hogy meg rizze mind 

szellemi horizontjának, mind közvetlen személyének szabadságát egy álarcos diktatúrában, 

ahol maga a félelem ölt kollektív álarcot (…) A fiatalember egész »jelentése«, filmi 

»jelensége«, akárcsak a filmen kívüli, való egyénisége: azt a »maximát« sugallja, 

szuggerálja a néz ben, hogy nem kell, nem szabad félni, mert a félelem nem segít!”653 

Dobai esszéjében kifejti, hogy Cseh László miért nem válhatott „Korunk h sévé”654, ebben 

az esetben is inkább politikai szempontból elemzi h sét (a f h st individualistának, 

exhibicionistának bélyegezték, mert szemben áll a kamerával és saját gondolatairól beszél, 

nem tör dik a párttal, vagyis rendszerellenes stb.), de érdemes megjegyezni, hogy a film 

h se az utókor számára (is) inkább extrém alakként, mintsem szuperemberként vált 

értelmezhet vé (a BBS Archívum honlapján található katalógusból655 körülbelül annyi 

derül ki a filmr l, hogy egy testépít r l szól, aki filozófiai m veket olvas, feltárul 

személyisége gyengesége, lelki sebei láthatóvá válnak). Hammer Ferenc egy 2009-ben 

megjelent tanulmányában az Archaikus torzót „tért l és kortól független monumentális 

alkotás”-nak nevezi, s ez a megállapítás a f h sre is igaz. A h s a közeli képeken 

magányos óriásnak látszik (a M csarnok BBS-kiállításán fokozta a hatást, hogy a filmet a 

IV. terem falán vetítették), id nkívüliségét pedig archaikus jellegének köszönheti. A f h s 

a legtöbb esetben félmeztelenül látható, szabályosan kidolgozott izomzatával elemi ser t 

áraszt. A filmben látjuk dolgozni (gereblyézés, söprés, locsolás a gyárudvaron), enni, 
                                                                                                                                                    
»Sorozatok« volt.” = DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési 
Propaganda Iroda, Bp., 1983, 218. Dobai Péter szóbeli közlése szerint a Sorozatok ún. etet  cím volt, ha 
Archaikus torzó címen adta volna be a filmtervét, nem kapott volna pénzt a forgatásra, mert az Archaikus 
torzó elnevezés akkoriban gyanúsnak t nt, a rendszer széls séges támadásának is értelmezhették volna.    
652 In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK 
László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 58-65. 
653 Uo. 58-60. 
654 Uo. 59. 
655 http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=28 (utolsó letöltés: 2012. március 29.) 
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edzésgyakorlatokat végezni. Az si életmódot felidéz  képsorokat emelik meg a 

m vészetelméleti-filozófiai eszmefuttatások (pl. Spinoza, Goethe, Paszternak, Pirandello, 

Gandhi, Diderot idézése), amelyek a természettel való harmonikus együttlétr l, a testi és a 

szellemi egyensúly megtalálásáról és az önmegtartóztatásról szólnak. Az antik világban az 

ember és a természet összhangban volt egymással, a f h s ezért végig a természetben 

(gyári udvarban és szülei kertjében kutyájával) látható. Goethe az emberi teljesség egyik 

klasszikus példája, nála a költészet és valóság harmonikus egységbe olvad, s a f h s 

stílszer en a Költészet és valóság (Dichtung und Wahrheit) cím  önéletrajzi m b l is idéz. 

Az idilli képsorok akkor kezdenek drámaivá válni, amikor a f szerepl  „kék 

munkaruhában”656 Spinoza természet iránti szellemi szeretetér l beszél, ugyanakkor a 

mögötte látható drótkerítés árnyékában fogolynak t nik. A film csúcspontja az a jelenet, 

amikor a f h s a házastársak egymás iránti kötelességének említésekor váratlanul sírni 

kezd. Az ekkor el tör  érzékenység (mely után a f szerepl  néhány szót vált anyjával) 

Pirandello gyerekkori emlékének példázatánál, illetve a gyerekotthon szemetesében talált 

játékmackók bemutatásánál nemcsak megmarad, hanem fokozódik, s nyilvánvalóvá válik, 

hogy egy feldolgozatlan gyerekkori trauma tört felszínre (a f h s apja például nem 

szerepel). A film elején a f h s egy fodrászlánnyal vált néhány szót a fodrászüzlet 

ajtajában. Párbeszédük nem hallható, de Dobai forgatókönyvhöz írt kommentárjából 

kiderül, hogy a n  szívesen lenne a férfi szeret je, s láthatóan a f h st is megkísérti a n : 

többször megsimogatja arcát, mellét, ujját pedig a fodrászüzlet ajtajának kiakasztására 

szolgáló vaskarika lyukába dugdossa. A f h s az aszkézist és az önzetlen tanítást választja, 

de a film keretét adó jelenetek (fodrászlány és játékmackók ölelése) éppen a tudatosan 

választott életformából fakadó hiányra mutatnak rá. Rilkét az archaikus Apolló-torzó 

látványa – verse szerint – élete megváltoztatására ösztönözte, a filmen látható alak viszont 

inkább együttérzést vált ki.  

A BBS új nemzedékének dokumentumfilmjeit manipulációmentes módszer 

jellemzi, vagyis hiányoznak a megszokott dramaturgiai beavatkozási formák.657 Az 

Archaikus torzó klasszikus dokumentarista szituációból építkezik (a f h s hol a kamerába 

beszél, hol a mindennapi életéb l látunk képsorokat), de 1971-ben újszer nek számított az, 

                                                 
656 A film fekete-fehér, de Dobai a forgatókönyvhöz írt el szavában kék munkaruhás fegyencnek írja le a 
h st. Lásd DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, 
Bp., 1983, 113. 
657 „Arra törekszünk (…), hogy a filmben a valóság »játssza el«, tárja fel önmagát a maga megszokott 
kelléktárával és mozgásformái szerint, nem pedig dramaturgiai » csúcspontokba « szedve” = A társadalmi 
folyamatok láthatóvá tétele, Beszélgetés a Balázs Béla Stúdió vezet ségével, Filmkultúra, 1971/5. 21.  
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hogy Koltai Lajos nem kapcsolta ki a kamerát akkor, amikor a f h s egy Gandhi idézetnél 

sírva fakadt658, Dobai azon a véleményen volt, hogy egy m alkotásfolyamat nem állhat le 

egy emberi megnyilvánulás el tt. Az új, korszer  eljárást a szerz  Nyelv, kép, 

megnyilvánulás cím  esszéjében – Pasolinit l kölcsönzött kifejezéssel – frontális 

dokumentumfilmezésnek nevezi, melyet úgy képzel el, hogy a „filmalkotó fején van a 

kamera, mint az egyszarvú fején a szarv és szembevágtat a realitással.”659 Dobai 

m helyvallomásában a dokumentumfilm lényegét a direktségben és a 

dokumentarizmusban jelölte meg. A harmincöt perces film, mely hatnapos forgatás és 

egyhónapos vágás eredményeként született meg, azáltal vált m alkotássá, hogy az eredeti 

konstrukciót – „ami nem volt több, mint egyetlen mélységi beállítás a film h se által 

képviselt feltétlen létszigor magányos életfájára”660 – új kompozícióba integrálták. A f h s 

kommentárja rengeteg filozófiai szövegb l van összeállítva, a „hosszú, monoton 

táblaképszer  monológ, az agitatív felolvasássor”661 a f h s olvasmányaiból épül fel, de a 

vágás következtében a rendez i elgondolást tükrözi. 

Az Archaikus torzót elkészültekor a Filmf igazgatóság betiltotta662 – többek között 

antiszociálisnak nyilvánította, mert a film „nem nyújthat társadalomkritikát, sem 

példabeszédet egy elmekórtani eset él  anatómiáján keresztül, mivel éppen az általános 

érvényre nem tarthat számot”663 –, de ennek ellenére (is) sokan látták, s t évekkel kés bbi 

recenziókban is utaltak rá. Els ként 1972-ben B. Nagy László és Ungváry Rudolf írtak 

kritikát a m r l a Balázs Béla Stúdió kisfilmjei kapcsán. B. Nagy szerint Dobai „alig alakít 

tárgyán (…) m ve valósággal formátlan. Torzó, akár a címe. Mégis, mekkora er  feszül 

benne! Akár a h sében (…) Az operat r, a kit n  Koltai Lajos kezében pedig meg sem 

rezzen a kamera: követi a zokogó h st a rohamában. A néz nek pedig ökölbe szorul a 

                                                 
658 El Kazovszkij egy interjúban elmondja, hogy az Archaikus torzó kedvenc filmjei közé tartozik, de el ször 
„szinte gy lölte” mert embertelennek érezte a módszerét. = LAJTA Gábor, A film újra meg újra, (A moziról 
beszél: El Kazovszkij), Filmvilág, 1992/6, 34. 
659 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 
221. 
660 Uo. 219.  
661 Uo. 113. 
662 A BBS helyet adott a kísérletezésnek, de bemutatási kötelezettség nem terhelte a stúdiót. Az Archaikus 
torzót a Filmf igazgatóság a „sz kítetten forgalmazható” kategóriába sorolta. „A filmet a MOKÉP és a TV 
nem mutathatja be. Balázs Béla Stúdió rendezvényeken vetíthet . Külföldre nem adható el.” = Zalán Vince 
BBS-gy jteményéb l.  
663 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983,  
220-221. Lásd még MUHI Klára, Gettó, egyetem, politikai csatatér. A BBS els  két évtizede. Beszélgetés, 
Filmvilág, 2001/12, 10., In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi 
Magyarországon, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, 
szerk. ANTAL István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 61-65. 
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keze. Ó, nem a riporteri szenvtelenségen: az Archaikus torzó-nál aligha született még 

szenvedélyesebb film – legalábbis e m fajban. Dobai az agyunkba löki ezt a vasgyúró 

aszkétát. Pszichopatológiai eset, mondaná a restség. S talán még érveket is találna hozzá. 

Csakhogy a társadalmi élet rövidzárlatai éppen az ilyen egyedi pszichopátiákban 

csattannak a legnagyobbat. (…) a néz t kipenderíti közönyéb l, s elindítja a vizsgálódás, a 

gondolkozás a kínok útján – a tökéletesség halvány, távoli fénye felé. Társadalmi 

értelemben persze, bár Dobai nem kritikus, és nem kell magyaráznia a nyilvánvalót.”664  

Ungváry Rudolf besorolása szerint az Archaikus torzó a „szocio-filmek” (pl. 

Szomjas György, Nászutak, Schiffer Pál, Feketevonat) és az elvontabb gondolatiságú 

filmek (pl. Maár Gyula, Prés) között képez átmenetet. „A riportalany izmos fiatalember 

(…) Kiegyensúlyozott lelki és testi összhangban szeretne élni, Spinozát, Schopenhauert 

Gandhit tanulmányozza szabad idejében. A film nagyrészt ezeknek a filozófusoknak a 

recitálásából áll. A f h s két mackóját dédelgeti, s egy alkalommal elzokogja magát, mikor 

a szerelemr l van szó. Dobai a szintézist keresi, a társadalmi cselekvés lehet ségeit, s 

ennek érdekében választ olyan embert, aki szenved attól, hogy kívül rekedt a társadalmon. 

A rendez  valójában saját szenvedését vetíti ki, mint aki nem akar belenyugodni, hogy 

»minden egész eltörött«, s elviselhetetlennek érzi, ha végleg nem volna lehet ség a 

társadalom megváltására. Ez a felemás és illúziókra vágyó lelkiállapot egyenl re 

ugyanolyan torzó, akár a filmje, s annak h se. Ennyiben a tartalom, a forma és a szerz  

egysége is megvalósult.”665 Ungváry helyesen veszi észre, hogy Dobai saját szenvedését is 

kivetíti, s a filmhez kapcsolódó esszéiben666 maga a szerz  teszi nyilvánvalóvá a h sével 

való azonos kiindulási alapot667 (pl. a tökéletessé válás egyik oldalának a testkultusz 

gyakorlatát tekinti, a másiknak az eszmei felkészültséget), csakhogy, míg nála a kimásolt 

maximák (melyeket egy külön erre a célra köttetett füzetbe másolt, s a könyvre a Modus 

vivendi címet íratta rá) pusztán vigasztaló tudást jelentettek, illetve támpontot egy 
                                                 
664 B. NAGY LÁSZLÓ, Riportázs, remeklés = B. NAGY LÁSZLÓ, A látvány logikája, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp., 1974, 544-545. 
665 UNGVÁRY Rudolf, Magyar kisfilmek, Vigilia, 1972/10., 715. 
666 Nyelv, kép, megnyilvánulás, In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi 
Magyarországon, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával 
667 „Ha egy irodalmi megfogalmazást kellene keresni arra a kapcsolatra, amely a filozófiához kötött, az a 
goethei: »titokzatos h ség önmagunkhoz« lenne és mindjárt vele az a marxi hely, ahol azt fejtegeti, hogy az a 
folyamat, amelyben az egyén valamivé válni akar, valamivé tenni akarja magát, az teljes mértékben öncél. A 
kérdés csak az, hogy az amivé önmagát tette, hogyan harmonizál a társadalom egészével. És Hegel: »Az 
igazi fegyelmezés egyedül az egész személyiség feláldozása mint annak igazolása, hogy csakugyan nem 
tapad már egyéni sajátosságokhoz«. Ez a három gondolat, Goethéé, Hegelé és Marxé, határozza meg, 
leginkább fogalmi struktúrájában 1971-ben forgatott két filmem közül az els t (…)” = DOBAI Péter, 
Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 216.  A film 
elején hallható kommentárban a f h s programjaként hangzik el mindez.      
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magatartás kialakításához, addig h se számára a jóról, a szabadságról és a szeretetr l szóló 

eszmék (melyeket iskolai füzetekbe másolt) cselekvéssé, magatartássá szervez dtek, igaz 

ez kirekesztettséghez vezetett: Cseh László valódi társak helyett két kiselejtezett 

plüssmackót ölel sírva magához.  

Sükösd Mihály 1974-ben Regényíró a küszöbön cím  írásának bevezet jében668 a 

filmet azok közé az alkotások közé sorolta, amelyek felkeltették Dobai munkássága iránti 

érdekl dését. Tarján Tamás 1983-ban az Archaikus torzó cím  kötetr l írt recenziójában 

„az évtizedes távolból is döbbenetes emlékként felidéz d  Archaikus torzó 

emberképér l”669 beszél. 1977-ben Dobai miskolci közönségtalálkozóján a riporter 

Zimonyi Zoltán az Archaikus torzó f h sének életvitele és Dobai pályakezd  

megnyilvánulásai között vont párhuzamot.670 El Kazovszkij 1992-ben húszéves távlatból is 

a szerz  alteregójának tekintette a f h st, értelmezése szerint „a film Dobai önarcképe is, 

önmaga emlékm ve és szatírája egyszerre.”671 Az Archaikus torzó valóban értelmezhet  a 

szerz  ifjúkori önarcképének, de szatírájának nem. Dobai a film forgatásakor a magatartás 

individuális megszervezésének kudarcával szembesült, de a lázadást a kés bbiekben is egy 

„magasabbrend  magatartás-változatnak” tekinti672, ahogy ezt szakdolgozatában 

(Imperatívusz és illúzió, Kölcsönhatás Albert Camus m vészete és filozófiája között, 1970) 

Camus m vei és h sei kapcsán kifejtette. A camus-i magatartás-programot, az 

imperatívuszt és illúziót a tevékeny fatalizmusban, a heroikus pesszimizmusban, a 

keménység mítoszában, valamint az absztrakt lázadás-gondolatban ragadja meg673, s 

regényeinek, novelláinak szerepl it nagyrészt ezekre a fogalmakra támaszkodva építi fel. 

Az In loving memory of BBS …- ben az író els sorban a BBS-hez köthet  alkotásait 

tárgyalja. A m vek bemutatásakor érezhet  némi elfogultság a szerz  részér l, például az 

                                                 
668 SÜKÖSD Mihály, Regényíró a küszöbön, Új Írás, 1974/8, 80-81. 
669 TARJÁN Tamás, Könyvszemle, Népszabadság, 1983, aug. 16, 7. 
670 1977 április 4-én Miskolcon Zimonyi Zoltán a Napjaink szerkeszt je beszélgetett Dobaival addigi 
m veir l = Pet fi Irodalmi Múzeum, Médiatár 
671 LAJTA Gábor, A film újra meg újra, (A moziról beszél: El Kazovszkij), Filmvilág, 1992/6, 34. 
672 ’69-es programnyilatkozatában ezt Joyce Ifjúkori önarckép cím  regényéb l vett idézettel húzza alá: 
„»Megkérdezted t lem, mit tennék meg és mit nem tennék meg. Én megmondom neked, hogy mit fogok 
tenni és mit nem fogok tenni. Nem fogom szolgálni azt, amiben többé nem hiszek, nevezzék akár 
otthonomnak, akár szül földemnek, akár templomomnak: és megpróbálom kifejezni magamat az élet vagy a 
m vészet különböz  módjain, oly szabadon és olyan teljesen, amennyire csak telik t lem…Nem félek attól, 
hogy egyedül maradok, vagy hogy visszautasítanak és nem félek elhagyni azt, amit el kell hagynom. És nem 
félek hibázni, nem félek még a nagy hibától sem, az élethossziglan tartó hibától és talán az öröklétbe átnyúló 
hibától sem.«” = Lillafüred 1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvm hely, Új 
Kilátó, 1995, IV.   
673 DOBAI Péter, Imperatívusz és illúzió, Kölcsönhatás Albert Camus m vészete és filozófiája között, 25. 
Dobai szakdolgozata megtalálható az ELTE Filozófiai Intézet Könyvtárában. 
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Archaikus torzóról így ír: „Régen tudom már, hogy az Archaikus torzó a BBS-ben készült 

filmek legeredetibb, leger teljesebb, legszuverénebb filmjei közé emelkedett, igen, 

legalább nekem illik tudnom ezt, mert megtörténhet, hogy mások, társaim, kortársaim 

tudása, emlékezete esetleg cserben hagy e film mélyebb megítélésében, harminc év 

múltán.”674 Az Archaikus torzó megítélésével kapcsolatban Dobai tévedett, a BBS 

alapításának ötvenedik évfordulójára rendezett kiállításon675 külön teremben vetítették a 

filmet (párhuzamosan Mátis Lilla In memoriam Hajnóczy Péter cím  filmjével); azt 

viszont jól látja az író, hogy a Stúdióhoz köthet  alkotásait tárgyaló tanulmányok 

hiányában a szerz i értelmezések kulcsfontosságúak lehetnek.676  

A magunk kenyerén (1971) cím  antológiában megjelent önéletrajzi esszéjében a 

következ ket írja: „Minden a magatartáson múlik. Ez az els  tudomány, az ösztönöknek 

egyszerre célirányos és spontán objektivációja. Ez a legnehezebb emberi munka: a 

viselkedés, a magatartás. A célirányos megnyilvánulások esetrendszerét ma még nem írta 

le senki.”677 valamint „(…) feltétlenül szükséges a cselekv  magatartások felkészítése és 

felszentelése (…) A m vészetet maga az esztétikai forma szünteti meg, ezért kell lassan a 

m vészetnek egyszer en és egyetemesen átfejl dnie magává az emberré, nem többé az 

élvez -szórakozó-magába szálló emberré, akinek a m vészet csak töredékesen és 

esetlegesen szól bele az életébe, hanem úgy, hogy magát az életet kell embert l emberig 

egyszerivé és különössé mélyíteni, ami tulajdonképpen a m vészet.”678 

M helyvallomásában pedig így fogalmaz: „Attól kezdve, hogy magatartásunkat 

m alkotásként kezelve és tudatosítva dolgozzuk ki: megnyilvánulásainkat az elérni kívánt 

szabadság egységnyi tettének kell tekintenünk.”679 Ilyen egységnyi tettek Dobai korai 

novellái is.680  

                                                 
674 In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján, filmkamerával  = Balázs Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK 
László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 58. 
675 A Balázs Béla Stúdiót kétszer alapították meg, el ször 1959-ben, majd 1961-ben. A BBS - emlékkönyv a 
’61-es alapítást vette alapul, s ünnepelte a stúdió negyvenedik születésnapját, a M csarnok kiállítása és a 
hozzá kapcsolódó tanulmánykötet az 1959-es alapítás tiszteletére jött létre. A BBS megalakulásáról lásd 
UDVARNOKY Virág – VARGA Balázs, Variációk egy stúdióra (A BBS megalakulásai és a kora-kádári 
kultúrpolitika) = BBS 50 : A Balázs Béla Stúdió 50 éve, szerk. GELENCSÉR Gábor, M csarnok, Balázs Béla 
Stúdió, 2009, 15-28.    
676 Pl. az Együtthatók cím  film elveszett tételeinek felidézése. 
677 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 86. 
678 Uo. 85-86.  
679 DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983,  
112-113. 
680 Alföldy Jen  a Játék a szobákkal cím  kötetr l írt recenziójának bevezet jében így fogalmaz: „A 
novellaírás csupán egyik megnyilvánulása annak a formaigény  életnek, amely egyenl  rangon akar 
létrehozni verset, regényt, novellát, filmet, fotót, esszét, s t legszívesebben még az emberi testet és arcot is 
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Játék a szobákkal 

Az eddigiekben Dobai pályakezd  nyilatkozataiból egy megalkuvás nélküli szerz  

képe rajzolódott ki, aki az életet az esztétikum szintjére emelné, a m alkotástól pedig az 

esztétikum rangjára emelt lét megnyilvánulásait várja. Az Archaikus torzóhoz írt 

kommentárokból kiderült, hogy az író kezdetben a filozófiát is gyakorlattá, megélt 

bölcseletté alakította volna, de személyes tapasztalatai és a film is azt bizonyították, hogy 

ez a fajta élet-maximalizmus lehetetlen. Dobai els  novelláskötete, a Játék a szobákkal 

(1976) már címében is arra az élményre utal, hogy az ember besz kült mozgásterek foglya. 

A szoba létformát, mozdulatlan állapotot szimbolizál, s a h söket sem cselekvéseik, hanem 

gondolataik jellemzik, a novellaszervez  er  a cselekménymozaikokat összeköt  

gondolatháló. Az Archaikus torzó filozófiai eszmefuttatásokra épül, s Dobainál az epikai 

tartalom is reflexiókból szöv dik. A szerz  m vein keresztül els sorban önmagát próbálja 

megismerni és megmagyarázni, az igazságkeresés pedig – intellektuális szinten – 

folyamatos létértelmezést jelent, ez magyarázza az alkotások napló- és esszéjellegét. Dobai 

korai m veiben a világot els sorban fogalmi úton próbálja megragadni, a pályakezd  

alkotásokat a radikális gondolatiságon túl a bels  szabadság keresésének mozzanata köti 

össze, a kötetben a kidolgozottabb próza (pl. Imago) mellett filmnovellák (pl. Régi magyar 

mesterségek, Hétf k és konyhák) és naplóhatású meditációk (pl. Alapm veletek, Szövetek) 

váltják egymást. 

A néz pont, ahonnan Dobai novelláskötetének h sei életét megvilágítja, az 

Alapm veletek alteregó figurájának filozófiai elmélkedéséb l rajzolódik ki: „Minden 

megtérül, de el bb merni kell elveszíteni. Vállalni kell a totalitás kalandját (…) azt az 

összességet, ahogyan élni lehetséges és azt a teljességet, ahogyan fejl dni lehetséges.”681 A 

történetek h sei válságokkal küzdenek, vagy éppen életük cs djével vetnek számot, de a 

teljes, a cselekv  élet eszményképe lebeg el ttük.  

Az Alapm veletek szorosan kapcsolódik a Dokumentumok alapk be és komputerbe 

(1970) cím  íráshoz, melyet egy korábbi fejezetben682 program- és dokumentumjellege, 

valamint forrásértéke miatt emeltem ki. A Dokumentumok… vállaltan a szerz  

                                                                                                                                                    
tudatosan alakítaná; munkát, szerelmet, meg ezek szünetét, a »démoni pihenést« is – mindazt, ami a m vészi 
magatartás fogalmába egyesíthet  – a m alkotás igényével élni.” = ALFÖLDY Jen , Dobai Péter: Játék a 
szobákkal, Forrás, 1977/4, 90.    
681 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 244. 
682 Lásd az Egy ifjú nemzedék a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával cím  fejezetet. 
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naplófeljegyzéseire épül, de a novellákhoz hasonlóan itt sem az esemény maga (Dobai 

Bódy Gáborral és Magyar Dezs vel töltött napja, illetve egy lánnyal tett kirándulása) a 

szövegszervez  er , hanem az eseményekhez f zött kommentárok – ám a reflexiókból 

áradó türelmetlenség miatt összességében dinamikusnak hat a szöveg. Az Alapm veletek 

tartalmában és felépítésében is a Dokumentumokat idézi, a napló- és esszéjelleg itt is 

érz dik, de m fajilag már a novellaszer  elem a meghatározó, Dobai „pár centivel 

odébbtolja a valóságot”683, az avantgárd fest nél tett látogatás és az autós utazás a 

barátn vel stilizálva jelenik meg, s az elbeszél i néz pont sincs fixálva, a narráció gyakran 

és váratlanul vált át egyes szám harmadik személyr l egyes szám els re. A Dokumentumok 

negyvennégy prózatömbb l áll, az Alapm veletek tizenháromból, de a történetbe – a 

Dekameronhoz hasonlóan – újabb és újabb betétek ágyazódnak, így az elbeszélés 

folyamatosan megszakad. Az egyik epizódban az alteregóh s filmet néz. A filmbeli 

jelenetben a szerepl k éppen vetítenek, régi híradó- és dokumentumfilmeket néznek. A 

vetítésben, tehát a második képrétegben egy n  alakja világosodik ki, akit végül egy katona 

lel . A híradókép megn , elfoglalja a képerny t, majd a képerny  ismét megoszlik, 

részben a híradófilm, részben a játékfilm látható, amelyben a dokumentumot vetítik. 

„Vetítések rétegei. Egymásba nyíló id k. Egymásra nyitott képek peregnek”684 – így lehet 

leírni az Alapm veletek szerkezetét is, a vetítési rétegekhez hasonlóan rakódnak egymásra 

az élethelyzetek filozófiájából felépül  epikai rétegek is. Az alteregóh s mellett a többi 

szerepl  (f ként n k) id nként „kivilágosodik”, vagy elfoglalja a „képerny t”, de a 

lassított-gyorsított képsíkok, a felvillanó, elmesélt történetek váltogatásával, illetve 

félbehagyásával csak elmosódva jelennek meg, az epikai teret a fiú filozófiai elmélkedései 

töltik ki, a többi osztott képmez ben látható.  

Az Alapm veletek programjelz  írás, a kísérletez  élet elméleti alapvetéseit 

összegz  intellektuális önvallomás. Dobai, ahogy ez programnyilatkozataiból, 

m helyvallomásából s az Archaikus torzóból kiderült, az eszményi embert kívánta 

megformálni, s novellah sei is az ehhez szükséges magatartás kialakításán dolgoznak, 

ezért szüntelenül önanalízist végeznek, saját életük rezon rjévé válnak, ezzel 

magyarázható, hogy a novellákban nem a dialógusok, hanem a monológok és az 

önmagyarázatok vannak túlsúlyban. A tökéletesség-elv, a szellemiség és a testiség egyenl  

fontosságának elve, valamint az új magatartás kialakításának igénye a novellákban is 
                                                 
683 Olvasható az Amit a hóhér súg, azt nem hallja senki cím  novellában. = DOBAI Péter, Játék a szobákkal, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 119. 
684 Uo. 232. 
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megjelenik. Az Alapm veletek f h se önkioldóval több, mint száz felvételt készít magáról, 

amit orvosi röntgenfelvételeivel együtt (különösen az agyát ábrázoló „ateriogram képet”) 

hosszasan elemez. „Szerette volna, ha mindezek a képek és átvilágítási felvételek pusztán a 

tervrajzai volnának a testének és szervezetének, és most kezd dne a kialakítása és 

megszüntetése, amelynek irányításában  maga is részt vehetne, vagyis, ha mindez a sok 

adat (…) a kezdet volna (…) melyek mind csak kiindulópontul szolgálnának az  

kialakításához, megszületéséhez és létéhez.”685 A Nyelv, kép, megnyilvánulás cím  

esszéb l már kiderült, hogy Dobai a megszokott életb l való kilépést tartotta 

progresszívnek, mert amíg csupán korlátaink révén nyilvánulunk meg, addig csak 

„jelképesen létezünk”. A szerz  szerint az új magatartáshoz nem fejl dés útján jutunk el, 

hanem megnyilvánulásaink révén, úgy, hogy az egyén a tudat, az akarat és az esztétikai 

érzékelés együttesével feler síti létezését, s jelenlétét a világban összetett élménnyé emeli.  

Dobai ’71-es Pasolini-esszéjében több olyan megállapítást tesz, amely saját 

m vészi pozíciójára és elképzelésére is vonatkoztatható. A fejl dés elvét a novellában 

Dobai azért veti el, mert az mindig másra irányul, mint ami van. Esszéjében a Dekameron, 

Pasolini 1970-ben forgatott filmjének h sei embereszménye kapcsán pontosabban 

fogalmazza meg mindezt: „tökéletesnek lenni fejl dés nélkül (mert a fejl dés mindig 

valami másnak szól, nem annak, aki fejl dik, s nem annak, ami »történik«).”686 Pasolini 

Teoréma (1968) cím  alkotását pedig saját koncepciójának megfelel en a szerepl k 

megnyilvánulásai mentén elemzi. A hat megnyilvánulásból hat viselkedéshatár jelenik 

meg, ami hat végletet jelent az élet élésére. Dobai értelmezésében „Pasolini Teorémá-ja azt 

parancsolja mindenkinek, hogy meg kell nyilvánulnia azzal az élettel szemben, amit él. És 

persze, magától értet dik, ez abba az életbe kerül, amivel szemben megnyilvánul az 

ember.”687  

A szerz  m helyvallomásából és az Archaikus torzóból világossá válik, hogy a 

meghirdetett program megvalósítása lehetetlen, az Alapm veletekben a következ  

olvasható: „Az Elveszett Paradicsom mítosza kevés, mert a reményen és a lehet ségen 

nyugszik. Kell az a Paradicsom is, ami lehetetlen, amire folyton készülni kell.”688 Az 

(ön)ellentmondásba bonyolódó értelmiségi, tipikus Dobai-h s, nem sokkal a fentebbi 

megállapítás után az Alapm veletek alteregóh se így folytatja elmélkedését. „Ha az 

                                                 
685 Uo. 217. 
686 DOBAI Péter, Pier Paolo Pasolini, Filmkultúra, 1971/2, 48.  
687 Uo. 60.  
688 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 243. 
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életemet csak annak szentelném, ami most vagyok és amit most tudok, akkor biztosan 

sikerülne, de ami ezen a moston túl lehetséges, csak az adhat értelmet ennek is.”689 A 

valósághoz való érint leges kapcsolódás a kötet minden novelláját áthatja, a h sök 

meghatározó élménye az „igazságok körüli labilitás”690. Dobai szerepl i kevés kivétellel 

(pl. kertészlány az Imagoban, utcasepr  a Dimitrov téren cím  novellában, konyhalány a 

Hétf k és konyhákban) értelmiségiek, akiket nosztalgia hat át, meggy z désük, hogy az 

ahogyan élnek, nem az igazi élet, csak egy szabályokkal teli sz k tér (szoba), ahol 

ismeretlen er knek (véletlen) vannak kiszolgáltatva.  

Az intenzíven átélhet  jelen helyett egyre inkább a múlt kerül el térbe, s így az 

emlékezés is. A múlt a jelenre vonatkozva nem kínál megoldást, ezért a novellah sök az 

emlékek el törését a felejtés mechanizmusával ellensúlyozzák. Az emlékezés és a felejtés 

kapcsolatáról az Alapm veletek alteregóh se így értekezik. „Az emlékezés csak egyik 

változata a felejtésnek. Ez is a szavak miatt van így. Ha élettel lehetne emlékezni, ha az 

emlékezéshez egy külön, más élet volna lehetséges, akkor az ember valóban mindent 

megértene az emlékezetb l, a tudásából (…) hiszen egy másik élet kételkedésével és 

együttérz  figyelmével mehetne végig önmagán. Még egyszer élhetne tulajdon életéért. De 

emlékezni csak a mindig mást jelent  szavakkal tudunk. (…) Az emlékek együtt fejl dnek 

a felejtéssel, az elfelejtett dolgokkal. Az ember egyre differenciáltabban felejt. És az 

elfelejtett dolgok egyre differenciáltabban emlékeznek az emberre.”691 Az emlékezés és a 

felejtés a jelenb l menekülni vágyó h sök el tt a kötöttségekt l való szabadulás 

lehet ségeként jelenik meg. 

Dobai egy 1979-ben készült interjúban elmondta, hogy novelláskötetei írásakor a 

hatvanas, hetvenes években, a minden azel tti korhoz képest megváltozott férfi-n i 

viszony érdekelte.692 A novellák többségében húzódik szerelmi szál, de a n i fél minden 

esetben csak a férfi halvány másolata, vagy tükörképe, s mihelyt az egyik fél elkezdi 

szeretni a másikat, saját létének szünete áll be. Az Alapm veletek alteregóh se ezt így 

fogalmazza meg: „Szünetérzés. Szünetizgalom és szünetunalom. Egymás szünetei 

vagyunk. Szünid k, amiket valahogy el kell töltenünk.”693 Az elbeszélések er terét sok 

esetben egy férfi-n i kapcsolat teremti meg. A véletlenszer  találkozások és az 

ismeretlenek között létrejöv  szexuális aktusok a novellák visszatér  motívuma (pl. Görcs 
                                                 
689 Uo. 
690 Uo. 
691 Uo. 211-212. 
692 SZIKSZAI Károly, Beszélgetés Dobai Péterrel, Életünk, 1979/12, 1001.  
693 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 213. 
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és evidencia, Imago, Régi magyar mesterségek, Amit a hóhér súg, azt nem hallja senki, 

Hátadról a hasadra fordulsz, Gótika). 

Az Alapm veletek záró bölcselkedése fölött az Alternatívacellák cím olvasható. 

Bikácsy Gergely értelmezésében a novelláskötetben alternatívacellák foglyaival 

találkozunk, mert a h söknek látszólag több lehet ség áll rendelkezésükre (pl. a Gótika 

cím  novellában a börtönb l szabadult ápolón  azon gondolkozik, hogy hazamegy 

kimeszelni a szobáját, vagy egyszer en csak hanyatt fekszik a lakásban, vagy kimegy 

Svájcba egy építésszel), de végül mindig kiderül, hogy egy sem (az ápolón  addig nézi a 

reménytelenül szeretett férfit, míg el nem veszíti eszméletét), így a Játék a szobákkal 

egyetlen magatartás-típus elemzése, a „cselekvés helyetti nem-cselekvések analízise.”694  

Látható volt, hogy az Alapm veletekben Dobai pályakezd  

programnyilatkozataiban megfogalmazott tézisei köszönnek vissza, s a kötetr l készült 

recenziókban is az elemz k többnyire az itt megfogalmazott állításokkal vitáznak,695 vagy 

kritikájuknak a novellából merítve adnak címet. A kötet szerkeszt je, Ács Margit mégsem 

a könyv elejére tette a m vet (pedig a filológia megközelítés is ezt tenné indokolttá), a 

tizenegy novellát tartalmazó kötetben az Alapm veletek utolsó el ttiként szerepel. A 

könyvben olvasható novellák közül leginkább az Alapm veletek tér el a konvencionális 

novellától, nélkülözi a hagyományos értelemben vett eseményeket, fordulatokat, a f h s a 

környezetér l készít részletez en pontos leltárt, amit a szerz  negyven oldalon keresztül 

bont ki „nyomasztó életérzést sugallta képekbe”696, és szabad asszociációs sorokba 

tördelve.  

Dobai az Ahol a sziget kezd dik (1971) cím  prózaantológiában az 

Alapm veletekkel szerepel. Alexa Károly az antológiáról írt recenziójában a nyelvi fantázia 

terén Dobait emelte ki, de „komolyabb vitája” is csak vele volt, mert a novella „témája a 

teljes kilátástalanság, elbizonytalanodás, magány”697. Alexa hibának tartja, hogy a szerz  

„mindent el akar mondani”, rendezetlennek látja a gondolatokat, a kifejezésmódot pedig 

modorosnak. Véleménye szerint Dobai „minden bekezdésre el akar helyezni egy csattanót. 

Állandóan neológizmusokkal, metaforákkal, paradoxonokkal él.”698 (Alexa példája többek 

között a „mindennézés”, a „szájkokárdák”, a „mosolyüregek”, a 

                                                 
694 BIKÁCSY Gergely, Alternatíva-cellák, Élet és Irodalom, 1977/2, 11. 
695 Pl. ALFÖLDY Jen , Dobai Péter: Játék a szobákkal, Forrás, 1977/4, 90-92. 
696 FÖLDES Anna, Egy múlt századi magyar regény, anno 1974 (Dobai Péter: Csontmolnárok) = Próza jelen 
id ben, Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1976, 319. 
697 ALEXA Károly, Ahol a sziget kezd dik, Kortárs, 1971/7, 1150. 
698 Uo. 
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„napszemüvegperspektívák befelé a koponyába”). A hetvenes években az 

Alapm veletekkel olyanoknak is voltak fenntartásai, akik a Játék a szobákkal cím  kötetet 

fontos könyvnek tartották699, ezért kerülhetett a novella – programjelöl  volta ellenére – a 

kötet végére.  

Az Alapm veletek végs  konklúziója a szavakkal ábrázolás lehet ségeinek 

kritikáját rejti magába. „Most már csak az a hosszú tortúra van hátra, amikor a valóság 

lassan a helyébe lép azoknak a szavaknak, amelyekkel megpróbáltuk kifejezni.”700 A 

kötetnyitó Görcs és evidencia cím  novella szintén azt sugallja, hogy az igazsághoz nem 

szavak által jutunk el. A szerepl k a n i f szerepl  (Vulpa Krisztina) gyermeke által kreált 

ziabzior szóval fejezik ki gondolataikat, életérzésüket, s van, hogy egész élethelyzetükre 

utalnak ezzel a kifejezéssel.701 A novella végén Krisztina így összegzi házaséletét az 

utcáról találomra felhívott értelmiségi fiatalembernek. „Az évek, az  életének évei és az 

én életemnek az évei cipzárszer en összekapcsolódtak, ha valaki lehúzná ezt a cipzárat, 

hogy visszafelé kinyissa az éveket, csak a meztelen testeket találná alatta, semmi mást: 

ziab és zior.”702   

Dobai ’79-ben adott interjújában a hagyományos magatartás- és viselkedésformák 

megváltozására, valamint a konvencionális értékrend felbomlására utal. A novellákban 

kapcsolatok széthullásának lehetünk tanúi, a magányos h söket a létbizonytalanság, a 

szorongás, a passzivitás, a kiégettség, az elhidegülés és az illúziótlanság jellemzi. A Görcs 

és evidencia cím  novellában a Játék a szobákkal elbeszéléseinek f bb jellegzetességei 

találhatók meg. A történet a Dimitrov téren (mai F vám tér) indul, s a kötet novelláinak 

többsége a Tolbuhin körút (mai Vámház körút), a Vásárcsarnok és a Közgazdasági 

Egyetem vonzáskörében játszódik. A férfi f szerepl  egy fiatal értelmiségi, aki várja a 63-

as villamost. Jellemz  módon nincs pontos úticélja („Szombathelyre, Szentgotthárdra vagy 

Zalaegerszegre akart utazni”), már fellép a villamos peremére, amikor egy harminc körüli 

n  leszállítja. A novellákra jellemz  a férfi h sök (els sorban az alteregóh sök) 

névtelensége vagy folyamatos névváltoztatása (pl. Huszonöt éves matúránk emlékére), a 

Görcs és evidenciában a kisfiú csak a maga választotta Bobbi Trencs névre hallgat. A n i 

szerepl knek többnyire van nevük, bár a Régi magyar mesterségek egyik n i szerepl je 

                                                 
699 Dobos Mariann azért tartja „félresikerültnek” a novellát, mert szerinte szinte érthetetlenné válik az állandó 
megszakítások, s a szerepl k személyének, számának következetlen váltakoztatása miatt. Lásd DOBOS 
Mariann, Dobai Péter: Játék a szobákkal, Alföld, 1977/4, 79. 
700 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 247.  
701 A Csontmolnárokban a „daleko” szó tölt be hasonló funkciót. 
702 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 15. 
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mindig más néven mutatkozik be, Krisztina a Görcs és evidenciában pedig csak a lánykori 

nevét említi meg.  

Az elidegenedés és a közöny a családi kapcsolatokra is kihat. A Görcs és 

evidenciában Krisztina azért hívja fel az ismeretlen fiatalembert a lakásába, mert a férje 

nem hajlandó elmozdulni a szoba nyitott ablakából, csak áll és bámul kifelé, s a n  azt 

reméli, hogy a fiatalember jelenléte kibillenti ebb l az állapotából. A hagyományos családi 

modell változását mutatja, hogy Krisztina fia nem a férjét l van, s a megszokott anya-

gyermek kapcsolat is hiányzik (pl. Bobbi Trencs elgáncsolja anyját, majd harapdálni 

kezdik egymás lábát). 

Dobai m veiben a fénykép mindig központi szerepet tölt be. Krisztina azért ment 

hozzá a férjéhez, mert emlékeztette egy fotóra, amit korábban egy fényképész-m terem 

kirakatában látott. A férj fényképszer en viselkedik, látszólag  áll a középpontban, a 

történet köréje szervez dik, de a cselekményben nem vesz részt, képpé merevedik, olyan, 

mintha a fiatalember és Krisztina egy fényképet elemezne. A férj nem szól semmit, amikor 

a fiatalember megpróbálja értelmezni viselkedését („elidegenedés a valóságtól”, „fixáció”, 

„tudathasadás” stb.), s közönyéb l az sem billenti ki, hogy az idegen férfi a szobában 

magáévá teszi a feleségét. A férj alakja, önkéntes kivonulása a társadalomból Dobai 

következ  novelláskötetében (Sakktábla, két figurával, 1978) a Tet  és a Férfi cím  

novellák f h seiben variálódik tovább. A Tet ben egy építész (Kubinyi) négy napot tölt el 

az általa tervezett tízemeletes ház tetején. Távcsövön keresztül figyeli Budapestet, 

gondolatban utópisztikus szupervárost tervez, s a környezete (felesége, anyja, házmester, 

lakótársak stb.) sem tudja rávenni arra, hogy lejöjjön a tet r l. A novella végén leugrik, az 

általa megálmodott „tér fogalmába, az eszmébe” lép bele703. A lakók pedig „egy láthatatlan 

kapuban álltak, amelynek küszöbén az el bb még valaki állt, aztán átlépte.”704 Kubinyi 

tehát átlépte azt a küszöböt, ami el tt a Görcs és evidencia férj alakja még megállt. A Férfi 

cím  novellában a f szerepl  1977. május 10-én, kedd délután öt órakor (felidézve a 

Teoréma családf jének meztelen kivonulását) pucéran sétál ki a Gellért Fürd  termáljából. 

Az emlékeibe réved  férfi meztelensége az életének kudarcától (a fürd ben eltervezi 

válását harmadik feleségét l és lányának kitagadását) gondolatban már megszabaduló 

ember szimbóluma.   
                                                 
703 Az Archaikus torzó cím  kötetben megjelent Tizedik emelet (1977) cím  filmnovella (mely a Hátadról a 
hasadra fordulsz és a Gótika cím  novellákra épül) f szerepl je Tiba Zoltán mérnök barátját löki le a tizedik 
emeletr l. = DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, 
Bp., 1983, 29-58. 
704 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 54. 
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Dobai novelláiban – ahogy az Archaikus torzóban – széls séges életformákat, 

különös hátter  szerepl ket vizsgál, hétköznapi h se alig akad. Érdemes ebb l a 

szempontból a Játék a szobákkal cím  kötet záró novellájának (Gótika) h seit megnézni, 

mindegyikük jellemképében – s magában a történetben is – húzódik extrém vonás. A n i 

f h s, Virág Mária kórházi asszisztensn  azért kerül börtönbe, mert négy éve megölt egy 

beteget. Szabadulását Tiba Zoltán orvos-pszichiáternek köszönheti, akinek korábban 

szeret je volt, s akinek életcélja, hogy kigyógyítsa a n t egy reménytelen szerelemb l. 

Tiba elviszi a lakásába az ápolón t, ahol két vendége várja. Az egyik egy svájci építész, 

aki „metabolista, ökológus, arcológus”705, az ökológiai építészet legnagyobb tekintélye. A 

pszichiáter oldalakon keresztül ismerteti a svájci építész és Hidezo Kobayashi japán 

építészbiológus városkoncepcióját. A másik vendég Omar, egy ösztöndíjas 

vegyészhallgató, aki druz származású, a keresztény arabok si törzséb l származik. A nagy 

ideál pedig, akit Virág Mária „álmaiban összekevert Jézussal, Hamlettal” stb., s aki – 

többek között – Marlon Brandora is hasonlít, „Magyarország egyik 

ezerkilencszázötvenkettes olimpiai bajnokn jének és egy ismeretlen férfinak”706 a 

törvénytelen fia. Az ápolón  egy szavát sem felejti el a férfinak, négy év után is pontosan 

idézi esszémondatokban megfogalmazott gondolatát a keresztre feszített Jézus látványáról 

és a gótika összefüggéseir l. Virág Mária a novella végére értelmiségivé válik, 

zárásképpen az emlékezet és a képzelet között húzódó határról és a fényképek felidéz  

erejér l értekezik.    

A kötetben els sorban nem eseményszer  történetek, hanem elmélkedésekkel 

kevert monológok, sok esetben nyomasztó párbeszédek olvashatók (a Gótikában például az 

ápolón  és Tiba között). Az Alapm veletekben és a Szövetekben az alteregóh sök szájából 

hitelesek a filozófiai és etikai kommentárok, mert a szerepl k a tartalmas élet alapjait 

próbálják letenni, s ehhez szükséges az önmegismerés és az önmegfogalmazás, de a 

Gótikában az ápolón  értekezése gyengíti az epikai hatást, ahogy a Sakktábla, két figurával 

cím  kötet nyitó novellájában (Tankolás) is er ltetettnek hat a benzinkutas és egykori 

szerelmének (tíz éve látták egymást utoljára, s csak a véletlennek, a tankolásnak 

köszönhet en találkoznak újra) filozofálásba forduló visszaemlékez  beszélgetése. A 

Gótika a Sakktábla, két figurával cím  kötet elbeszéléseinek díszleteit vetíti el re, a 

szuperemberek és az elit életforma kellékeinek felvillantása (pl. a h sök Booth’s gint, 

                                                 
705 Uo. 262. 
706 Uo. 270. 
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whiskyt, baccardit isznak, Mercédesszel és Opellel járnak), Dobai filmnovelláinak 

jellemz je, s második novelláskötetében nagyrészt a Filmgyárnak készült írásai 

szerepelnek.  

A Játék a szobákkal cím  kötet novelláit nyitott szerkezet jellemzi, erre utalnak az 

abbahagyott és kés bb kiegészített filozófiai meditációk, és a ciklus ideáltípusának, az 

Imago f h sének más novellákban való felbukkanása (pl. Hátadról a hasadra fordulsz, 

Gótika) a hozzátartozó n alakokkal együtt (Fátyol, a halasstandos n , aki eltartja a férfit, 

Mari az utcasepr  stb.), mindez egy nagyobb epikai szerkezet (regény) lehet ségét is 

magában rejti. A Sakktábla, két figurával cím  kötet novellái viszont néhány oldalasak, az 

adott élethelyzetek kibontása hasonló dramaturgiai sémára épülnek, Dobai a filmnovellák 

írásakor kidolgozott novellavázakkal „játszik”, erre utalnak az ismétl d  alapszituációk 

(pl. véletlen találkozás) és a történetek lezárásaként a brutális végkifejlet (a f h sök 

halála). Egy recenzió szerint a novellák olyan jól meg vannak csinálva, hogy egy amerikai 

íróiskolában is tanítani lehetne rajtuk a céltudatosan megszerkesztett elbeszélés 

alapelveit.707  

Filmnovellák a Játék a szobákkal cím  kötetben is találhatók, a Régi magyar 

mesterségekkel Dobai a BBS-ben pályázott, a Hétf k és konyhák cím  novellából pedig 

Enyedi Ildikó és Szabó Ildikó is tervezte, hogy filmet készít.708 A Hétf k és konyhák 

lendületes képsoraival és a pontos küls  leírásokkal válik hatásossá, a konyhalányok 

gondolatainak megjelenítése kevésbé hiteles. A szerz  n alakjairól általában elmondható, 

hogy els sorban küls ségeikben vannak megragadva (ruházat, arc, hajfonat), s többnyire 

csak statiszták a férfiak mellett, a partnerkapcsolatokban „szünetjellé” válnak. A Dobai-

alteregók leginkább saját magukat szeretik, méghozzá olyan intenzitással, hogy a 

lényükb l sugárzó er  szeretetre kényszeríti a környezetüket. A szerz  Háromszögtan 

(1983) cím  lekt rjének f szerepl je, Rita, a diplomás mérnök és üzletköt  emancipáltsága 

ellenére is a férfiak szexuális játékszere. Berkes Erzsébet a kisregény kapcsán így foglalja 

össze Dobai jellegzetes férfialakjainak és n i szerepl inek viszonyát: „jön az er s, munka- 

és kalandbíró titokzatos hím, aki maga alá gy ri az aléló n nem eket.”709 Nem meglep , 

hogy els sorban a n i olvasók kezelték (és kezelik) fenntartással a m vet710. A Hátadról a 

                                                 
707 MOLNÁR Miklós, Elemi szerkezetek, Dobai Péter: Sakktábla, két figurával, Életünk, 1979/7., 603-605. 
708 Dobai Péter szóbeli közlése.  
709 BERKES Erzsébet, Négy karcsú, Élet és Irodalom, 1983/4., 11. 
710 Eszéki Erzsébet is úgy érzi, hogy a Háromszögtan n i szerepl je nem hiteles. Lásd ESZÉKI Erzsébet, Ha 
Sztálin jóslata beválik…, Beszélgetés Dobai Péterrel = ESZÉKI Erzsébet, Kibeszéljük magunkat, Íróportrék a 
nyolcvanas évekb l, Múzsák Közm vel dési Kiadó, Bp., 1990, 188.  
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hasadra fordulsz cím  novellában is az ápolón ben születik ellenérzés az alorvos által 

idealizált baráttal kapcsolatban („Azért a maga iskolatársa, alorvos úr, csak egy szép 

strigó”711), aki az életét komfortosra berendez  orvossal szemben tetteiben teljesen szabad, 

nem dolgozik, a barátn je tartja el. Az alorvos barátja egy Balaton-parti szobortárlaton 

félmeztelenül elalszik a szobrok között, s olyan hatást kelt, mintha  maga is szobor volna: 

m tárgyként megformált eszme, mint az Archaikus torzó f h se.  

A kórház és a szanatórium Dobai novelláiban visszatér  helyszínek (Amit a hóhér 

súg, azt nem hallja senki, Hátadról a hasadra fordulsz, Platánok és hálatáblák), de az 

orvosok gyógyítás helyett filozofálnak, s t olyan, mintha nekik lenne szükségük 

pszichiáterre. A betegként kórházba vonuló szerepl k is életük cs djével vetnek számot, a 

cselekvés helyett választják a betegséget, a kórház az addigi életükb l való kivonulást teszi 

lehet vé (Amit a hóhér súg, azt nem hallja senki). A novellák férfi h sei azok után 

vágyódnak, akik úgy élnek, ahogy az eszükbe jut, ezt az ideált az Imago f h se testesíti 

meg, aki „csak azt érzi, amit gondol, és csak azt gondolja, amit érez”712. Az Imago filmre 

vitelét többen tervezték, de az aczéli kultúrpolitika képvisel i a „szocialista társadalommal 

szembeforduló írásnak”713 min sítették a m vet, a f h st pedig „antiszociálisnak” és 

„individualistának”, akiben krisztusi vonások is fellelhet k714.   

A novella a kötet legjelent sebb írása, az elbeszélés egyúttal a Dobai-alteregók és a 

világ viszonyának is kulcsát adja. Az ideák és a szürke valóság keveredése a szerz  

második novelláskötetének is fontos témája, illetve történetszervez  eleme (pl. Egyél, én 

megágyazok, Hétf , mészárszék), de az Imagoban a cselekményszer  történés is a f h s 

bels  tudatán keresztül jelenik meg, mert a h s a képekben megélt bels  világában él 

igazán. Az egyik szférában, a valóságban eszik, iszik, szeretkezik, alszik, a másikban, a 

képzelt képekében viszonyítja magát az élethez. A regényekben és novellákban el forduló, 

n i szemmel nehezen szerethet  „er s, munka- és kalandbíró titokzatos hímekkel” 

szemben a f h s egy jó szándékú képmeg rz  és képalkotó, aki hagyja, hogy 

megtörténjenek vele a dolgok, az események, és hangulatai sodorják.  

A Játék a szobákkal cím  kötet novelláinak ereje, eredetisége a Dimitrov-téri 

novella-indításokban nyilvánul meg leginkább, a tér topográfiája alapos és pontos (még a 

Dimitrov tér nyilvános n i vécéje is szerepel), mégis egy, csak a szerz  (képzelete) által 
                                                 
711 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 165.  
712 Uo. 61.  
713 BODNÁR Dániel, A média a hatalom költészete és legf bb védelmez je, Látogatóban Dobai Péter írónál, 
Lyukasóra, 2007, október, 29. 
714 Uo.  
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létez  tér képe rajzolódik ki, s itt mutatkozik meg (nem pedig az egzotikus italok, autók, 

utazások leírásában) Dobai atmoszférateremt  ereje. A Dimitrov téri Nagycsarnok, 

ahonnan az Imago története indul, a f h s „életének legfontosabb bázisa”715, a „környék 

szinte egy lelki kiindulópont számára”716, itt dönti el, hogy leszámol régi énjével, az 

imágó-léttel, azzal az élettel, amit addig saját élete helyett élt, mert saját személyisége 

helyett ismeretlen apja személyiségét próbálta megvalósítani. Az imágó-létb l való 

szabadulást anyja halála teszi lehet vé, mert  jelentette számára az apját is, mivel apját 

csak anyja emlékezetéb l ismerte (ez keveredett saját képzeletével). Életét két titok 

határozza meg, az egyik apja élete és m vészete, ami a hátrahagyott képeinek mítoszában 

rejlik, a másik pedig az anyja, aki nemcsak a saját életét élte, hanem a fiáét is, aki a 

férjéb l megmaradt. A f h s anyjával a hátrahagyott festményekb l él, nem sokkal egy 

anyjáról készült portré, az imágó-kép eladása után a n  meghal.  

A f h s a n kön keresztül kapcsolódik a valósághoz. A festményekb l származó 

bevételen túl barátn je, Fátyol tartja el, aki a csarnok halasstandjánál dolgozik. A novella 

elején t le is el akar búcsúzni, hogy új életet kezdjen, de már az els  oldalon pontosan 

tudható, hogy ez nem fog megtörténni, s nemcsak a sok vev  miatt, akik Fátyolra várnak, 

hanem mert a f h s rögtön észrevesz egy kertészlányt, aki elfeledteti vele a tervét. A 

f szerepl  a cigánylánnyal tölti a napot, moziba, étterembe viszi, de mikor hazakíséri, 

halálos sebet kap a lány féltékeny barátjától. Az ötvenhat oldalas elbeszélésben a 

cselekmény mindössze tíz oldal, a többit a f h s elmélkedése tölti ki életér l, apjáról, 

anyjáról, Fátyolról. A f szerepl  visszamegy anyja lakásába, a megoldást most már 

Fátyolban látja, csak  tudná kiszabadítani az imagó-létb l, úgy, hogy a f h s hozzá 

költözik, és teherbe ejti. A h s elvérzik, mire Fátyol megérkezik, de tudtán kívül már 

megvalósította tervét. Az imágó-létnek így nem lesz vége, újabb imágó születik, s még 

mindig marad nyolc festmény, amit el lehet adni. A h s látszólag a saját maga választotta 

életet éli, sorsa mégsem lehet független az objektív világtól, a küls  körülmények és a 

véletlenek alakítják életét, ezt mutatja váratlan halála és gyermeke születésével az 

öntudatlanul létrehozott élet. Az Imago ugyanazzal a konklúzióval zárul, mint a kötet többi 

novellája, s a f h snek itt sem sikerül megvalósítania eredeti célját. Dobai viszont ebben 

az esetben az olvasó számára is szimpatikus h st formált meg. A szerz  férfialakjaihoz 

hasonlóan a f h s is enciklopédikus ismeretekkel rendelkezik, haldoklása közben 

                                                 
715 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 19.  
716 Uo. 31. 
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m vészettörténeti albumokat mond fel, de ebben a novellában Dobai h se gyengeségeit is 

megmutatja, hiányzik a férfialakjaira jellemz  nyomasztó, er szakos, agresszív 

viselkedésforma, ez a férfi csak szerette a n ket, és a n k cserébe elkényeztették. A 

novellákban és a regényekben öntörvény  egyéniségek jelennek meg, de ritkák az érzelmi 

azonosulásra késztet  szerepl k és pillanatok, pedig az Archaikus torzó cím  film 

leghatásosabb jelenete is az, amikor a nagy testi er vel rendelkez  férfi váratlanul sírni 

kezd, Dobai mégsem szereti gyengének mutatni férfialakjait.  

A novellákban a tetteiben teljesen szabad férfitípus és a megalkuvó, más életre 

vágyó már komfortosan él  karakter mellett egy harmadikat képvisel a Szövetek cím  

novella f h se, aki sem a gondolatai szerint, sem a gondolatai helyett nem tud élni, az 

Alapm veletek f h séhez hasonlóan még keresi saját arcát, Dobai cselekvésre készül  

állapotban rögzíti. „Visszatérni az egyszer  elemekhez, amelyekb l felépíthet  egy 

magatartás és a hit ebben a magatartásban”717 – mondja az Alapm veletek f szerepl je, 

„egyszer síteni kell az életet”, hangzik el az Archaikus torzóban, s a Szövetek f h se az 

egyszer  elemekhez tér vissza, és egyszer síti az életét akkor, amikor szüleit elhagyva, 

Budapestr l egy takarítón vel falura költözik. A f h s a múlt szövedékeit (saját és szülei 

múltját) igyekszik felfejteni azért, hogy megértse önmagát. Várakozó pozícióba 

helyezkedik, világtól való elvonulását feltölt dési id nek szánja, hogy sikerüljön 

önkiteljesít  életcélt találnia. „Azt, hogy miért jöttem el apámtól és anyámtól (…) ebbe a 

szigetfaluba (…) talán csak akkor fogom tudni megmagyarázni, amikor visszatérek. A 

magyarázat az lesz, ahová megyek. És tudom, hogy egy csomó kérdésre nincs más válasz, 

mint maga a kérdés.”718 Az egyes szám els  személyben el adott, naplóhatású meditáció 

f bb gondolataiban az Alapm veleteket idézi (pl. az els  bekezdés az emlékezés-felejtés 

kérdésével foglalkozik), de az esszészer  elemmel szemben itt a szépirodalmi vonás 

dominál. A Szövetek az Imago cím  novellához is kapcsolódik, a f szerepl  az Imago 

h séhez hasonlóan nagy szerepet tulajdonít egy szüleir l készült festménynek, „munkás-

sport-agitátor képnek”, s a sport tematikával az elbeszélés az Archaikus torzóhoz is 

köthet . A novellák és a regények férfi alakjai a szerz  önarcképének egy-egy vonását 

hordozzák, a Szövetekben a f h s, anyja múltjáról merengve az Anyám (1975) cím  

filmben, illetve a film forgatókönyvében szerepl  részleteket idézi fel. 

                                                 
717 Uo. 210.  
718 Uo. 90.  
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Dobai másféléves kubai ösztöndíja idején (1973-1975) írta meg az Imago cím  

kisregényt719, az egy kötetben megjelent 1964 és a Sziget cím  napló-regényt, valamint az 

Egy arc módosulásait. A szerz  ezekben a m veiben saját mitológiát dolgozott ki, s az 

ösztöndíj után készült novellákba már ezeket a motívumokat is beépíti (pl. a tíz éves 

távlatból szemlélt szerelem és az els  szerelem mítoszát, a tengerész múltat, a tengert, ami 

mindig a szabadság szimbólumaként jelenik meg stb.), nem véletlen, hogy a Sakktábla, két 

figurával cím  kötet elbeszélései közül a két legkidolgozottabb novella (Esély, Emlék) a 

tengerésznaplót és az els  szerelmet feldolgozó 1964 cím  regény s az Egy arc 

módosulásai jellegadó elemeib l merít.  

Visszatérve Dobai korai programnyilatkozataira, A magunk kenyerén (1971) cím  

antológiában megjelent önéletrajzi esszéjében a „minden ponton ugyanazzal az er vel 

létezni” mondatba s rítette ars poétikáját, a formaigény  élet ideáját, azt, hogy egyenl  

rangon kell létrehozni verset, novellát, regényt, filmet. Thomka Beáta a Sakktábla, két 

figurával cím  kötet kapcsán jegyzi meg, hogy a szerz  „alábecsüli a novella m faját”720, 

mert kerüli a formai újításokat, sztereotip formulákra és eljárásokra épít. Dobai novelláinak 

és kisregényeinek többsége valóban inkább a filmgyári tevékenységével hozható 

összefüggésbe, s nem m vészi ambícióival, de fontos megjegyezni, hogy egy-egy novella 

kiegészíti a szerz  versekben, regényekben, esszékben megfogalmazott gondolatát, az 

Emlék cím  novella például egy lehetséges választ ad arra, hogy az életm  egyik 

meghatározó élményét jelent , 1964-ben kezd d  szerelem miért ért véget.  

Dobai a már idézett Mezei András-interjúban a következ t mondta, a „tervem (…), 

a fogadalmam az, hogy éljek, játsszam, írjak, hogy legalább nekem tessék a sorsom. (…) 

egy írónak kell, hogy legyen magatartása. És bátorsága is a saját szerepéhez (…)”721 A 

hetvenes évek végére Dobai már felépítette saját imázsát, s ebben novellái és novellah sei 

is szerepet játszottak. Reményi József Tamás és Tarján Tamás Rekviem címmel írtak 

paródiát722 a szerz r l, az írás, mely az Imagora játszik rá, a Dimitrov téren kezd dik, a 

f h s, aki reggelente háromszáz fekv támaszt végez, egy koszorúköt  lányra vár, akit 

kés bb kilencszer magáévá tesz, s ezalatt Platónról elmélkedik. A Játék a szobákkal cím  

                                                 
719 Dobai nevezi az Imagot kisregénynek egy 1976-ban készült interjúban. Lásd MARAFKÓ László, Dobai 
Péter: Filmben, prózában, versben, Magyar Ifjúság, 1976/17, 18.  
720 THOMKA Beáta, Sakktábla – csak két figurával?, Híd, 1979/1., 117. 
721 MEZEI András, Megkérdeztük…, Gondolat Kiadó, Bp. 1982, 85.  
722 REMÉNYI József Tamás, TARJÁN Tamás, Írtok ti így?, Paródiák ötven íróról és egy évtizedr l, Kozmosz 
Könyvek, Bp., 1980, 37-38. 
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kötetet megjelenésekor volt, aki „nyugtalanító”, „vonzó és taszító”723 könyvnek nevezte, 

abban viszont mindenki egyetértett, hogy Dobai novellisztikája radikálisan eltér a magyar 

prózában akkor jelentkez  irányoktól és eredményekt l. 

Dobai 2000-ben a Párbaj, tükörben cím  kötetbe gy jtötte össze addigi novelláit. A 

két novelláskötet anyagát változatlan formában közölte, csak a Sakktábla, két figurával 

Hazám a városban ciklusának hét köztéri portréját (Harminckettesek tere, Mária Terézia 

tér, Bakáts tér, Boráros tér, Kálvin tér, Gellért tér, Dimitrov tér) egészítette ki a 

Nagycsarnokkal és a Pecz Samu tervezte Budai Református Egyházközség templomával. A 

szerz  a Mint befagyott emlékezet cím  ciklusba különböz  epikai m fajú írásait válogatta 

össze, részletek olvashatók a Túlél  és Az utolsó szi tutajokkal cím  regénytervekb l, az 

1964-b l, és a ciklusba bekerült hét, kötetben addig még nem szerepl  novella is. 2003-tól 

Dobainak verseskötetei jelennek meg, de legújabb könyvében (Emlék az ember) is 

található olyan vers (pl. Találkozás724), melyben a filozófiai esszé és az epikum motivációi 

keverednek. 

                                                 
723 BIKÁCSY Gergely, Alternatíva-cellák, Élet és Irodalom, 1977/2, 11. 
724 DOBAI Péter, Emlék az ember, El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 48-52.  
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VIII. Kilovaglás egy szi er db l 
 

„Az emlékezés el nem szakítható a gondolkodástól, hiába óhajtanánk oly sokszor e 

különválasztást, hiszen az emlékezés szinte mindig együtt hat az elmúlás fájdalmával, 

miközben a gondolkodás mindig tartalékol magának némi jöv id t, és ahhoz bátorságot és 

lélekjelenlétet. Az emlékezés a gondolkodás túlél  parazitájaként, mint valami 

nélkülözhetetlen kártev , rátelepszik a gondolkodásra és elgyávítja, kínzó, vonzatos 

asszociációkkal gátolja a gondolkodás sokoldalú m ködését, hamis átszínezése 

folyamatosan megzavarja azt, elvégre az emlékezés nem más, mint a gondolkodás szerves 

része, m ködése szünetet nem ismer. (…) Amikor gondolkozunk, emlékezünk is, és amikor 

»csak« emlékezünk, akkor válik igazán aktívvá és intenzívvé a gondolkodásunk.”725 Dobai 

az utóbbi tizenöt évben láthatóan – s bevallottan – emlékei számára keresi a formát, az 

esetek többségében a naplóverset választva. 

A szerz  költészete a hetvenes évek közepét l az elmúlás, az emlékezés és az id  

kérdése köré csoportosul, ez érik be a harmadik alkotói periódusban; utóbbi három 

könyvéb l kett  címében is bizonyítja ezt (Emlékek jöv id ben, 2008; Emlék az ember, 

El rehagyott versek, 2011), a harmadik (Latin lélegzet, 2010) pedig szándékában, a szerz  

Itáliához kapcsolódó verseit rendezte egy kötetbe. 

Hegyi Lóránd szerint a hetvenes évek végi új m vészet szakított a klasszikus 

avantgárd, s az ötvenes évekt l a hetvenes évekig húzódó újabb avantgárd hullám 

m vészetszemléletének expanzionizmusával, s a modellszer ségbe vetett hitével. Az 

évtized végére az újbaloldali diákmozgalmak radikalizáló társadalmi hatásának korszaka 

lezárult, s egyúttal az a m vészi törekvés is, hogy az avantgárd m vészet vállaljon aktív 

részt a társadalmi gyakorlat, s a társadalmi tudat átformálásában.726 Dobai a hetvenes évek 

közepét l – a nemzetközi trendekkel összhangban – szemléleti változáson ment keresztül, 

ami els sorban a befelé fordulás, s a szubjektivizálódás mozzanatában ragadható meg.    

A szerz  m vészetét a hetvenes évek közepét l két markáns törekvés határozza 

meg, a líra fel l az önmítosz építése, az epika oldaláról pedig a magyar történelem 

feltárása, s regényeiben e kett  összekapcsolódik, a regények f szerepl i – a Tartozó 

                                                 
725 DOBAI Péter, In loving memory of BBS, Egy ifjú nemzedék, egy immár id ben messzi Magyarországon, a 
hatvanas-hetvenes évek fordulóján, filmkamerával,1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK László, 
KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 2002, 47.         
726 HEGYI Lóránd, Utószó: „Transz-avantgarde” – „poszt modern” – „új szubjektivizmus” avagy az 
expanzió utáni m vészet a nyolcvanas évek küszöbén = HEGYI Lóránd, Új szenzibilitás, Egy m vészeti 
szemléletváltás körvonalai, Magvet  Kiadó, Bp., 1983, 200-217. 
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életben Kelemen Kristóf, a Vadonban Batiszy Kristóf, A birodalom ezredesében Alfred 

Redl – Dobai alakváltozatai. A privát élmények forgatókönyvírói munkáiban is 

megjelennek. A Csontváry cím  filmben az idézett szövegrészletek formájában, melyek 

több esetben Dobai-mottók, például Vajda János Harminc év után cím  verséb l (mely a 

harmadik alkotói periódus emlékez -írásainak visszatér  szólama727) a „Hittem, hogy lesz 

id , mid n megösmersz / S helyet cserél bennünk a fájdalom” sorok. A József Attila életét 

feldolgozó tévésorozat (Eszmélet, 1987) történetébe els  szerelmét építette be, s a költ t 

Dobai férfih seinek állandó tulajdonságával (macsó-nárcizmus) ruházta fel. A Párizsban 

játszódó epizódban József Attila és Katherine Albs párbeszéde emelten stilizált, tipikus 

Dobai-dialógus, a szerz  prózájában szerepl  férfi-n  párbeszédeket, és kapcsolatokat 

idézi728, s ebben a felállásban József Attila nemet mond a felkínálkozó, gazdag és m velt, 

félig svéd, félig francia n nek. A forgatókönyvnek készült Ív cím  kisregényben Dobai az 

els  szerelem élményét dolgozza fel, s Alfred Redl és Kubinyi Katalin kapcsolatát is ez az 

életemlék motiválja.  

Dobai pályája elején tett nyilatkozataiból, korai filmes munkáiból (Agitátorok, 

Büntet expedíció) és els  köteteib l (Kilovaglás egy szi er db l, 1973; Csontmolnárok, 

1974) egy olyan alkotó képe bontakozik ki, aki megveti az aktív társadalmi-közösségi 

cselekvést nélkülöz  magatartást. Dobai másfél éves kubai ösztöndíja idején (1973-1975) 

született munkáiban (Egy arc módosulásai, 1964–Sziget, Imago és a Hanyatt verseinek nagy 

része) az élménykörök privatizálódása figyelhet  meg, f ként az els  szerelem (Egy arc 

módosulásai, 1964) és a tenger, a tengerészmúlt (1964–Sziget) újraélésének kísérlete 

érz dik ki. Kubából való hazatérése után verseiben kerüli a nemzedékre jellemz  nagy 

témákat, egyre inkább bels , szubjektív élete válik hangsúlyossá. A radikális életalakítási-

kísérlet, az, hogy az ész és az er  segítségével építsen fel egy magatartást (lásd Archaikus 

torzó, 1971) ideálként megmarad (ezt mutatják kés bbi történelmi regényei), de 

novellásköteteinek (Játék a szobákkal, Sakktábla, két figurával) jellegadó írásaiból kiderül, 

hogy az önarcképszer  h sök küls , objektív okokból nem tudják megvalósítani a kit zött 

célt, nem a vágyott életet élik. A novellákkal egy id ben készült versek alapján elmondható, 

                                                 
727„(…) »Van fájdalom a gondolatban« – írta Vajda János Georgináról és az ifjúságról: »Harminc év múlva«. 
Érzem, az emlékezésben – három évtized után – még több fájdalom van: azóta – »közben«, ugyan mi 
közben? – elt nt, temet kbe tévedt barátok arca, küzdelme, nevetése, komolysága, harca, kétségbeesése, 
puszta személyiségük botránya, mely nem egyiküknél a kihívó bátorság megnyilvánulása volt.” = Balázs 
Béla Stúdió 1961-2001, szerk. ANTAL István, DEÁK László, KODOLÁNYI Sebestyén, BBS, Orpheusz Kiadó, 
2002, 47.  
728 Lásd a Dobai novellisztikájáról szóló, A mindennapok forradalmárai cím  fejezetet.    
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hogy a hetvenes évek közepét l, Kubából való hazatérése után a szerz  is hasonlóan érzett. 

Versesköteteiben (Egy arc módosulásai, 1976; Hanyatt, 1978) az elvágyódás és a 

hiányérzet problémája jelenik meg, a filozofikus töltet  elégikus rezignáció els dleges 

forrása a visszafordíthatatlan id .  

A Hanyatt (1978) cím  kötett l kezdve a lét a szerz  költészetében akkor nyer új 

értelmet, amikor eszébe jut egy emlék, az emlékezetet építkezésre alkalmas alapnak tekinti. 

„Az emlékeim életével élem a jöv met, / ez az építkezés vagyok, az évek anyagából és 

álmából kétszer öltök formát”729. A szoba a Hanyatt cím  kötetben szimbolikus hely, az 

egymásra rakódó emlékek, benyomások gy jt helye, a lírai h s jellegzetes testhelyzete a 

hanyatt fekvés, s a múlt felidézésének legfontosabb médiumai a fénykép és a festmény. 

Dobai leginkább a gondolatai, az emlékei számára keresi a formát, ami statikusság és 

tematikai egyoldalúság felé mutat730, ugyanakkor a szerz nél a nyugalmi állapot csak 

látszólagos, új és új nekilendülés jellemzi. A szerz  tudja, hogy csak az az újraemlékezés 

hatékony, amely egyúttal újraátélés és újrateremtés is: az emlékekben élés, vagyis a 

nemottlét költészetének autentikus megjelenítése érdekében dolgozta ki a lírai jelenid t, 

melyben múlt, jelen és jöv  id  egybeolvad. Dobai az emlékképek közötti rendszerezéskor 

arra a következtetésre jut, hogy a múlt intenzívebb, tartalmasabb a jelennél, költészetét a 

visszateremtés szenvedélye hatja át. A meg rzés miatt a köteteken belül is gyakori az 

ismétlés, a visszatér  kép-gondolat, ugyanakkor az élménykörök, valamint a régi versek 

kés bbi kötetekben való megidézése, átdolgozása, kiegészítése s a megváltozott élethelyzet 

következtében más kontextusba helyezése sajátosan újszer vé teszi az elégikus 

visszaemlékezést.  

Az Egy arc módosulásai óta a személyes élmények dominanciája és az emlékezés 

aktusának természetéb l adódóan, a verseskötetek szerkezete koncentrikus, a szerz  

körkörösen halad, bizonyos id közönként tér vissza a megkezdett gondolatokhoz. A 

Hanyatt cím  könyv pedig nyitódarabja annak a sorozatnak, ahonnan kezdve Dobai 

verseskötetei egybegy jtött szövegsorozatként értelmezhet k, s így önéletrajzként is 

olvashatók, emlékei egy-egy téma köré csoportosulnak. A szerz  verseskönyvei 

megszerkesztésekor igyekszik megteremteni a különböz  térben és id ben született versek 

szerves egységét. A Vitorlák emlékében például tematikus kapcsolat köti össze a verseket 

(utazás, tenger), és Dobai a tengerészként töltött ifjúságát örökítette meg. Az Emlék az 
                                                 
729 DOBAI Péter, Hanyatt, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1978, 22. 
730 K háti Zsolt erre utal, amikor szobaköltészetet említ a Hanyatt cím  kötet kapcsán. Lásd K HÁTI Zsolt, 
Hanyatt, Dobai Péter költeményei, Magyar Nemzet, 1978, nov. 19, 13.  
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ember esetében pedig láthatóvá válik, hogy a szerz  hogyan halad el re vagy hátrafelé 

id ben és térben az emlékezetében, s ez a fajta koncentrikus elrendez dés jellemzi az 

Emlékek jöv id ben (2008) cím  verseskötetet is. „Az ismétlés: architektúra”731 – olvasható 

az Egy arc módosulásaiban (XIX/7.), s Dobai újra és újra összegy jti, felidézi azokat a 

verseket, emlékeket, amelyekkel együtt az új versek az új kötetekben még több „kifejezést, 

még több fájdalmat, érzést, búcsút, emléket hordoznak”732, s a „különböz  üzenetek vagy 

különböz  emlékek és fájdalmak, amik más-más térben és id ben értek engem – együtt 

szólalnak meg”733. A szerz nek eddig tizenhárom verseskötete jelent meg, de a 

következ kben nem a megjelenés dátumát veszem figyelembe, hanem Dobai koncentrikus 

szerkesztési elvét követve a verseskönyveket egy-egy témához illesztem (pl. Az Éden 

vermeiben a szerelem a szervez  er ), s vissza-visszatérek a már tárgyalt m vekhez. 

 

Az Egy arc módosulásai cím  kötet versei egy tíz évvel ezel tt megélt szerelem 

élménye köré szervez dnek, de a szerelem története nem lineárisan, hanem ismétl d  

leírások apró módosulásaiból bontakozik ki, s Dobai m vészi alkatának megfelel en az 

egykori érzések els sorban a filozófia síkján, a gondolat tükrében („Csak azt érzem, amit 

gondolok”734) jelennek meg, valamint a szerelmér l készült különböz  fényképek 

tárgyilagosságában, s az ezeket kiegészít , értelmez  emlékezetben teremt dnek újjá. „tíz 

éve már / ?1964 tavaszán? / de ki mondja meg / és honnan tudja / hogy egy gondolat mikor 

kezd dik? / mikor kezd dik egy pillanat? / amikor máris éled / a másikat! / amikor az egész 

élet alig egy gondolat!”735 Megfakult, olykor „életlen alulexponált bemozdult”736 fényképek 

adják a költemények esztétikai élményforrását, az arc aszerint módosul, hogy milyen a 

visszaemlékez  éppen felidéz  pillanata, s az emlék is változtatja jelentését azáltal, hogy hol 

(a Közraktár utcában, Rómában vagy Kubában), mikor (1972-ben, ’73-ban, ’74-ben) milyen 

összefüggésben jut a szerz  eszébe. A kötet fülszövege szerint: „A fényképeken megjelenik 

az az akkori arc, és ahogy a fényképek múlnak az id ben: megmutatják annak az arcnak a 

változásait, módosulásait. Mégis, ez a megmaradt fénykép-világ szuverén, nem az akkorról 

szól, hanem önmagáról, tehát csak a néz  idejében, a néz  életében jelent valamit.”  

                                                 
731 DOBAI Péter, Egy arc módosulásai, Magvet  Kiadó, Bp., 1976, 48.  
732 SZEPESI Dóra, Emlék az ember, Interjú Dobai Péterrel, Könyvhét, 2012, december, 258.  
733 Uo.  
734 DOBAI Péter, Egy arc módosulásai, Magvet  Kiadó, Bp., 1976, 190. 
735 Uo. 25. 
736 Uo. 92. 
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1976-ban Dobainak két könyve jelent meg, a Játék a szobákkal, és az Egy arc 

módosulásai, s ahogy már a szerz  korábbi, egy id ben keletkezett alkotásainál, úgy ebben 

az esetben is tematikai, gondolati s nyelvi megalkotottságbeli azonosság figyelhet  meg a 

m vek között. A novellákból is kiderült, hogy Dobai egyik legfontosabb írói feladatának a 

különböz  szférák, a valóság és a képzelet segítségével felszínre kerül  emlékek 

összehangolását tekintette. Az Egy arc módosulásaiban a szerz  a kötetzáró Gótika cím  

novella f h sének elképzelését hajtja végre. A f szerepl  úgy akarja tisztázni a képzelet és 

az emlékezet közötti határvonalakat (éppen egy szerelem kapcsán), hogy régi fényképeket 

nézeget, mert a múltbéli arcmások meg rizték olyannak az arcokat, amilyenek valaha 

voltak. „Talán ha megnézné a régi fényképeket, tisztázhatná a képzelet és az emlékezett 

között húzódó határokat. Arra gondolt, amire már sokszor: a régi fényképek a csillagok 

fekete-fehér hátterét adják azoknak az arcoknak és alakoknak, amelyek egy pillanatra – 

egy t hegy csúcsán – úgy maradtak, ahogy éppen léteztek, ahogy éppen megjelentek, és 

olyannak látszottak.”737 

Dobai szerint a képzelet az emlékezéssel párosulva cselekv  módon befolyásolja a 

valóságot, ezért fogalmaz úgy a Hanyatt cím  kötet egyik versében (Máshogy történt, de 

már nem emlékszem hogyan), hogy „Létezésünk legtisztább dokumentuma: / a 

képzeletünk. / A lét olyan, / ahogy az eszünkbe jut”738. Az emlékezés azonban passzív 

cselekvés, a novellákban is látható volt, hogy az értelmiségi h sök nem élik az életüket, 

csupán gondolkoznak róla, s valamifajta megvilágosodás reményében elmélkednek az 

id r l, az id tlenség-egyidej ség összefüggéseir l. Az Egy arc módosulásai esetében is 

elmondható, hogy a ciklus száznégy darabjában (a kötet római számokkal jelzett versek 

láncolata) alig történik valami, az emlékez  tudatban az id síkok összeérnek (pl. a kettes 

villamos zaja egy id ben hallatszik az ablakon át és egy tíz évvel ezel tt, 1964-ben készült 

hangszalagról), állapotok rögzülnek, az igékkel szemben a határozószók szerepe (itt, ott, 

akkor, mindig) n  meg. A „most és az akkor metafizikáját”739 mélyíti tovább Dobai a 

Hanyatt cím  kötetben is. „A tudat: két tudat. / Az egyik van, a másik volt. / Mégis mindig 

együtt, egyszerre / és egyben öltenek testet.”740 (Szintézis). Az Egy arc módosulásai 

vezérgondolatának megfelel en a Hanyatt cím  könyvben is a jelenbeli tudat értelmezi a 

régi szobák tárgyait, pillanatait, az els  szerelmet stb. A Hanyatt kapcsán a kritikusok 

                                                 
737 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 275-276. 
738 DOBAI Péter, Hanyatt, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1978, 17. 
739 DOBAI Péter, Egy arc módosulásai, Magvet  Kiadó, Bp., 1976, 34. 
740 DOBAI Péter, Hanyatt, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1978, 127. 
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közül többen megjegyezték, hogy a költ  „lehiggadt”741, formai szempontból szabályos 

verseskönyvet hozott létre742, addigi három verseskötete közül a legszikárabbat. Fontos 

megjegyezni, hogy a Hanyatt a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötethez képest csak 

tematikai értelemben jelent besz külést, a költ i intenzitás szempontjából nem áll be 

változás. Dobai nyugtalan intellektus, amikor szobákat, éveket, emléktárgyakat, arcokat 

„jár körbe”, akkor is szüntelenül kérdez, értelmez, elemez, ellentmondásba bonyolódik, 

kísérletezik a formával (újszer  szonettformát hoz létre), és a szó- és képalkotás terén is 

kreatív (pl. arckabin, szépen csomagolt családok, sivatag-tiszta,  jég-tankok); s ha 

szerelemr l van szó, akkor is a „minden ponton / ugyanazzal az intenzitással / létezni!”743 a 

jelszó. A gondolati hullámzás teszi hamisítatlan Dobai-könyvé a Hanyatt cím  kötetet is. A 

2011-ben megjelent Emlék az ember – a fülszöveg szerint –, azon a felismerésen alapul, 

hogy az „emlékezés üzenete a mindig jelen idej  gondolkodásunk és érzelmi állapotaink 

részévé kell váljon, ett l teljes az ember”. A Hanyatt cím  kötetben viszont még nem vált 

életprogrammá az emlékezés, s nem derül ki pontosan, hogy a szerz  számára terhes vagy 

szép a múlt, hogy „az emlékek titkos hajtóm vek”744, vagy ellenkez leg, a valódi létezés 

gátlói. A Megint cím  vers például azt mutatja, hogy Dobai le akar számolni az emlékez  

attit ddel. „Megint virágok. Megint mások. / Megint a két térdemen a két kezem. / Megint 

tükrökkel szemben állok. / Megint élet helyett emlékezem.”745  

A kötetben a hang és a ritmus szerepe megn  a fogalmi tartalom mellett, tompul az 

akció-jelleg, az elemzésre és az értelmezésre való hajlam er södik fel. A versekben 

megritkulnak az igék, a nominális vagy hiányos mondatok válnak gyakorivá, a felszólítások 

túlsúlyát a kérdések veszik át, s mindez a kés bbi kötetekre is igaz, ugyanakkor a 

Kilovaglás egy szi er db l cím  könyv hangvételét meghatározó kinyilatkoztató-

aforizmatikus el adásmód, valamint az epigrammaszer  tömörség, a legújabb verseskötet 

egy-egy darabján is érz dik (lásd Az emlékezet: él , létez , nemlét cím  verset746, s a kötetet 

                                                 
741 MARX József, Az id  poétája, Élet és Irodalom, 1978/48., 10. Lásd még BÁLINT Sándor, Az értelmet 
keres  élet, Új Symposion, 168., 155. 
742 „Az els  verseskönyvhöz képest akár sértésként is hathat, ha azt mondom: a Hanyatt c. kötet 
figyelemreméltó lírai teljesítmény (is!). = MOLNÁR Miklós, Folyamatos lét-érvényesség felé, Dobai Péterr l, 
Hanyatt cím  kötetének megjelenése idején, Életünk, 1978/6., 553. 
743 DOBAI Péter, Egy arc módosulásai, Magvet  Kiadó, Bp., 1976, 116.  
744 DOBAI Péter, Hanyatt, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1978, 61. 
745 Uo. 70.  
746 DOBAI Péter, Emlék az ember, El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 59. 
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záró Emlék az ember utolsó sorait „Semmit ne »örökíts« meg, / hiszen minden úgyis 

örök!”747).  

A Hanyatt cím  kötetben – ahogy a Szövetek cím  novellában – a hanyattfekvés 

nemcsak a szemlél dést, hanem az er gy jtés állapotát is jelenti, ahogy a kötet címét adó 

versb l is kiderül, „És ez az állapot, így, hanyatt, / mikor test, érzés, emlékezés és gondolat 

/ egy tiszta, bels  tengerszinten minden szerelmet / végleg kipihen, / igen, ez sem.”748 

Dobai a hetvenes éveket, és els  alkotói periódusának végét az er gy jtés (hanyatt) 

pozíciójában zárja, ekkorra biztossá válik, hogy korai experimentális id szaka lezárult (a 

versek formailag lecsiszolttá válnak, a novellák kidolgozott vázakra épülnek, a BBS-t l 

pedig eltávolodik) s a Hanyatt szintézisre való törekvése (Dobai az els  ciklust bevezet  

vers elé az Egy állapot szótára címet rakja) mutatja, hogy a szerz  is lezárt egy korszakot.  

Dobai a hetvenes évek közepén egyik nyilatkozatában arra utal, hogy ha felhagyna 

valamelyik m fajjal, akkor az a versírás lenne749, s az évtized végén volt is olyan kritikus, 

aki úgy gondolta, a szerz  alkatának leginkább a prózaírás felel meg750. A hetvenes 

években, Dobai legintenzívebb alkotói korszakában a verseskötetek gyorsan követték 

egymást, Az Éden vermei (1985) viszont hét évvel a Hanyatt után jelent meg. A nyolcvanas 

években kiadott könyvek m faja alapján azt a következtetést lehetne levonni, hogy a 

szerz  többirányú tevékenysége közül a versírást szorította háttérbe, de a m fajváltás 

látszólagos, a líra fel l folytonosság érzékelhet . Az 1964–Sziget cím  kötetben is tetten 

érhet  az epika lírával való érintkezése (pl. az emlékezés alapvet en lírai szituáció, a 

középpontban a naplóíró- h s reakciói állnak, a reflexió a felidéz re, s nem a valóságra 

irányul stb.), vagyis a megjelent prózák is a lírikus Dobait mutatják751. 

A nyolcvanas évek közepére nyilvánvalóvá válik, hogy lírájában Dobai melyik utat 

választja: költészetében az emlékez  pozíció rögzül. A szerz  küzd a nosztalgikusság 

látszata ellen, hangsúlyozza, hogy lehetetlen visszafordítani az id t (erre utal a kötet címe 

is, az éden egy már nem létez , de vágyott dolgot jelöl), s bátor szembenézésre szólít fel.752 

Dobai Az Éden vermei cím  kötetet is az Egy arc módosulásaival hozza összefüggésbe, 
                                                 
747 Uo. 89. 
748 Uo. 118. 
749 MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/ 9., 552. 
750 Lásd Tarján Tamás Dobai-portréját. TARJÁN Tamás, Dobai Péter = Fiatal magyar költ k 1969–1978, 
szerk. VASY Géza, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 82-87.     
751 Jolsvai András szerint éppen ezért nem is lehet számon kérni „egy Dobai-regényen a hagyományos 
lélektani regény elemeit, szerkezetét, valóságközeliségét, »realitását« (...)” = JOLSVAI András, Hétvégi zord 
id , Dobai Péter: Ív, Új Írás, 1988/8., 123.  
752 Szentmártoni János Bátornak lenni címmel írt recenziót az Emlékek jöv id ben cím  könyvr l, mert a 
kötetben az egyik leggyakrabban el forduló szó a bátor és a bátorság.  (Kortárs, 2009/5, 111-116.)  
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szerves folytatásának tartja, fülszövegében a szerz  a verseskönyvek közötti kontinuitást 

érzékelteti, „Ami új benne, az az, ami a régi benne: a legels  szerelem története.”753 Az 

Egy arc módosulásai szerint a létezés egyetlen dokumentuma a szerelem („létezésünk 

egyetlen dokumentuma / egymás el tt / és egymást elhagyva is: / a szerelem / az erotika / a 

másik meztelensége a miénkben”754), s Dobai Az Éden vermeiben is a szerelem fel l próbál 

a teljességre törni. Az els  szerelem hangsúlyozott jelenléte, újraélésének követelése (a 

szerz  szándéka szerint) nem az emlékekt l szabadulni nem tudás jele, hanem egy ideális 

élethelyzet újra megteremtésének és kivívásának radikális programja, Molnár Miklós ezt a 

szándékot a „folyamatos létérvényesség”755 elérésére tett kísérletként értelmezi. Dobai 

kezdeti avantgárd programja tehát módosult, be kellett látnia, hogy a „teljes élet” élése 

helyett az irodalmat éli, erre a felismerésre utal a kötetet záró, Egy olyan ember sincs, akit 

kevésbé ismernék önmagamnál cím  vers vége, „Mondj le arról, hogy életedr l szavakkal 

is beszélhetsz, / miközben és ameddig élsz.”756, a szerz  tehát szavakkal beszél az életér l, 

mivel nem a vágyott életet éli757. 

A nyolcvanas években Dobai m vészi néz pontja módosul, de a hetvenes években 

elért esztétikai eredmények mentén folytatja tovább vizsgálódásait. Költ i módszerének 

lényege nem változott, legújabb verseiben is objektív kameratekintettel néz körül a 

világban, a fénykép pontosságával mutatja meg az t körülvev  tárgyakat, személyeket, 

tájakat, festményeket stb., s mikroszkopikus alapossággal tárja fel az áramló gondolatok, 

érzések motivációit. Dobai költészetében fényképek, helyszínek, tárgyak, érzések, 

helyzetek bukkannak fel, de nem pusztán tárgyi emlékként funkcionálnak, hanem 

alkotóelemmé szervez dnek a jelen számára, vagyis ihlet születik bel lük (az Egy arc 

módosulásai cím  kötet verseiben például a szerz  nem azt fogalmazta meg, ami a 

fényképeken látható, hanem ami eszébe jutott róluk). A múlt jelenidej vé tétele, s a múltat 

jelenként újraélni irodalmi gesztus, túln  a szerz  személyes múltján, emlékein, jelenén. 

Dobai tehát, miközben megrajzolta, kidolgozta saját arculatát, túllépett az avantgárd 

m vészetet és életet egybeolvasztó programján. Az emlékezés aktusának szövegformáló 

tényez vé emelésével stilizált irodalmi világot hozott létre, az írói szerepet felvállaló 

                                                 
753 DOBAI Péter, Az Éden vermei, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1985.  
754 DOBAI Péter, Egy arc módosulásai, Magvet  Kiadó, Bp., 1976, 134.  
755 MOLNÁR Miklós, Folyamatos lét-érvényesség felé, Dobai Péterr l, Hanyatt cím  kötetének megjelenése 
idején, Életünk, 1978/6., 550-555.  
756 DOBAI Péter, Az Éden vermei, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1985, 110. 
757 Zsoldos Sándor Az Éden vermeir l írt kritikájában hasonlóan értelmezi a kötetet záró verset. Lásd 
ZSOLDOS Sándor, Az Éden vermei, Dobai Péter költészetér l, Tiszatáj, 1987/9, 50.  
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m vésszé érlelte magát. A változást jól szemlélteti a „Barth hadapród, becsületszavamra, 

visszatér a nyár!” (2005) cím  kötet. A könyv (és vers) cím többszörös idézet, a szerz  

Ivan Bunyin Szerelem szentsége cím  elbeszéléséb l kölcsönözte, Bunyin pedig Kozma 

Prutkov verséb l idéz.758 Dobai korábbi verseskötetei (például a Hanyatt és a Ma 

könnyebb. Holnap messzebb) a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet verseinek sorait 

idézik, az Egy arc módosulásai pedig egyik BBS-nek benyújtott forgatókönyvének címe. 

A szerz  könyvborítóit az esetek többségében maga tervezi, saját fényképeinek 

felhasználásával, a „Barth hadapród…” borítóján viszont egy Monet-festményb l látható 

részlet, pedig Monet nem tartozik Dobai képz m vészeti verseinek ihlet i közé, vagyis 

pusztán küls  szempontból, díszítés céljából esett rá a kiadó választása.759 A kötet egyik 

versének címével – Legyen merész a képzelet760 – Dobai megadja az irányelvet, keresi azt, 

amibe bele lehet képzelni valami szépet, az elragadtatottsághoz, s az önkívületbe 

kerüléshez elég megnéznie egy antik torzót, egy régi fényképet, vagy festményt; a „Barth 

hadapród…”-ban a képzelet szerepét megnagyítva a legendák világából merít.761   

Dobai számára a militarista verstárgyak kezdetekt l a férfiasságot testesítették meg, 

de a katonáskodással kapcsolatba hozható kifejezések eleinte provokatív, meghökkent  

funkciót töltöttek be, ma viszont arra szolgálnak, hogy a szerz  megnemesítse azt (pl. 

szerelmet), amit éppen ábrázol. A „Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a nyár!” 

(2005) cím  kötetben, Dobai lovagi páncélt (maszkot) ölt magára azért, hogy középkori 

Minnesängerhez hasonlóan dics íthesse a n i nemet. A h si, vitézi kor megidézése 

nosztalgikus alaphelyzetet rejt magába, de a szerz  költ i tartása a régi, a kötet „stramm 

elégiák”762 gy jteménye.  

 

Dobai költészete ma is túlf tött, indulatos, az érzelmi energia intellektuális volta 

sem kopott meg, ugyanazok a tematikus mozzanatok (pl. a lírai h s nosztalgikus 

elvágyódása, nemotthonléte, a szerelem szenvedélye, a történelem terhe) és stilisztikai 

eljárások (pl. militáris természet  szókapcsolatok, tárgyias képhasználat) határozzák meg 
                                                 
758 Dobai a „Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a nyár!” cím  vers lábjegyzetében közli mindezt. 
= DOBAI Péter, „Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a nyár!”, Nagyvilág Könyvkiadó, Bp., 2005, 
124. 
759 Dobai saját példányának fedelére egy katonaszoborról készült képet ragasztott. A szintén a Nagyvilág 
Kiadónál megjelent Ma könnyebb. Holnap messzebb cím  kötet borítója sem saját tervezés , de Turner 
G zhajó hóviharban cím  festménye összefüggésbe hozható Dobai tengerészmúltjával.  
760 DOBAI Péter, „Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a nyár!”, Nagyvilág Könyvkiadó, Bp., 2005, 
110. 
761 Lásd Deák László Legendák szabadja (Magyar Napló, 2006, június, 40-41.) cím  recenzióját a kötetr l.  
762 Bodor Béla Stramm elégiák címmel írt recenziót a kötetr l (Élet és Irodalom, 2006, szept. 15., 26.)  
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verseit. A szerz  versépítkezése sem változott, precíz, tárgyilagos címb l763, a versalkalom 

pontos megjelöléséb l, valamint gondosan megválasztott mottókból bontja ki az els  

képet, például egy épületet el ször fizikai voltában elevenít meg, majd történelmi 

kontextusba helyezi, végül pedig a rá gyakorolt hatásról elmélkedik. Újabb 

versesköteteiben inspirációs er térnek nevezi764 azt a közeget (pl. szobrot, festményt), 

amely elragadtatottságra készteti. Fontos változás költészetében a modoros (olykor már a 

giccs határát súroló) szóképek direkt használata, s valamifajta archaikus nyelvezet 

kidolgozása és alkalmazása765, amellyel fokozni lehet az elragadtatottságot (pl. „viruló 

kamaszkisasszony”, „ó, ti vivátos kezdetek!”, „a szépséges, sz ke, ifjú, szigeti 

doktorkisasszony delejes / tudománya már nem kísérte Krúdyt át a kocsmás, plébániás, / 

temet s, krizantémcsokros Óbudára…”766 stb.). Dobai költészetére mindig is jellemz  volt 

a részletek halmozása, a laza, szétes , sokszor végeláthatatlanul terjeng s szózuhatagok767, 

de míg korai verseiben expresszív képekkel él, addig harmadik alkotói korszakában az 

impresszionista próza stílusát és pointillista szerkesztési elvét alkalmazza. 

A szerz t, pályája elején, f ként „meghökkent ”, „botrányt ver  hajlama”768, 

„offenzív poétikája”769, a szabálytalanul átformált nyelv alkalmazása miatt támadta a 

kritika; ezért meglep  – bár a m veken keresztül nyomon követhet  – az a 

klasszicizálódási folyamat, amely során lírájában Dobai eljutott az ódaköltészetig s a leíró, 

elbeszél  elemekkel dúsított, terjedelmesebb emlékez versekig, ebbe a típusba sorolhatóak 

az Emlékek jöv id ben (2008) cím  kötetben megjelent, Bódy Gábornak ajánlott versek is. 

Dobai a m veket nemcsak mottókkal, hanem prózai bevezet vel is ellátta, például a 

Kamera indul – Si gira! cím  vers ajánlása a következ : „Bódy Gábor emlékében: ha 

                                                 
763 K háti Zsolt a Hanyatt cím  kötet kapcsán jegyzi meg, hogy Balassi Bálint óta Dobai írja a „leghosszabb 
– kommentárnak is beill  verscímeket: Nem sokan szeretnek téged, de egyesek még el is túlozzák ezt és 
rájátszanak, azt mondják: kár érted.” = K HÁTI Zsolt, Hanyatt, Dobai Péter költeményei, Magyar Nemzet, 
1978, nov. 19, 13.  
764 Az Emlékek jöv id ben (2008) cím  kötetben a versek címében, pl. Fehér harmónia, (Vízfestmény) 
Soproni Horváth József akt-sorozatának inspiráló er terében; Andromeda, Peter Paul Rubens nyíltan 
pornográf festményének inspirációs er terében; Vers-átirat  Thomas Gainsborough Musidora cím  
festményének inspirációs er terében (Tate Gallery, London) stb. 
765 A Versek egy elnémult klavírra, Nemes és nemzetes Dukai Takách Judit kés  rokokó és kora biedermeier 
styljében (Accordia Kiadó, Bp., 2002) cím  könyvében, Dobai a reformkor el tt beszélt és írt nyelvbe bújt 
bele, hogy emléket állítson Dukai Takách Juditnak (1795-1836), akinek költészetét a kortársak (els sorban 
Berzsenyi Dániel) elismerték, de az utókor elfeledte.      
766 DOBAI Péter, Emlék az ember, El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 53.  
767 Az impresszionista stílusról lásd HERCZEG Gyula, A modern magyar próza stílusformái, Tankönyvkiadó, 
Bp., 1979. 66-114.  
768 CSOÓRI Sándor, Dobai Péterr l = A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1971, 59;  lásd még a dolgozat 9. és 13. oldalát.  
769 BODOR Béla, Stramm elégiák, Élet és Irodalom, 2006, szept. 15., 26.  
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létezne még kihívó karmája, flegma, blazírt és ezzel együtt: naívan rajongó személyisége, 

akkor most lenne hatvan éves. Régen nem él. Régen nem halott!”770 Az utóbbi két 

mondattal indítja a szerz  a Kezdetben volt a halál – Bódy Gábor 1946-1985 cím  esszéjét 

is, amelybe a Bódy-verseket felvezet  mottókat is belesz tte. Dobai tehát a hetvenes évek 

gyakorlatát követi, csak sz kebb térben: korábban versben, prózában és filmen dolgozta fel 

ugyanazt a témát vagy mítoszt, most sajátos prózaverseivel s az ezekhez illeszthet , 

illeszked  esszékkel mozog valahol a vers és a próza határán, felidézve és újraértelmezve 

korábbi, f ként pályakezd  m veit. Dobai az els  alkotói periódust meghatározó 

barátságokra a harmadik alkotói korszak verseiben is megemlékezik. A 2003-ban 

megjelent Ma könnyebb. Holnap messzebb cím  verseskötetben szinte mindegyik ajánlás 

az ifjúkori barátoknak, mestereknek (Zsilka János, Pier Paolo Pasolini, Rozgonyi Iván771) 

szól, a Hajnóczy Péter, azután Bódy Gábor sírjánál merészelt meditációban772 az „elt nés 

esztétikáján” merengve az író Beke Lászlóra hivatkozik. Az elmúlás és a szüntelen 

emlékezés okozta fájdalom érzete a kötetben legtömörebben a Görgényi Ferenc, Hajas 

Tibor (Biki), Hajnóczy Péter, Huszárik Zoltán, Bódy Gábor, Halász Péter, Erdély Miklós, 

Belohorszky Pál, El Kazovszkij nem homályosuló emlékében773 cím  versben fogalmazódik 

meg.  

 

Dobai szövegformáló gyakorlata az évek során nem változott, az érzelmi hangoltság 

viszont feler södött. Ebb l a szempontból a Kilovaglás egy szi er db l és az Emlék az 

ember cím  kötetek, utóbbi meg rz  szándéka (a szerz  több, a Kilovaglásban megjelent 

verset is beválogatott az új kötetbe) ellenére is szembeállítható egymással. Az Emlék az 

ember az El rehagyott versek alcímmel provokatívnak hat, de az utóbbi verseskötetek 

ismeretében tudható, hogy az érett kor lírája a honvágy fájdalmából fakad, s ebben az 

összefüggésben a cím önsajnálatnak is értelmezhet , ami a korai m vekb l hiányzik. Az Akt 

sugárban cím  vers az új kötetben kottába ékelve774 a szerz  kézírásában olvasható. A vers 

típusát tekintve a képz m vészeti, vagy erotikus versek közé sorolható („Fölemelt kezed 

es n áthúzó sirály. / Bukó hullám a vállad, / mély domb a mell, / gyors áramlás a hát. / 

                                                 
770 DOBAI Péter, Emlékek jöv id ben, Orpheusz Kiadó Kft, 2008, 78. 
771 Rozgonyi Iván volt a Fotóm vészet f szerkeszt je 1972-ben amikor a Képi és fogalmai jelentések 
összefüggései cím  tanulmány megjelent. (Fotóm vészet, 1972/2, 33-44)     
772 DOBAI Péter, Ma könnyebb. Holnap messzebb, Nagyvilág Kiadó, 2003, 96. 
773 Uo. 32. Hajas Tibor (Biki), Halász Péter és El Kazovszkij neve csak 2008-ban került a címbe (Halász 
2006-ban, El Kazovszkij 2008-ban hunyt el), Dobai Péter 2008. július 22-én ajándékozott meg egy kötettel, 
ekkor egészítette ki az ajánlást.  
774 Elek Szilvia megzenésítette a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötetet. 
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Karod mint kivetett hal, / egy virágon ragyog. / Delfin-dagadású izom mozdul: / szétdobott 

lábad. / Hajad friss lángnyom. / Az egész kép csak egy küll kivágás bel led. / Elt nsz a 

kerékben. Emlékezetmélyben.”775), s az eredeti elrendezésben hasonló karakter  m vek 

között szerepel. Az új válogatásban viszont a Hívása régi nyaraknak… cím  vers követi, 

ami egy gimnáziumi augusztust idéz meg776, s nosztalgikus alapállást sugallnak az ezt 

követ  versek is, melyekb l kett 777 pályatársak halálára íródott. A kötet elején található 

Voltam élni cím  vers alcíme El hang egy prózában folyamatosan írt életrajzhoz 

meghatározza a kötet hangulatát és szándékát, a könyvben újra közölt versek, mintha az 

önéletrajz írása közben, az emlékezés során kerültek volna felszínre, s így egészen más 

hatást keltenek, mint a korábbi közlések idején. A Találkozás cím  prózavers például – 

melyben a költ  Krúdy Gyulával folytat párbeszédet – , eredetileg az Önmúltszázad cím  

kötet végén szerepel. A könyvben a szerz  a „holtfáradt XX. századról”778 készít mérleget, s 

a versben Dobai a huszadik századi magyar történelem f bb eseményeit meséli el 

Krúdynak, s a rendszerváltásra is reflektál (pl. „igen magasak az árak, infláció van, 

rendszerváltozás van…”779). Az új kötetben viszont a mottót követ  megjegyzés – „Óbudai 

éveim (1981-1983) emlékét riz  versciklus”780 – következtében a vers funkciója 

megváltozik, a publicisztikus hangvétel tompul, a m  a szerz  életútjának egy állomását, az 

óbudai éveket örökíti meg. Dobai nemcsak alcímmel látta el a verset, hanem tovább írta, 

bizonyos helyeken b vítette és aktualizálta (pl. infláció helyett arról ír, hogy az emberek 

többsége máról holnapra él), Krúdyt pedig önarcképszer  h ssé alakította, aki a korábbi 

kötetekben olvasható Dobai-téziseket mondja fel (pl. „létezésünk legtisztább állapota a 

búcsú”; „Az els  élet a szép!” stb.)  

Dobait kezdetben az „ökonomikus romantika”781 jellemezte. A Kilovaglás egy szi 

er db l cím  verseskötetben nincsenek érzelmi telítettséggel megjelenített személyek, a 

szerz  els  szerelme, aki a kilencvenes évek végéig Dobai els  számú múzsája volt, a 

                                                 
775 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 78. 
776 DOBAI Péter, Emlék az ember, El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 35. 
777 Balaskó hív emlékében, aki szintén nem volt besúgó a szocializmus építése közben; Túlél  dalok vagyunk, 
Cseh Tamás-Indián hív emlékében   
778 A Decembervers, A. D. 1995. cím  versben olvasható e megjelölés. = DOBAI Péter, Önmúltszázad, 
Nagyvilág Könyvkiadó, Bp., 1997, 153. 
779 DOBAI Péter, Önmúltszázad, Nagyvilág Könyvkiadó, Bp., 1997, 174. 
780 DOBAI Péter, Emlék az ember, El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 48.  
781 Lásd Ökonómikus romantika cím  versét = DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1973, 89. 
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Katalin érem cím  versben kívülr l, testcentrikus néz pontból jelenik meg.782 Dobai a 

kötetben, édesanyja és húga mellett (A jelen töredékei, Anyámnak, Wlk Klárának783; 

Katedrális, Ágnesnek784) három n nek ajánl verset. A Múltjaim cím  verset Kökényesy 

Katalinnak, „A világ már megvan” de az ember még hátra van, Az új magatartás 

m helyeit akkori feleségének, Failoni Donatellának, a Tudom cím  verset pedig Máté 

Marinak. Klasszikus értelemben egyik sem tekinthet  szerelmes versnek, a Failoni 

Donatellának ajánlott m  például „hommage à bauhaus”785 

(„bauhaus+kommuna+happening / bauhaus + kommunizmus / a bauhaus a maga korában 

apolitikus volt / a bauhaust megette a fasizmus / bauhaus + a megújulás terrora”786 stb.).  

Az Emlék az emberben, az eredetileg a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötetben 

közölt Tudom cím  vers Egy régi versüzenet idézése alcímmel, s Marinak ajánlással 

szerepel. Az utóbbi három kötet kulcsszerepl je a szerz  mostani felesége, Dobai 

ódaköltészetének egyik inspirálója. A szerz  lovagi gesztusa és mítoszteremt  hajlama 

mutatkozik meg abban, hogy emlékei rendszerezése közben feleségével kapcsolatban 

érzelmi folytonosságot teremt, példa erre a Máriavers. Leány 1969. augusztus havából, és 

azóta is787 cím  darab. Az Emlékek jöv id ben (2008), a Latin lélegzet788 (2010), és az 

Emlék az ember (2011) cím  kötetekben Dobai olyasfajta hitvesi lírát dolgoz ki, amit a 

Kilovaglás egy szi er db l (1973) cím  kötet megjelenése idején senki sem feltételezett 

volna, s érdekes az is, hogy bár Dobai h  akar maradni els  kötetének szellemiségéhez, az 

új könyv fülszövege szerint, az Emlék az embert nem els  kötetének, hanem az Egy arc 

módosulásai (1976) s az azt követ  verseskötetek szerves folytatásának tekinti. Az Egy arc 

módosulásaiban a következ  olvasható, „Szeretnék tanfolyamot tartani / arról a 

folyamatról vagy állapotról / amikor »emlékezek« / amikor valami régi eseményt a 

képzelet kezével kézbeveszek…”789, s Dobai eddigi életm vének ismeretében elmondható, 

hogy kés bbi köteteiben emlékezés-tanfolyamokat tart. 

                                                 
782 Zsoldos Sándor a nyolcvanas években Dobait az els  szerelem költ jének nevezte. = ZSOLDOS Sándor, Az 
Éden vermei, Dobai Péter költészetér l, Tiszatáj, 1987/9, 48-54.  
783 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 148-149.   
784 Uo. 134. 
785 Uo. 63. 
786 Uo.  
787 DOBAI Péter, Emlék az ember, El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 12. 
788 A kötetbe Dobai olyan Itáliához köthet  verseit válogatta össze, melyek felesége fényképeinek 
„inspirációs er terében” születtek.  
789 DOBAI Péter, Egy arc módosulásai, Magvet  Kiadó, Bp., 1976, 165.  
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A Kilovaglás egy szi er db l cím  kötetben megjelen  „tékozló fiú”790 

szenvedélyes hangja az id k során módosul, de az els  kötetet jellemz  forradalmi 

idealizmusra és az általánosra utaló jegyek a kés bbiekben is érzékelhet k, az 

Önmúltszázad (1997) cím  kötetben például Dobai tudatosan idézi meg egykori hangját. 

1994-ben arra a kérdésre, hogy addigi életm véb l mi az, amit a legtöbbre becsül, els  

regényét, a Csontmolnárokat (1974), bizonyos novelláit791, s egyetemista korában írt 

verseinek gy jteményét, a Kilovaglás egy szi er db l (1973) cím  kötetet emelte ki. „Ha 

lehetne a sorssal alkut kötni, az akkori hangomat szívesen visszakapnám.”792 

 

Honvágy egy év után: 1964–Sziget 

A szerz  korai nyilatkozatainak egyik radikális pontja a nem irodalmi író 

magatartásának programja, a m vészettel szemben a teljes beolvadás a m be, az hogy az 

életet kell „embert l emberig egyszerivé és különössé mélyíteni, ami tulajdonképpen a 

m vészet”793, valamint, hogy az embernek meg kell rajzolnia saját arculatát, mert azon 

kívül nincs semmi. A szerz  pályakezdését m vészetellenes gesztusainak sora kísérte, 

Dobai korai lírájában a befogadót úgy akarta kimozdítani a passzív olvasói pozícióból, 

hogy kísérletet tett a szórakoztató elem kiszorítására a m vészi képb l, els sorban a 

gondolkodásra épített. A Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet versei, a pályakezd  

nyilatkozatokkal összhangban elutasították magát az irodalmat („a m vészetet taccsra tette 

saját apolitikus b beszéd sége és / apolitikus sz kszavúsága”794), valamint az irodalmi élet 

lehet ségét, az alkotói alanyiságot pedig a gondolaton átsz rt élmény szövegbe 

kódolásával és képekbe-sz tt fogalmisággal igyekezett a minimumra csökkenteni. A 

„hideg ésszel számítgató és paradoxonhajhász Dobai-kép”795 a Játék a szobákkal, s f ként 

az Egy arc módosulásai megjelenésével tompult796.  

Dobai egy 1976-ban készült interjúban az irodalomhoz f z d  kapcsolatáról is 

beszél, s elmondja, hogy kamasz korában nagy hatással volt rá egy angol regény, amely 

kamasz lányok és fiúk kapcsolatáról szól. A cselekmény az els  világháború el tt 
                                                 
790 A Kilovaglás egy szi er db l cím  kötetben az egyik ciklusnak (s egy versnek) Tékozló fiú a címe.   
791 „(…) s azokat a novelláimat, amelyekben olyan férfi-n  kapcsolatokat, barátságokat próbáltam leírni, 
amiket azután az élet elég kegyetlen formában magamon és a barátaimon is igazolt.” = OSZTOVITS Ágnes, 
Megbirkózunk-e a visszakapott történelmünkkel? Dobai Péter a számvetésr l, a honvágyról, az öncenzúra 
természetér l és írói terveir l, Magyar Nemzet, 1994, október 8, 19.   
792 Uo.  
793 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 86. 
794 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 59. 
795 DOBOS Mariann, Dobai Péter: Játék a szobákkal, Alföld, 1977/4, 79.  
796 Dobai visszaemlékezése szerint volt olyan olvasója, aki a kötet segítségével dolgozta fel szerelmi bánatát.   
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kezd dik, aztán a fiúk elesnek a háborúban, a lányok férjhez mennek, a f szerepl  Jennifer 

– aki filozófiát tanult az egyetemen – válása után elkezdi bejárni fiatalkorának helyszíneit. 

„Nagyon emlékezetes számomra, hogy ez az asszony leélt egy életet, s egy egészen 

másikra emlékszik. Itt éreztem át el ször az irodalom hatalmát, a fantázia erejét, amely 

lehet vé teszi számunkra, hogy a magunk életénél többet ábrázoljunk, többek közt a 

vágyálmot is, az át nem élt életet, mely iránt nosztalgiát érzünk. (…) az irodalom a 

bármilyen merész életmóddal is megvalósíthatatlan játékosságot is megszólaltathatja.”797 

Dobai ezt a tapasztalatát el ször az Imago írásakor hasznosította. „Úgy vélem, (…) Imago 

cím  novellámban sikerült leginkább életet és a játékot összekapcsolnom.”798 

A két év (1963-1965) tengerészi munka, ami alatt Dobai behajózta a Földközi-, az 

Égei- és a Balti-tengert, s a másfél éves kubai ösztöndíj segített neki abban, hogy „éljen 

minden más helyett”799, visszaemlékezéseiben a tengert második egyetemnek800, Kubát 

pedig második életnek nevezi. A Sziget cím  naplóregényben ezt így foglalja össze, „Az 

életemmel emlékszem Kuba szigetére: nem turista, nem riporter, nem újságíró, nem 

diplomata voltam ott, kubai voltam. Egy újjászület  ember, aki már élt egyszer. Azon a 

szigeten még egyszer elkezd dött minden: a hullámzás, a csillagok, az arcok, a szavak, és 

újra elkezd dtek az emlékek is.”801  

Dobai hetvenes években adott interjúiból802 tudható, hogy hirtelen indult el Kubába, 

és csomagoláskor 1963-64-65-ben készült fényképeket és naplókat tett be a b röndjébe. Az 

ösztöndíj els  hónapjai magányosan teltek, s tíz év távlatából, valamint tízezer kilométer 

távolságból visszahívó er vel hatottak rá a régi fényképek. A Szigetb l az is kiderül, hogy 

kés bb változott a helyzet, Dobai megtanul spanyolul, és életének legboldogabb id szakát 

éli át, nagyon jó körülmények között alkothatott, és élvezte a kubai n k társaságát. Erdély 

Miklósnak a következ ket írja Kubában: „(…) néhány szót szólók magamról, itteni 

magamról is: 1. tudomány – : olvasás, gyakran egyszerre három idegen nyelven is…a 

könyvek szinte már kivájják a szememet. 2. irodalom – : új m vek sora, de még annyira 

egy csomóban fekszik minden, hogy nehéz lenne részletekbe bocsátkozni vagy a készül  

dolgok min ségér l beszélni. 3. magánélet –: ez talán a harmadik csoda…itt vannak 

színek, hullámok, események és valami, ami az események között  életet »játszik«! 4. 

                                                 
797 Pl. MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/ 9., 551. 
798 Uo.  
799 MARAFKÓ László, Dobai Péter: Filmben, prózában, versben, Magyar Ifjúság, 1976/17, 18.   
800 Lásd az In loving memory cím  esszét. 
801 DOBAI Péter, 1964-Sziget, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1977, 290. 
802 MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/ 9., 552. 



 177

tervek–: ha egyszer hazatérek, minden meg fog történni!!! megkereszteljük egymást 

csoportosan, mint Jézus Szent Jánost, mint Szt. János Jézust, azazhogy, ha kronológiát 

tartunk: akkor fordítva (…)”803  

Kubába való indulásakor viszont szakmai oldalról nézve egy kötettel még nem 

rendelkez  szerz , akinek második BBS-filmjét (Együtthatók) is betiltják, s magánéleti 

nehézségekkel is küzd (nagy szerelme férjhez megy és gyereket vár); Dobai 1973. 

októberében kivonult Magyarországról, „kilovagolt az szi er db l”.  

A szerz  számára Kuba jelentette azt a helyet, ahol elkezdte „bejárni” fiatalkorának 

helyszíneit és saját mítosz építésébe kezdett. Az Imago megírásával például az volt a célja, 

hogy ábrázolja annak a térségnek atmoszféráját, amelyet a „Dimitrov tér”, a Közraktár utca 

és a Gellért-fürd  határol, s ahol az ifjúsága eltelt. „Úgy sikerült megragadnom ennek az 

id szaknak a hangulatát, hogy – érzésem szerint – bármikor visszaléphetnék ugyanabba az 

utcába, ugyanabba az évbe.”804 

Kubában lezárul Dobai els  alkotói periódusának korai szakasza, mely az 

általánosra utaló jegyekkel, az irodalom konvencionális megnyilvánulási formáitól való 

elhatárolódással, valamint az egyetemes történelemben való gondolkodással írható le. 

Kubában már megkezd dik az a fajta szubjektivizálódás (a tengerész múlt és az els  

szerelem mitizálása), ami a nyolcvanas évekre érik be, bár a szerz  els  szerelmét, ekkor 

még csak egy arcnak jelöli805, s a verseskötet próza változatában, az 1964-ben sem valódi 

keresztnevén, hanem Petra806 néven szerepel, a lány szül városát, Csongrádot pedig a 

család iránti tapintatból Dobai a regényben Szentesre változtatta. A nyolcvanas években 

viszont már tudatosan építi bele munkáiba mindazt, ami az els  szerelemhez köthet . Az 

1964-ben Petra fényképe „egy év szimbólumát”807 jelenti, Az Éden vermeiben Katalin már 

sokkal komplexebb, asszociálja mindazt, ami a szerz  számára az ifjúságot jelenti (a ’64-es 

évet, testiséget, augusztust, tengert). Dobai a nyolcvanas években forgatókönyvírói 

munkáiba is beépíti kedvesét, a Háromszögtan (1983) n i f szerepl jét, Ritát is  ihlette, A 

birodalom ezredesében (1985) Kubinyi Katalin alakjában köszön vissza, az Eszmélet, 

Epizódok József Attila életéb l (1987) cím  tévé-sorozat második részében (A szépség 

koldusa) egy csongrádi földbirtokos m velt lányában (Mudrovay Katalin), az Ívben (1988) 

                                                 
803 A levelet Dobai 1974. február 2-án írta Havannában. = Erdély Alapítvány 
804 MARAFKÓ László, Beszélgetés Dobai Péterrel, Könyvtáros, 1976/ 9., 551.  
805 Az Egy arc módosulásaiban csak két helyen említi Katinkának. 
806 A névválasztás nyilvánvaló oka, hogy a Petra a Péter név n i megfelel je. 
807 DOBAI Péter, 1964–Sziget, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1977, 239.  



 178

a f h s szeret je, Dobollóy Anikó szerepében, a Lendkerék (1989) cím  regényében, 

amely Csongrádon játszódik808 pedig valódi nevén (Kökényesy Katalin) jelenik meg. 

A mítoszteremtésnek nem csak a Kuba és Magyarország közötti földrajzi távolság 

kedvez, hanem az is, hogy 1974-ben Dobai harminc éves lesz, melankóliára való hajlama 

feler södik, múltjának privát történései kerülnek el térbe, s els  szerelmét akkor tíz éve, 

1964-ben ismerte meg. A szerz  Kubában gyakorlatilag múltja megtervezéséhez látott 

hozzá – „1974-ben Kuba szigetén éltem, ott mintha megismétl dött volna a tíz évvel 

ezel tti élet, de már különválaszthatatlan volt – akár egy kézmozdulat erejéig is – a jelen és 

az emléke.”809 –, s itt érdemes visszautalni 1976-ban adott interjújára, melyben az irodalom 

hatalmáról és a fantázia erejér l beszél, Dobai visszaemlékezéseit olvasva (s ez már a 

hetvenes évek közepén, végén írt m veire is igaz) érezhet en „többet ábrázol” valódi 

életénél, többek között „a vágyálmot is, az át nem élt életet”, mely iránt nosztalgiát érez, s 

ehhez a fényképek bizonyultak a legalkalmasabb médiumnak, a szerz  a fotót képnaplónak 

tekinti. A fénykép „azonos a valósággal, de nem azonos a léttel. Azonos azzal, ami van, de 

nem azonos azzal, ami létezik, ami a létrejövés, a levés állandó mozgásban van.”810 Dobai 

tehát – ahogy már kiderült –, az emlékezéssel és az ehhez társított képzelettel 

intellektuálisan alkotja meg a létet és így a múltat is, a most és a már között készíti el 

„fényképeit”, ráélesít arra, amir l szeretné, hogy legyen emléke. Kubában például, mikor 

egyik barátn jét, Francát fényképezi, a következ t gondolja. „Emléket fényképezek. 

Megállítom t a mozdulatában, s vele megállítom a tengert: egy képen, de azon túl az 

egész megy tovább, elváltozik, mert ahhoz, hogy a következ  pillanatban is létezzen, már 

másnak kell lennie. (…) A fénykép elkészül, és mi már nem vagyunk olyanok, amilyenek a 

képen voltunk. A fényképek »elvált levelén lebeg a világ«, és »jéglapba fagyva«, úgy az 

emlékezetben, mint a jöv ben.”811  

Szilágyi Ákos mutat rá arra, hogy az 1964-es napló valójában egy napló „nyelvi 

fotográfiája, egy tárgy lefényképezése”812, s Dobai is úgy fogalmaz, hogy az 1964 nem 

más, mint „az 1964-es napló átírása, lefordítása egy tíz évvel kés bbi élet szavaira. (…) ez 

a könyv nem lesz és nem is lehet több, mint az átírás fölötti gondolkodás (…).”813 Majd 

                                                 
808 Dobai 1988-ban Csongrádon kezdte el írni a regényt.  
809 Olvasható az 1964 – Sziget fülszövegében. 
810 SZILÁGYI Ákos, Vázlat Dobai Péterr l = SZILÁGYI Ákos, Nem vagyok kritikus!, Magvet  Könyvkiadó, 
Bp., 299.  
811 DOBAI Péter, 1964–Sziget, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1977, 312. 
812 SZILÁGYI Ákos, Vázlat Dobai Péterr l = SZILÁGYI Ákos, Nem vagyok kritikus!, Magvet  Könyvkiadó, 
Bp., 302. 
813 DOBAI Péter, 1964-Sziget, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1977, 10.  
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kicsivel kés bb, „ez a napló is egy akkori tárgy, benne az írás ismét egy tárgy, és elmúlt 

id  van benne, más semmi.”814 A módszerb l adódóan laza koherenciájú m vekr l van 

szó, Dobai az 1964 bevezet jében ki is tér arra, hogy „nem jutott el a formáig”815. 

Az 1964 a szerz  húszéves korában írt naplójára épül, mégsem önéletrajzi 

naplóregény, és a Sziget sem útinapló vagy útleírás, a korai novellákhoz hasonlóan (pl. 

Dokumentumok alapk be és komputerbe816, Alapm veletek), naplószer en megírt, esszébe 

dolgozott szubjektív reflexió, filozofikus jelleg  betétekkel az emlékezésr l, az id r l, a 

szabadságról és a forradalomról. Dobai egykori tengerésznaplóját dokumentumként kezeli, 

fényképnek, egy hajdani állapot lenyomatának, vagyis a fókuszba az emlékek felidézése és 

’74-es utóélete, a reflexiók reflexiói kerülnek. Az Egy arc módosulásaitól kezdve a szerz  

versesköteteiben a múlt a jelen és a jöv  kapcsolatáról értekezik, s az 1964-ben is a most és 

a már közötti átmenetet vizsgálja („[…] mi a ›ma‹? Az id  álneve talán?”817). Az a 

szándéka viszont, hogy formátlanul hagyja m vét, vagyis, hogy nem emel rá m vészi 

építményt, s így nem szorítja m faji keretek közé, azt is jelenti, hogy nem teremti meg a 

kell  távolságot nyersanyagától, vagyis húsz éves kori önmagától. A szerz  elfogultan, 

irónia nélkül, egyértelm  szimpátiával és nosztalgiával gondol vissza matróz-filozófus-

bodybuilder életszakaszára, a strandokra, a n kre, a kiköt kre, az edzésekre, 

szeretkezésekre, nagy („els ”) szerelmére stb., Kubában pedig – ahol egy strandon hanyatt 

fekve kezdi olvasni egykori naplóját –, nosztalgiával éli újra a ’64-es évet.  

A régi szerelem és a Kubában töltött év emlékének kapcsolata indokolja a két 

kisregény egy kötetben való közlését. Az írásoknak van olvasmányos, cselekményes 

vonala (az 1964-ben Dobai tengerészként felfedezi a világot, Kubában pedig a szigetet 

járja be), de valójában mindkét m  a nagy emlék megörökítésére összpontosít, azzal 

együtt, ami a rögzítés idejéig rárakódik, vagyis egy reflexióláncolat lezárása. A küls  

történések, az utazások, a szerelmi kalandok nem a küls  világ megismerését szolgálják, 

hanem díszletek a bels  világ feltárásához, Dobai önarcképének megrajzolásához. A 

prózában a lírával való érintkezés ott jelentkezik, ahol a h s reakciói kerülnek 

középpontba, s a szerz  is els sorban önmagával ismerkedik, és csak az énen átsz rve a 

világgal. „Talán csak egy-két könyvet szabad elolvasni évente. És f leg olyan íróktól, akik 

önmagukról írnak, és nem felemelt mutatóujjal a történelmi tapasztalataik áttételén 
                                                 
814 Uo. 11. 
815 Uo. 9. 
816 A Szigetben hivatkozik is a m re. „1969-ben írtam egy szöveget, abban állt ez a mondat: Láttuk, mire 
tanította Robinson Pénteket, lássuk azt is, mire tanította Péntek saját magát.” = Uo. 267.     
817 Uo. 19. 
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keresztül.”818 – olvasható az 1964-ben. Sem az 1964, sem a Sziget nem beszél el történetet, 

pusztán az én színrevitelének keretét adják, ezzel magyarázható, hogy az 1964-ben Petra 

portréja – annak ellenére, hogy fényképe egy év szimbólumát jelenti – halvány marad az 

elbeszél é mellett (nem az derül ki, hogy milyen volt, hanem hogy mit jelentett a szerz  

számára), és a Szigetben is egy privatizált Kuba-kép rajzolódik ki. Dobai vallomásos 

esszéjében Kuba elvont forradalmi szimbólum819, amit a cím is sugall, a sziget az utópia 

szinonimája820, földrajzi pozíciójából adódóan (a visszaemlékez  néz ponttal 

összhangban) pedig elégikus hangulattal is társítható, átmeneti állomást jelent, ahonnan 

vissza kell térni a „civilizációba”821. „A szabadság fogalmát nem definiálhatjuk 

máshogyan, csak mint szabad emberek fogalmát önmagukról.”822 Dobai a szabadság és a 

forradalom megnyilvánulási lehet ségeit keresi, és találja meg a tengerben, a kiköt kben, 

és Kubában.  

A hetvenes évek „konszolidált” Kádár-világa azt a tapasztalatot hozta, hogy 

„megállt az id ”, a társadalmat átitatta a megváltoztathatatlanság és az örökkévalóság 

érzete. Dobai válasza erre a kivonulás, a „kilovaglás” volt, ez egyrészt a privát élmények 

el térbe helyezésében, a mítoszteremtésben nyilvánul meg, másrészt abban, hogy 

nagyregényeiben, forgatókönyveiben a történelem felé fordult, történelmi párhuzamokat 

keresett ahhoz, hogy elmondhassa véleményét az akkori jelenr l. A változás a kötetek 

címadásában is tükröz dik, az 1964 nem közérdek  évszám, ahogy ezt Dobai történelmi 

látásmódja, els sorban a Csontmolnárok miatt a korabeli kritika elvárta volna823, hanem 

teljes mértékig privát, els  szerelmét 1964. április 2-án ismerte meg. Már a hetvenes 

években is közkelet  megállapítás volt, hogy a hatvanas évek iránt nosztalgiahullám indult 

be, mert a hatvanas évek „intenzív társadalmi mozgása” után a hetvenes évek a lassulás, a 

„konszolidáció id szaka”824. Dobai esetében viszont nyilvánvaló, hogy nem általában a 

hatvanas éveket, s nem is a hatvanas évek emlékét eleveníti fel825, hanem egy olyan évet, 

                                                 
818 Uo. 168.  
819 „Kuba könyvek nélkül mutatta meg nekem a társadalmi átalakulás egy sor olyan mozzanatát, amit addig 
csak fogalmakból ismertem, a személyes átélés sokkal rejtélyesebb, érzelmibb, tudatosabb és valóságosabb 
élménye nélkül.” =  Uo. 266. Lásd még 328.    
820 Fidel Castro az Ifjúság szigetének nevezte el Kubát, s Dobai számára is a fiatalságot testesíti meg, a 
kisregényben visszatér  gondolat, hogy Kuba „viszontlátása örök terve” (287. o) a szerz nek.  
821 Dobai a Szigetben Kuba forradalmát Péntek forradalmának nevezi. Lásd 267. o.   
822 Uo. 66. 
823 Lásd ZAPPE László, Szándék és megvalósulás, Dobai Péter: 1964 – Sziget, Népszabadság, 1977, aug.3, 7.  
824 Lásd DÉRCZY  Péter, Dobai Péter: 1964 – Sziget, Kritika, 1978/2, 26.  
825 Ahogyan például Gothár Péter teszi a Megáll az id ben. Lásd err l Gelencsér Gábor Gothár-monográfiáját 
(Káoszkering , Gothár Péter filmjei, Novella Kiadó, 2006, 15. és 64-76.o).     
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melyre utólag élete éveként gondol vissza, mert számára az „örömök éve volt”826, s 

egyúttal „egy tiszta lehet ség: az egészséges, er s életre, együttélésre, a társadalomhoz 

való társas hozzátartozásra.”827 Az érzelmi hangoltság következtében az 1964-ben Dobait 

elhagyja az arányérzéke. A napló visszatér  eseményekre épül (Budapesten séták, 

„nézések”, úszások a Gellért- és a Lukács fürd ben, különböz  n k megszerzése, a 

tengeren munka, edzés, szabad napokon ismerkedés a városokkal és az ottani n kkel), s 

ezek az els  kiköt knél, az els  megszerzett n knél még különlegesnek hatnak, de kés bb 

(a m  239 oldal) ez a fajta küls dleges érdekesség tompul, többet mondanak az 

olvasmányélményekre (pl. Kleist, Rilke) történ  reflexiók, s az egzotikus városok leírásai 

helyett hatásosabb az, hogy Dobai – s ez már a Játék a szobákkal cím  kötet novelláinak is 

er ssége volt – el tudja hitetni, hogy a „Dimitrov tér” és környéke, a Közraktár utca (ahol a 

szerz  lakik) a világ közepe vagy legalábbis Budapest kitüntetett része. Az egzaktságra, 

intellektuális elemzésre törekv  stílus ellenére, a szerz nek nem sikerül objektíven 

felhasználni a naplók anyagát, minden részlethez ragaszkodik, pedig ügyes vágással jobban 

ki lehetett volna emelni a ’64-es év különleges mozzanatait.  

A Sziget átgondoltabb, visszafogottabb, esszébe oldott vallomás, az érett Dobait 

tükrözi, és a korai alkotói periódusában készült m veihez hasonlóan, a szerz  közösségi 

énje rajzolódik ki, miközben egyértelm en saját, személyes „Kuba-könyvét”828 olvassuk. 

Dobai a kubai forradalom természetét vizsgálja, Kuba politikai rendszere, társadalmi 

átrendez dése, a kubai élet mozgása izgatja. Che Guevara arca a 68-as diákok 

emblémájává vált, de az Agitátorokban Dobai barátaival csak eljátszotta a forradalmárt és a 

forradalmat, Kubában viszont úgy érzi, hogy a részesévé vált. A Szigetben markánsabb 

Dobai-mondatok is olvashatók (pl. a szerz  megveti a „kispolgári fantáziátlanságot, a 

bezártan h sköd  unalmat, az ízlésbunkert, a félelmet, a hülye hunyorgást az élet néz  

szemébe”829), de a cenzúra, s az öncenzúra következtében számos politikai és filozófiai 

reflexió kimarad a könyvb l (pl. Camilo Cienfuegos sorsával, rejtélyes halálával 

kapcsolatban)830, így a Szigetb l több részlet is bekerülhetett az 1978-ban Havannában 

megrendezett Világifjúsági Találkozót népszer sít  kötetbe.831    

                                                 
826 DOBAI Péter, 1964–Sziget, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1977, 11.  
827 Uo. 17.  
828 A Sziget alcíme Kuba könyve. 
829 DOBAI Péter, 1964–Sziget, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1977, 321. 
830 Dobai Péter szóbeli közlése.   
831 Az Ifjúság Szigete, Vit, Havanna – 1978, Esszék, riportok, versek, beszédek Kubáról és a Világifjúsági 
Találkozóról, vál. és szerk. KORONCZ Ágnes,  LUX Judit, URBÁN Gyula, Kozmosz Könyvek, Bp., 1978, 146, 
152, 176-179, 203. o.   
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A Sziget az egyetlen olyan Dobai-alkotás, amelyben a f h s nem passzívan, 

fényképekkel teli szobában „hanyatt” fekve elmélkedik vagy melankolikus fatalizmussal 

rohan végzetébe, ebben a m ben a bölcselked  attit d dinamizmussal párosul 

(Havannában a szerz  alig alszik, az éjszakák egybefolynak a nappalokkal, rengeteget ír, 

olvas, spanyolul tanul, kirándul, búvárkodik stb.), s a jellegzetes Dobai-közérzet, a „finom 

szövés  depresszió”832 is hiányzik. A szerz nél visszatér  motívum a maszk, a szerep, a 

m vészi metamorfózis (az Önmúltszázad és a „Barth hadapród…” cím  kötetekb l 

kiderül, hogy a Dobai a férfias kisugárzás miatt a lovagi virtus, a katonai öltözék iránt is 

érez némi nosztalgiát, s filmszerepeiben is szívesen ölt magára egyenruhát). Kubában 

viszont nem akart más lenni, mint aki valójában, egyszer en jól érezte magát, „(…) 

alakítások, verziók és álarcok nélkül, szinte szerep nélkül éltem. Csak az volt a szerepem, 

hogy élek.”833    

A Sziget az azonos téridej  élmények miatt került egy kötetbe az 1964-gyel, s így 

árnyékába is (a kilencven oldalas írás, olyan mintha az els  kisregény esszé-kiegészítése 

lenne), pedig Dobai prózájának és karakterének er ssége inkább ebben az írásban 

mutatkozik meg (pl. nyelvi bravúrok, sajátos metaforák, képcentrikus leírások, pontos 

arányérzék, célirányos megfogalmazások). A szerz  nemcsak saját, hanem a 

konvencionális elbeszélésmód határainak kitágítására is törekszik, a szabadság iránti vágy 

a formában is tetten érhet , az 1964 a kísérletezés könyve, az olvasó részesévé válik a 

kisregény íródásának, és az írhatóság problémájának. A naplórekonstrukció bevezet jében 

Dobai az elbeszélés folyamatát, „az elbeszélés nehézségeit” is témává emeli, s ezzel a 

posztmodern jellegzetes írói problémáját vetíti el re: az egységes, klasszikus elbeszél i 

néz pont és írói mindentudás helyett az író különböz  néz pontok igazságai és 

ellentmondásai között reflektál a megírás módjára, az elbeszélés nehézségeire. Esterházy 

Péter a magyar prózatörténet új fejezetét (a „posztmodern prózafordulatot”) megnyitó 

Termelési regény (kisssregény) cím  m vét a „Nem találunk szavakat”834 mondattal kezdi, 

és érdekes, hogy Dobai már pályája elején, az 1971-ben megjelent Alapm veletek cím  

novellájában is a szavakkal ábrázolás lehet ségeinek kritikáját fogalmazza meg („Most 

már csak az a hosszú tortúra van hátra, amikor a valóság lassan a helyébe lép azoknak a 

szavaknak, amelyekkel megpróbáltuk kifejezni.”835), s más novellájában (pl. Görcs és 

                                                 
832 Lásd a Játszd magad végig cím  verset.= DOBAI Péter, Hanyatt, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1978, 38. 
833 DOBAI Péter, 1964–Sziget, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1977, 323. 
834 ESTERHÁZY Péter, Termelési-regény (kisssregény), Magvet  Kiadó, Bp., 1979, 7. 
835 DOBAI Péter, Játék a szobákkal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 247.  
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evidencia) is azt sugallja, hogy az igazsághoz nem szavak által jutunk el. A szerz  az 

újszer ségre, a lázadásra, a hagyományt eltörl  eredetiségre való törekvéssel pályája elején 

a neoavantgárddal mutatott rokonságot. Több tanulmány836 a neoavantgárdot a 

posztmodern közvetlen el zményének tekinti, s Dobai korai epikája bizonyos értelemben a 

prózafordulatot el legezi meg. A szerz  epikai m ködését a magyar prózahagyomány 

b beszéd , anekdotikus mesél kedvét l eltér en a „minimal art” szellemében kezdte837, s 

ezzel a Mészöly és Ottlik838 nevével fémjelzett irodalmi trendhez kapcsolódott, ám mire az 

irányzat – a többi Péternek köszönhet en – meger södött, addigra Dobai a klasszicizálódás 

útjára lépett: a hagyományos elbeszélésmód visszavételét célzó új akadémizmust 

választotta. A Versek egy elnémult klavírra (2002) cím  kötetében viszont a posztmodern 

kedvelt módszerét, a pastiche-t alkalmazza, amikor Dukai Takách Judit (1795-1836) kés  

rokokó és kora biedermeier stílusát imitálja, de Dobai nem Weöres Sándor intencióit 

követi839, s nem is a szöveget elmondó lírai én elbizonytalanodásából fakadó 

identitásjátékról van szó, hanem a lírai énnek a másik megtapasztalásából fakadó 

létélményér l. A szerz  írásm vészete tehát egy alkotói perióduson belül is több oldalról 

merít, s ez választ adhat kánonon kívüli pozíciójára. A nyolcvanas években uralkodóvá 

váló posztmodern kánonba Dobai nem illeszthet , mert prózája nem elég posztmodern, 

2000-t l elindult a neoavantgárd újraértékelése, de a szerz  életm ve avantgárdnak sem 

mondható, a klasszikus modern paradigmához képest viszont m vészete túlságosan 

formabontó.  

 

Jelenidej  portré (versekkel) 

A nyolcvanas évekre Dobai felépítette saját mítoszát, megtervezte arculatát, s ebben 

versei is nagy szerepet játszottak. Pósa Zoltán például az Ív cím  kisregényt a versek 

folytatásának tekinti840, s nemcsak a nyelvi megalkotottságbeli (a prózai alkotások 

mondatai a költemények lávaszer  szózuhatagait idézik) hasonlóság miatt, hanem, mert 

láthatóan, egészen a kilencvenes évek végéig Dobai egyetlen életemlék, az els  szerelem 
                                                 
836 Lásd err l Deréky Pál A magyar neoavantgárd irodalom. Jelentéstelenítés, szabadság, leveg  (lélegzet) 
cím  tanulmányát. = Né/ma?, Tanulmányok a neoavantgárd köréb l, szerk., DERÉKY Pál, MÜLLNER András, 
Ráció Kiadó, Bp., 2004, 11-38.  
837 Lásd a Csontmolnárok elemzését. 
838 Szabó B. István pozícionálja így Örkény Istvánt, s a „nem-irodalmi” írókat (Ottlikot, Mándyt, Mészölyt). 
Lásd SZABÓ B. István, Örkény, Balassi Kiadó, Bp., 1997, 51-52. Dobai a magyar prózahagyománytól eltér  
úton kezdte meg epikai m ködését, de 1982-ben más pályatársával együtt köszöntötte Ottlik Gézát a 
hetvenedik születésnapján. (Egy „Zögling” arcképe, Mozgó Világ, 1982, május, 14-15.).  
839 Érdekes egybeesés, hogy a fikció szerint Lónyay Erzsébet (Psyché) is 1795- ben született.  
840 PÓSA Zoltán, Versek folytatása?, Dobai Péter Ív cím  regényér l, Népszava, 1988, június 18., 9.   
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mániájában841 szenvedett. Zsoldos Sándor842 helyesen állapítja meg, hogy Az Éden vermei 

(1985) cím  verseskötet alapján listázni lehet a szerz  kulcsszavait, s a kötet szerkezetének 

értelmezéséhez nem árt a szerz  életrajzának ismerete. A kötetnyitó vers címében (Az els  

szerelem primitívje) máris megtalálható az els  és a második alkotói periódus kulcsszava, 

az els  szerelem. A második vers címe (Honvágy egy év után) is a legendás szerelemre 

utal, egy Dobai-szótárban az 1964 fontos szócikk, s a versben az els  szerelem majdnem 

minden szinonimája szerepel. Rögtön a kezd  sorban a szeretett lány neve olvasható („Ma 

egy este vagy, Katalin”), s a továbbiakban az els  szerelemhez kapcsolódó jelentések 

következnek, pl. múlt, emlék, emlékezés, augusztus („De te augusztus maradsz”). A kötet 

harmadik versének címe Test, tenger – Dobai, ahogy az 1964-ben úgy itt is, a szerelmet a 

tengerrel és a tengerészettel kapcsolja össze, megfelelteti egymásnak843. Az 1964–

Szigetben kidolgozott kapcsolatra építve a kötet els  felében kapnak helyet a Kubára 

emlékez  versek (Kuba, Havanna, 1973-74; Havanna, Kuba, 1974; Cardenas strandjának 

homokján, 1974). A tengerélmény folytatásai a balatoni (Egy régi balatoni fényképalbum), 

és a csongrádi versek (pl. Csongrád, augusztusban), melyekben központi szerepet 

játszanak a Katalinról készült fényképek. Kés bb a szerelem és a tenger élménye is b vül, 

kiszakad az els  szerelem kontextusából és más, Dobai számára fontos szerelmek, 

személyek is megjelennek, például gimnáziumi tanára a posztexpresszionista fest m vész 

Hamza Tibor is (Hamza Tibor fest m vész-tanár emlékére, Eötvös József Gimnázium, 

Reáltanoda utca, 1959-1963). S felsorakoznak a szerz  m veiben el forduló fontosabb 

terek, helyek, a verscímek többsége hely- és id meghatározás (pl. Bakáts tér, 1983. április 

13., délel tt; Bakáts tér, 1983. április 13., délután; Csarnok-tér, 1979. október 23.; A 

lágymányosi hajótemet ben, 1980. január 22. Els  hajóm: az M/S „Hazám” emlékére; A 

m egyetemi rakpart a Közraktár utca fel l nézve, naplementekor, p.m.18h, 07.-04.-1984. ).  

Dobai utóbbi években megjelent verseskönyveinek recenzensei szinte kivétel nélkül 

úgy vezetik fel az aktuálisan megjelen  kötetet, hogy összegzik a szerz  eddigi 

eredményeit844, s már a nyolcvanas évek végén is többen úgy érezték, hogy a szakma még 

                                                 
841 Dobai fogalmaz így A Dimitrov téri hídf ben, 1985. március 25. cím  versben. = Önmúltszázad, 
Nagyvilág Könyvkiadó, Bp., 1997, 78-79.  
842 ZSOLDOS Sándor, Az Éden vermei, Dobai Péter költészetér l, Tiszatáj, 1987/9, 52.  
843 Dobai már 1982-ben tervbe vette a Vitorlák emléke cím  kötet összeállítását (lásd MARAFKÓ László, A 
legnehezebb választani, Magyar Nemzet, 1982, aug. 28., 9.), melyben a tengerhez köthet  verseit rendezte 
össze, de a könyv csak 1994-ben jelent meg.  
844 „A Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a nyár”cím  kötet esetében Deák László (Legendák 
szabadja, Magyar Napló, 2006, június, 40-41.), és Bodor Béla (Stramm elégiák, Élet és Irodalom, 2006, 
szept. 15., 26.).    
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adós maradt Dobai munkásságának értékelésével, „rehabilitálásával”845. A szerz  azzal, 

hogy a hetvenes évek közepét l tudatosan építeni kezdte tüntet en egyszemélyes alkotói 

univerzumát, s az aktuális irodalmi trendekhez sem csatlakozott, az elmagányosodás útjára 

lépett, annak ellenére, hogy verselése klasszicizálódásának következtében, egyre több 

ponton kapcsolódik a magyar líra áramkörébe846. 

A kilencvenes években Dobainak két verseskötete jelent meg, a Vitorlák emléke 

1979-1993 (1994) és az Önmúltszázad (1997). Ez utóbbi kötet egyik jellemz  

(próza)versének (Decembervers, A. D. 1995.) bevezet jében a szerz  magányos 

felvonulóként jelenik meg („Felvonulok! Egyedül. Nem kell tömeg.”  „Nem kell – 

tüntetésem végén – ingyen virsli, sör, sósperec. / Elvégre senkit és semmit nem 

képviselek.”847), ugyanakkor a XX. századi magyar történelem eseményeinek 

felsorakoztatásával és a „Hát vonulj csak, bár az igazi zarándok nem / te vagy, hanem a 

gyárakból elbocsátott / munkások, a proletárok, k járják helyetted a Kálváriát!”848 

sorokból a szerz  szolidaritása érz dik ki, s a versen keresztül megragadható az a kett sség 

is, ami Dobai életm vén végighúzódik: a sok esetben szemére vetett „széls séges 

individualizmus” – hajlamos hátat fordítani a világnak és a képzeletéb l építkezni –, és a 

közéleti, közösségi elkötelezettség, amely a történelem, illetve – a Szociológiai 

filmcsoportot! cím  kiáltványra visszautalva – a valóság láthatóvá tételével írható le.  

A nyolcvanas években ketten vállalkoztak arra, hogy Dobai addigi életm vét 

értelmezzék, és az alkotói világot megjelenítsék, s érdekes módon mindketten a szerz  

költészete fel l közelítettek. Zsoldos Sándor 1987-ben Az Éden vermei cím  kötet alapján 

értelmezte az életm vet, és Grunwalsky Ferenc 1988-ban szintén a verseket helyezte 

el térbe, ezt már a film címe is mutatja (Egy arc módosulásai, Jelenidej  portré versekkel 

Dobai Péterr l). A képz m vészeti ihletettség  portréfilmben Grunwalsky ráérzett arra a 

lírai jelenid re, melyet Dobai az emlékezés mechanizmusával összekapcsolva a hetvenes 

években kidolgozott, s a 2000-ben készített portréfilm (Néhány kérdés Dobai Péterhez) is 

az emlékezés fel l közelít, s azáltal, hogy a rendez  a tizenöt évvel azel tti verseket az 

                                                 
845 Lásd PÓSA Zoltán, Versek folytatása?, Dobai Péter Ív cím  regényér l, Népszava, 1988, júni. 18., 9.   
846 Legújabb kötetének  (Emlék az ember) fülszövegében például így nyilatkozik: „(…) nem lehetek flegma a 
gazdag, mély, szépséges magyar költészettel szemben, amelyb l egész magamat tanultam és tanulom!”   
847 DOBAI Péter, Önmúltszázad, Nagyvilág Könyvkiadó, Bp., 1997, 152. 
848 Uo. 153. 



 186

Önmúltszázad cím  kötet versei mellé helyezi, bizonyítja, hogy Dobai ugyanazt a mítoszt, 

témát, gondolatot járja körbe, s ugyanerre a következtetésre jutna, ha most forgatná le a 

filmet.   

Grunwalsky filmjeiben arra törekszik, hogy láthatóvá tegye azt, ami nem hallható, 

els sorban a kép és a forma izgatja, a történetek anyaga érdekli, az ismétl d  formákat 

keresi. Dobai m veinek motívumai alapján látványtérképet hoz létre, és saját 

képkommentárjaival egészíti ki. A Néhány kérdés Dobai Péterhez címe alapján riportszer  

portréfilmet sejtet (a f cím után jelölve is van, hogy a beszélget társ Grunwalsky Ferenc), 

de a rendez -operat r nem hagyományos értelemben beszélget (kérdései ki vannak vágva, 

csak Dobai utalásaiból derül ki, hogy eredetileg tizenkét kérdést kapott), hanem meglep  

képvariációval és távoli képasszociációival van jelen a filmben849. A rendez  Dobaira egy 

búvárt vetít, de ez a búvár nem az írót szimbolizálja (bár a Szigetb l kiderül, hogy a szerz  

sokat búvárkodott), hanem Grunwalsky merül 

alá, barangolja be kamerájával – s mikor két 

búvár látható a képen akkor Dobaival – a 

szerz i univerzumot. Dobai komor hangulatát 

a vörösre színezett háborgó tenger- és tengeri 

csaták képeivel, zenével és festményekkel (pl. 

Caspar David Friedrich és Edmund Munch 

képeivel) illusztrálja. A szerz  vallomásai, 

kommentárjai és színészek (Cserhalmi 

György, Jordán Tamás, Nagy-Kálozy Eszter, Papp Zoltán) által el adott versei mellett az 

archív felvételek is hangsúlyos képi funkciót töltenek be, Grunwalsky ezzel is játszik, a 

régi híradóképeket átszínezi. A film kollázsszer  szerkezete – mely Bódy alkotásainak is 

sajátja – a közös „balázsbélás” gyökereket is felidézi.  

A rendez  2000-ben készített portréfilmjében reflektál ’88-as munkájára, akkor 

alaposabban térképezte fel a költ i világot, a második filmben nagyvonalúbban kezeli az 

összefüggéseket, inkább a képi játékra koncentrál, de általában elmondható, hogy 

Grunwalsky nem törekszik filológiai pontosságra. Az els  film elején feliratok formájában 

id rendben és m fajok szerint listázza Dobai addigi m veit850, a második portréfilmben 

                                                 
849 Grunwalsky az els  portréfilmben még társoperat rrel, Haraszti Zsolttal dolgozott.  
850 Regényeit, novellásköteteit, filmforgatókönyveit, filmjeit, versesköteteit 
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viszont, mikor a szerz  addig megjelent köteteir l beszél, Dobai mellett egy kisebb keretbe 

téve könyvei borítói jelennek meg, de nem a megjelenés idejének sorrendjében – az els  

megidézett könyvborító az 1964–Sziget –, hanem véletlenszer en, ahogy a kamera 

lencséjébe kerülnek.  

Az Egy arc módosulásai, Jelenidej  portré versekkel Dobai Péterr l cím  filmben 

Grunwalsky Ferenc Dobai lakását járta be kamerájával, a szerz t saját környezetében, 

egész létezésében próbálta filmen megfogalmazni, ezért azokat a motívumokat, tárgyakat 

választotta ki, amelyekr l úgy érezte, hogy Dobai életét a maga egészében jeleníthetik 

meg. A lírai-életrajzi filmben a szerz  szinte csak az arcával van jelen, Grunwalsky az Egy 

arc módosulásai cím  kötet módszerét követi851, amikor Dobait fényképnek kezeli, és 

fotókon keresztül meséli el a történetét852. Stílszer  megoldás ez, hiszen a Dobai-h sök is 

„szótlan fotográfiákként szemlélik életüket, s el bb-utóbb kezükbe kerül valahonnan egy 

fényképalbum, plakát, gy rött fénykép, festmény, fotográfia, amely egész sorsuk, 

élettörténetük szimbolikus kerete, értékelése és összefogása lesz.”853  

Grunwalsky ismétl d , rondó formát 

alkalmaz, tematikus és zenei – Grunwalsky 

Mahler I. (Titán) szimfóniájának854 részleteit 

használja – ismétlések vezetnek fel egy-egy 

új m vet, s nemcsak a f  képi motívum, a 

hullámzás tér vissza, hanem az alaphelyszín, 

Dobai Közraktár utcai lakása, s a benne 

id nként felt n , a szobában megálló vagy 

az írógépénél ül  író is. Dobai jelenti az 

el adott versek közötti összeköt  szálat, mintha az a vers hangzana el, amit a szerz  akkor, 

ott az írógépén megírt, ha pedig kinéz az ablakon, m vei jellegzetes ferencvárosi terei 

jelennek meg képen és versben (pl. Bakáts tér, 1983. ápr. 13. délel tt). A portréfilm 

struktúrája a Dobai-kötetek koncentrikus szerkezetével rokon, leginkább az Egy arc 

módosulásaival, a verseskönyvben sem szigorúak a formák, annak ellenére, hogy 
                                                 
851 De Dobaira is hatott Grunwalsky munkássága, pl. a Régi magyar képtár cím  forgatókönyvében a 
fénykép-film kapcsán Grunwalsky Ferencet és Sára Sándort emeli ki.  
852 Dobai 1976-ban az Egy arc módosulásait így definiálja, „egy regényszer en egybezárt m , de film 
forgatásának is felfogható.” = MARAFKÓ László, Dobai Péter: Filmben, prózában, versben, Magyar Ifjúság, 
1976/17, 18.   
853 SZILÁGYI Ákos, Vázlat Dobai Péterr l = SZILÁGYI Ákos, Nem vagyok kritikus!, Magvet  Könyvkiadó, 
Bp., 303.   
854 Az Anyám cím  film forgatókönyve szerint a film elején Gustav Mahler Gyermekgyászdalok cím  
ciklusából hallható néhány taktus. Lásd DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), 
Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 11. 
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összefügg  ciklusról van szó az egyik versb l nem határozható meg a másik. A filmben 

külön blokkot képeznek az Egy arc módosulásainak darabjai, az els  szerelem mítosza 

pontosan kirajzolódik, annak ellenére, hogy a versek nem sorrendben követik egymást 

(XLVI., XLIV., IX., X., XXXI., LXXXI.). 

A rendez  nemcsak a versekhez teremtett érzékeny, vizuális hátteret, azáltal, hogy a 

helyszín Dobai Péter lakása, és a versek alatt Dobairól (vagy az író által) készített 

fényképek is láthatóak, a költ i film lírai-életrajzi filmmé válik. A szerz  

dolgozószobájában a polcon a Lendkerék (1989) cím  regény borítóterve fedezhet  fel, s 

anélkül, hogy Dobai Péter megszólalna, láthatóvá válik, hogy min dolgozik, a képek 

beszélnek helyette. Grunwalsky Ferenc Dobaival való közös munkájának, az Anyám cím  

filmnek részleteit is felhasználta, az 1976-ban betiltott egyórás dokumentum-játékfilmb l 

ez a néhány perc maradt fenn az utókornak.855 A rendez  jó érzékkel választott 

színészeket, Cserhalmi György Dobai forradalmár énjét testesíti meg, a Kilovaglás egy szi 

er db l cím  kötet verseib l szaval, Jordán Tamás pedig a szerz  intellektuális alkatát, a 

fényképeit filozofikus kontextusba helyez , arcokat, szobákat, éveket, emléktárgyakat 

felidéz , elemz  Dobait.  

Grunwalsky Zsoldos Sándorhoz hasonlóan Dobai költ i világához az els  szerelem 
és a tenger (a szerz  otthona az egykori tengerész foglalkozás tárgyi világát rzi) 
újraélésének kísérlete fel l közelít (a film végén Cserhalmi az 1964 záró sorait idézi, 
melyben a szerz  egybemossa a tengert és az els  szerelmet), s a rendez  is Az Éden 
vermei (1985) cím  kötet alapján összegez, a korai verseket a ’85-ös kötet darabjaival 
egészíti ki, illetve szembesíti. Grunwalsky egy-egy színész választása esetében Dobai 
filmes munkáira is utal, Reviczky Gábor Görgényi László csendbiztost alakítja a 
Vadonban, Kútvölgyi Erzsébet az Anyám cím  filmben az anyát játssza, a Psychében pedig 
a f szerepl  Patricia Adrianit szinkronizálja. Nagy-Kálózy Eszter és Papp Zoltán nem 
hozható összefüggésbe a szerz  egyéb munkáival, mégis mindkét portréfilmben szerepet 
kapnak, s a színészn  meglep  módon a Katalinhoz írt szerelmes verseket szavalja. 

A rendez  szubjektív beállításokat használ, gyakori az egymásra fényképezés és az 
átúszás, különböz  fényképeket kopíroz egymásra, egyiken átsz r dik a másik. A f  képi 
attribútum a hullám. Reviczky Gábor például lehúzott red ny el tt szavalja el a Castrum 
doloris, A „szomorú körutas”, Vajda János emlékének cím  verset, a red ny sávozott 
vonala a hullámzó tengert idézi, Reviczky beállítása fokozatosan megy át a vörösre festett 
hullámra. Grunwalsky képi játékai Dobai monotémájával, az emlékezéssel harmonizálnak, 

                                                 
855 Valamint az Archaikus torzó cím  kötetben közölt forgatókönyv. = DOBAI Péter, Archaikus torzó, 
(forgatókönyvek, tanulmányok), Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 11-27.  
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a színészek sokszor elmosódva, torzítva jelennek meg, utalva arra, hogy az emlékeket nem 
lehet tisztán felidézni. Az állandó hullámzás, az egymásra fényképezések, a megkett z dés 
is az emlékezet mozgását, a jelen és a múlt összjátékát érzékeltetik (pl. a film elején 
Cserhalmi György egy kanapén hanyatt (!) fekve a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet 
záróversét, a Jelen töredékeit szavalja, az id közben megkett zött Cserhalmi egyik alakja 
– „kit nik képének idejéb l”856 – közel lép a kamerához, a másik fekve marad a kanapén 
és a plafont nézi; a megkett z dés a versek szavalásában is tetten érhet , egy-egy szót, 
verssort megismételnek a színészek).  

Grunwalsky az elvonatkoztató formaképzéssel (pl. Jordán Tamás mögött az Élni a 
tengert! cím  vers szavalása közben neoncsövek világítanak villogó absztrakt képekkel) is 
Dobai tézisét illusztrálja, mely szerint az emlékezésnek képzelettel kell párosulnia ahhoz, 
hogy produktívvá váljon. Az Anyám cím  film elejér l bejátszott részletben a szerz  
édesanyjáról, s Dobai gyermekkorában készült fényképek láthatók, a képeket a „fiú 
hangja”857 narrálja, az emlékezethez és a fényképekhez való viszonyát magyarázza meg. A 
fényképek az emlékezés mechanizmusát hozzák m ködésbe, Grunwalsky ezért mindkét 
portréfilmben fekete-fehér, színes és utánszínezett fényképeket használ; a bús, komor, 
melankolikus hangulat, s az emlékezés okán a kopottas, szépia színeket részesíti el nybe.  

A felvev gép nemcsak Dobai lakásában és tárgyai között bóklászik, a szerz  
jellegzetes terei (pl. Bakáts tér, Gellért-fürd , M szaki Egyetem, a Duna hídjaival) is 
megjelennek, s ezzel Grunwalsky nem pusztán a versek helyszíneit illusztrálja, hanem 
megidézi a Sakktábla, két figurával cím  kötet Hazám a városban858 ciklusát is. Dobai 
1983-ban Buda –Duna–Pest, Budapesti Duna-partok címmel írt elbeszélést859 fontosabb 
budapesti tereir l, épületeir l. 1993-ban filmet forgatott a Nagyvásárcsarnokról, a Mester 
utcai platánokról pedig verset írt, mikor megtudta, hogy ki akarják vágni ket. 2001-ben 
Ferencváros díszpolgára lett, s több interjúban elmondta, hogy a IX. kerületben sétálni 
számára „térterápiát jelent”860.  

Grunwalskyt Dobaival a történelem iránti elkötelezettség is összeköti, ezért 

válogatott be a portréfilmbe a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet kelet-európai témájú 

verseib l is egyet, melyek azért fontosak, mert a Csontmolnárok el zményének 

                                                 
856 A jelen töredékei = DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 148. 
857 Ez a film forgatókönyvéb l derül ki. = DOBAI Péter, Archaikus torzó, (forgatókönyvek, tanulmányok), 
Népm velési Propaganda Iroda, Bp., 1983, 11. A fiú narrációja Dunai Tamás hangján hallható. 
858 Dobai 2001-ben azonos címmel készített filmet.  
859 Kortárs, 1983/8., 1173-1200. Lásd még Látóhatár, 1983, október, 8-52.  
860 Pl. TRENCSÉNYI Zoltán, Térterápián a Nagyvásárcsarnokban, Népszabadság, 2001, dec. 28., 26. , LÁSZLÓ 
György, SZABÓ Zsolt, Irodalom és térterápia, Beszélgetés Dobai Péter íróval, Ferencváros díszpolgárával = 
Ferencvárosi Kalendárium 2006. augusztus, http://fk.uw.hu/06AUG.PDF (utolsó letöltés: 2012. augusztus 
12.) 
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tekinthet k. Az Egy régi hosszú, keleteurópai tangó egy régi keleteurópai étteremben cím  

verset Cserhalmi György szavalja el. Cserhalmi alakjával Grunwalsky Bódy Gábort is 

megidézi, a színész Hamlet-pózban adja el  a verset, talán Bódy Hamlet rendezésére 

utalva. A 2000-ben készült portréfilm versanyaga az els  film válogatási szempontját 

tükrözi861. A ’88-as filmb l átemelve szerepel a Jelen töredékei cím  vers és az Egy arc 

módosulásaiból összevágott versfüzér. Hangsúlyos szerepet kapnak az Önmúltszázad 

(1997) Katalin-versei (1964, Katalin-tavasz), s az Egy régi hosszú, keleteurópai tangó egy 

régi keleteurópai étteremben cím  vers helyén egy aktuális történelmi témájú vers, a 

Decembervers, A.D.1995. cím  darab szerepel Jordán Tamás el adásában.  

A Néhány kérdés Dobai Péterhez cím  portréfilmben Grunwalsky utolsó kérdése az 

Élni a tengert! cím  versre utalva, hogy Dobainak tényleg „csak a tenger kell”862? A 

szerz  válasza az, hogy valóban csak a tenger kell, a hajók, a kiköt k, a hullámcsapások, s 

a szép n k, akiket a kiköt kben megismerhetett. A legutóbbi kötetek kicsengésével 

összhangban a film végén Dobai búcsúzik, sok szerencsét kíván „a fedélzetre lép  új 

ifjúságnak”, majd Ibsent idézi, „a tenger maga az ember”. 

 

Kilovaglás 

Grunwalsky Ferenc ’88-ban készült portréfilmjébe három verset válogatott be a 

Kilovaglás egy szi er db l cím  kötetb l. A filmet A jelen töredékeivel kezdi, a vers 

bevezet  szakaszát emelve ki, melyb l Dobai jellegzetes lírai pozíciója rajzolódik ki. 

„Hanyatt fekszem. Ágyúként l  ki innen emlékezetem.”863 – szavalja az alteregó Cserhalmi 

György lehúzott red nyök mellett, hanyatt fekve Dobai kanapéján. Grunwalsky olyan 

verseket választott ki, melyekkel az egész (addigi) életm  jellemezhet . Az Egy régi hosszú, 

keleteurópai tangó egy régi keleteurópai étteremben cím  verssel a szerz  történelmi 

témájú munkáira utal, az Édent pedig az ideális állapot elvesztésének illusztrálása 

szempontjából kulcsfontosságú. „Édent akartam, nemcsak békét. / Lángoló fákat, nemcsak 

tavaszt: / maguktól-kigyulladtakat. / Most mint egy s r re font kosár / fejem köré sz kül 

lombjaival a nyár. / Most szolgaként cipelem nem-tudásom, / lakható nyom nem marad 

utánam, / nem-helyem és nem-lakásom / minden eddigi hely és lakás. / Csak az elhagyott, 

                                                 
861 Mindkét filmet Farkas Katalin szerkesztette.  
862 Grunwalsky a „kell, mert kell, csak a tenger, / csak a tenger kell, végleg és még egyszer,” sorokra utal. = 
DOBAI Péter, Az Éden vermei, Magvet  Könyvkiadó, Bp., 1985, 13. 
863 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 148.  



 191

megtett utak összegy lt messzesége kutat bennem. (…)”864 – szavalja Kútvölgyi Erzsébet. 

Tóth Erzsébet visszaemlékezése szerint a Kilovaglás egy szi er db l nemzedéke 

kultuszkönyve volt, az Édent cím  vers pedig azonnal klasszikussá vált.865 

Az Önmúltszázad (1997) nyitó versének (Kih lt hangok) els  sora, az „Életünk 

legtisztább állapota: / a búcsú”866 Dobai utóbbi években megjelent köteteiben 

vezérszólammá emelkedett. A 2000-ben készült portréfilmben Grunwalsky Ferenc is 

felteszi azt a kérdést, hogy „mindenkit búcsúztatsz, vagy búcsúzol?” Dobai szerint az emlék 

valójában a búcsúval kezd dik el, s a búcsúnak nemcsak érzelmi tartalma van, hanem egy 

magatartás és a méltóság jele. Legújabb verseskönyvében (Emlék az ember, El rehagyott 

versek) ez az alkotói attit d teljesedik ki. A kötetet olvasva a „búcsúzkodó lovas”867 

metaforája juthat eszünkbe, s Dobai rá is játszik erre, most készül  könyvének (Belvedere) 

egyik versével az els  halál fogalmát vezeti be868.  

A 2000-ben készült portréfilmben Dobai elutasítja azt a megállapítást, hogy 

költészete nosztalgikus – „a múlt nem költött, nem sóvárgó, siránkozó, hanem csak szép és 

szomorú” –, versesköteteib l mégis az aranykor eszméje, a fájdalmas jelen elutasítása 

érz dik ki, az hogy a szerz  egy másik korban – els sorban ifjú korában – boldogabb lenne. 

A Versek egy elnémult klavírra… (2002) és a „Barth hadapród…” (2005) cím  kötetek is 

azt bizonyítják, hogy a szerz  szívesebben idézi meg a régmúlt id ket, mint a jelent. Dobai 

számára saját jelenének történései csak akkor válnak érdekessé, ha segítségükkel emléket 

idézhet fel. Az Önmúltszázadban a személyes emlékeken túl még találhatóak olyan versek, 

melyekben a szerz  közösségi énje szólal meg (pl. Menetrend, útiterv magyar íróknak, 

költ knek, fest m vészeknek, és f leg önmagamnak: miheztartás végett! A. D. 1995.; 

Decembervers, A.D.1995.), az Emlék az ember versei (az Emlékek jöv id ben cím  kötethez 

hasonlóan) viszont leginkább egy készül  önéletrajz darabjainak olvashatók869. A szerz  

könyveinek végén Lendkerék (1989) cím  regénye megjelenése óta részletes bibliográfia 

(irodalmi m veinek, filmforgatókönyveinek, s filmrendezéseinek jegyzéke) található, az 

Emlék az emberben a szokott információkon túl szakmai önéletrajz, a szerz  eddigi díjai, 

                                                 
864 Uo. 67.  
865 TÓTH Erzsébet, Dobai Péter királypálmái, Új Könyvpiac, 2004. 03. 11. 
 http://archiv.ujkonyvpiac.hu/print.asp?id=4282 (utolsó letöltés: 2010. április 1.) 
866 DOBAI Péter, Önmúltszázad, Nagyvilág Könyvkiadó, Bp., 1997, 5.   
867 BERKES Erzsébet, Búcsú az szi lovastól, Élet és Irodalom, 1978/8, 11. 
868 DOBAI Péter, Els  halál, Tekintet, 2013/5, 80. 
869 Ezt maga a szerz  er síti meg a Voltam élni cím  vers alcímével (El hang egy prózában folyamatosan írt 
életrajzhoz). = DOBAI Péter, Emlék az ember, El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 6.   
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valamint kitüntetései szerepelnek. Dobai ezzel a gesztusával, mintha az irodalom 

professzionális m vel inek üzenne, akik elmulasztották életm vének feldolgozását. 

A Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet a pályakezdés gy jteménye, Dobait akkor 

a konvencionális esztétikai formáktól tudatosan elszakított formanyelv alkalmazása 

érdekelte, és leginkább egyéni szókonstrukcióival keltett felt nést. Korai munkái er s 

tematikus és nyelvi egységben állnak egymással, a Kilovaglás egy szi er db l az 

Agitátorok és a Büntet expedíció ’68-as szellemiségével rokonítható, egyfajta kiáltvány, s 

Dobai korai novelláival, valamint az Archaikus torzó (1971) cím  filmmel összhangban 

„egy öntudat és egy magatartás fejl dését”870 mutatja.  

Dobai els  versei a diákok pénzéb l összeadott Eötvös Diákban jelentek meg, a 

Pet fi Irodalmi Múzeum kézirattárában megtalálható a tizenhét éves szerz  Kassák 

Lajosnak írt levele871, melyben arra kéri a költ t, hogy legyen a mestere. A levél célratör , 

öntudatos hangneme, a felsorolt verscímek872 (Azúr-dúr, szonett; Szeret m: a szerelem; 

Bemutatlak a földnek; Jöttem, szültem, öltem; Kétélt  lélek; A h ségben meglazul a 

törvény; Vérbe gyónt b n; Fölszántott vér; 6 hold ég; Megcsókolt város; Ejt erny n jött 

nemzedék; rparaszt; Rakétatermet  lány) hangulata, a mellékelt versek hangoltsága 

(intellektuális, indulatos, érzelmes), szókincse, a zenei és képz m vészeti toposzok 

jelenléte Dobai pályakezd  munkáit el legezik meg, de komolyabb versválogatással 

el ször az Els  ének (1968) cím  fiatallíra-antológiában jelentkezett.  

Az új nemzedék színre lépését a hatvanas évek végén kultúrpolitikai hátszél is 

segítette, a fiatal alkotók „szocialista kultúrába” való beolvasztására tett kísérlet els  

lépcs i közé tartozott az Els  ének megjelenése. A kritika a „fiatal írók ügyét”, s az ket 

közl  köteteket els sorban nem esztétikai-technikai szempontok alapján tárgyalta – az Els  

ének kapcsán is a „versekb l kiolvasható magatartásformákat, érzéseket és 

hangulatokat”873 próbálták elemezni874 –, de akik a kötetek esztétikai hozadékára is 

                                                 
870 Lásd a Kód és kulcs cím  verset. = DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp., 1973, 130. 
871 KM-lev.51. 
872 A felsorolt verseket Dobai nem küldte el Kassáknak, csak utal rájuk.  
873 SZABOLCSI Miklós, Szabálytalan jegyzet – Nehéz ügyr l = SZABOLCSI Miklós, Változó világ – Szocialista 
Irodalom, Újabb tanulmányok, Magvet  Kiadó, Bp., 1973, 348.  
874 Szabolcsi Miklós például az Els  ének kapcsán jegyzi meg, hogy „szembe kell néznünk a problémával: 
fiatalságunk egy értékes »elkötelezett«, mozgalmunkban nevelt, sokszor párttag rétege tele van lappangó 
elégedetlenséggel, feszít  indulatokkal, vagy úgy érzi, hogy illik kiábrándultnak lennie.” = Uo. 349.    
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kitértek, Dobait „a nagy erej  egyéniségek közé sorolták”875, s valóban, az antológiában 

közölt versek a majdnem kész szerz t mutatják. Dobai ekkora már kimunkálta képalkotó 

módszerét, paradoxon-ellentét költészetét. A verssorokat a humánus-antihumánus együttes 

jelenléte (a fegyveresen aktív antimilitarizmus), a szójelentés és a szóhangulat ingadozása 

feszíti szét, a versépítkezést újszer  képi-intellektuális logika határozza meg: Dobai azzal 

kelt drámai hatást, hogy az alapanyagot alkotó egyszer , nyugodt szövetet, az alapvet en 

lágy tónust, tipikus képet egy váratlan (militáns) hasonlattal az ellentétébe fordítja, 

végletessé, nyomasztóvá élesíti, például az Egy Roault kép el tt cím  vers második 

versszakában a „mint szuronyba vésett halál” hasonlattal („Csillagok  acéljában, / mint 

szuronyba vésett halál: / mély vonal a táj”876). Az Els  énekben szerepl  versek jellegadó 

darabjai tömör dísztelen mondatokból, szikár, szentenciózus, axiomatikus állításokból 

épülnek fel, ennek tipikus példája a Jelentés cím  vers utolsó versszaka, „Az igazi 

múzeumok a föld alatt vannak. / Az igazi képeket bemeszelte a tisztaság. / Az igazi észak 

nem olvad. / Az igazi dél halálos napszúrás.”877  

Dobai az egyik, legátdolgozottabb költ i életm vet tudhatja magáénak, az Els  

énekben közölt versek közül több darab, már A magunk kenyerén (1971) cím  

antológiában is új formában szerepel. A szerz  az Agitátorok (1969) forgatása közben 

tapasztalta meg, milyen kifejezésbeli lehet ségeket rejt magában a film. A filmezés hatása 

kimutatható a versek új változataiban is, a központozás elhagyásában, a vágás formáló, 

komponáló erejének felismerésében, valamint az átt nések, a flashback-ek, a különböz  

id síkok permutációjának a kompozíció egészére való alkalmazásának felfedezésében. A 

Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet A szavak folytatása ciklusában az Els  énekben 

szerepl  versek variánsai (pl. Virradó, Tanulmány) is fellelhet k. A szerz  a terjedelem 

szempontjából két (ellentétes) irányba változtat versein, vagy leíró, elbeszél  elemekkel 

b víti m veit, vagy egyetlen gesztusra redukálja, ez utóbbi történik  a Pilótatemet  és a 

Foro Italico cím  versek esetében. Az Emlék az emberben közölt Tudom cím  versnél 

Dobai a Kilovaglás egy szi er db l cím  kötetben közölt változatot egészítette ki Egy régi 

versüzenet idézése alcímmel, s Marinak ajánlással. A Kilovaglásban szerepl  Tudom cím  

vers A magunk kenyerénben még az utolsó versszak nélkül szerepel, az utolsó négy sor az 

ottani válogatásban külön versként, Négy sor címmel jelent meg. A magunk kenyerénben 
                                                 
875 Uo. 353. Az antológiáról írók Dobain kívül Tandori Dezs t, Takács Zsuzsát és Várady Szabolcsot emelték 
ki, Szerdahelyi Edit az Els  énekr l írt recenziójában Börcsök Máriára is kitér. Lásd SZEDAHELYI Edit, 
Hárman az Els  ének költ i közül, Új Symposion, 1968, 42., 10-12.   
876 Els  ének, Fiatal költ k versei, vál. és szerk. MEZEI András, Kozmosz Könyvek, 1968, 55. 
877 Uo. 54. 
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olvasható Tudom az Els  énekben található Délután cím  versb l lett kivágva, a Négy sor 

pedig a Jelentés cím  vers – el bb idézett – utolsó versszakából önállósult verssé; az 

Emlékek jöv id ben (2008) cím  kötet végén a szerz  kézírásával olvasható.  

Csoóri Sándor A magunk kenyerén cím  antológiában szerepl  Dobairól szóló 

méltatását a következ  mondatokkal zárta, „Úgy írtam egy kezd r l, mintha már életm  

állna mögötte? Semmivel sem kisebb esély, hogy Dobai Péter még el tte áll.”878 A magunk 

kenyerén megjelenésekor a szerz  már verseivel és novelláival is bemutatkozott, megírta 

els  forgatókönyvét a Büntet expedíciót, megrendezte els  filmjét, az Archaikus torzót, 

színészi szerepet vállalt az Agitátorok, a Büntet expedíció, A harmadik és a Staféta cím  

filmekben, és filmesszéket publikált a Filmkultúrában. Csoóri rokonszenvvel írt az ifjú 

Dobairól – nem  „botrányt ver  hajlamát” emelte ki, hanem az „önmaga fel l vezetett 

hadjáratok komolyságát”879 –, de látható volt, hogy akadtak olyanok, akikb l a „zajos”880 

indulás ellenérzést váltott ki. A Pet fi Irodalmi Múzeum hangtárában megtalálható egy 

1975-ben tartott – akkori divatos kifejezéssel szólva – ankét felvétele, a moderátor Ács 

Margit azzal kezdi a beszélgetést, hogy Dobai m vészi attit dje általános ellenállást vált 

ki881.  

A szerz  korai nyilatkozataiból tudható, hogy az egyéniség kiteljesedéséért küzdött, 

azért, hogy az életben és az irodalomban elfogadják a különböz ség elvét, s fontosnak 

tartotta azt is, hogy egy írónak „legyen magatartása”882. „A jelenlét: a magatartás”883 – 

olvasható a Szentjóby Tamásnak ajánlott A megnyilvánulás nehézsége cím  versben. S a 

szerz , amikor jelenlétr l beszél, nem a szocialista közéletben való jelenlétre utal, nála a 

jelenlét a nyelvvel, az „agyunkba nyomtatott szavak”884 (In continuo) ellen való 

küzdelemmel, és a magatartással hozható összefüggésbe. Dobai a valóságot – 

nyelvfilozófiai programjával összhangban – , a nyelv segítségével akarja birtokba venni, 

nem véletlen, hogy a Kilovaglás egy szi er db l a Szavak cím  verssel kezd dik, az els  

ciklusnak pedig A szavak folytatása címet adja. A szerz  célja, hogy a részletekb l (pl. 

szavakból) összerakja a létezés egészét, erre utalnak a szómontázsokból felépül  versek 

                                                 
878 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 61. 
879 Uo. 59. 
880 Kulcsár Szabó Ern  fogalmaz úgy Dobai indulásával kapcsolatban, hogy zajosan érkezett. Lásd KULCSÁR 
SZABÓ Ern , A gnózis próbatétele, - Dobai Péter indulása -, Alföld, 1975/9, 53. 
881 Dobai Péter szerz i estje 1975. november(Népfront VI. ker. szerv), K/98. 
882 MEZEI András, Megkérdeztük Dobai Pétert, „militáns” írónak tartja-e magát?, Élet és Irodalom, 
1976/34.5. Lásd még MEZEI András, Megkérdeztük…, Gondolat Kiadó, Bp. 1982, 85. 
883 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 59.  
884 Uo. 142.  
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(pl. Szavak, sz hajad és annyi minden, Vágások). A Kód és kulcs cím  versben a kötetet 

„egy öntudat és egy magatartás fejl dése” tükrének nevezi, az „egyes és esend  

megnyilvánulásokat” pedig olyan kísérleteknek, amelyekkel „az emberek / létezésük 

szilánkjait megpróbálják visszaépíteni / a különbségekre-rombolt totalitásba.”885 A „nyelv 

memóriatükre” nem teljes, a metaforák például „sodrásban felszínen úszó tárgyak (…) / a 

dobozok, az ágak, a fatuskók, a ládák, a mosolyok, / a kotongumik csak témák mind, / ha 

odanézel, sikerül a valóság.”886 (A „tényleg” ciklus) A valóság tehát annyi, amennyi egy 

odanézésbe belefér, mégis – visszatérve a Kód és kulcsra – a metaforák, az „irány nélküli 

megismerések” jelentik a „visszaadás tudományát, / ha az ember méltó a nem-

tudáshoz.”887 Dobai kép- és gondolatmozaikokból építkezik. Mivel a valóság részleteit 

nem lehet egyetlen egésszé összerakni, a mozaikokat kell gondosan kidolgozni, a totalitás 

élménye csak a szuggesztív nyelvi élmény által lehetséges. Szavak, szóelemek 

összemontírozása, deszemantizálása, aforizmák, képek, asszociációs áramlata váltakozik a 

kötetben, szavak, képek, szóösszevonások, aforizmák tagadásláncolatával. Dobai nagy 

költ i intenzitással, érzékletes képekkel reprodukál festményt, épületet, filmet, szóalkotás-

kísérletei figyelemfelkelt ek (pl. arc-összetételei »Az ember arca« ciklusban, A nagy 

szintézis helyett cím  versben pedig tizennyolc cement - összetétel fordul el ), s az 

állítmány- és jelz halmozások értelemb vít  lehet ségével is él (pl. az Embersziget cím  

versben: „lezajlott, letudott ifjúság”, „metaforákban elhantolt pirosra lakkozott körm  

kezek”888).  

„Talán a nyelv szeretete az, amiért még életrajzot is hajlandó vagyok írni.”889 – 

olvasható A magunk kenyerénben megjelent önéletrajzi-esszében, s Dobai „szellemi 

önéletrajzát”890 a Szavak cím  verssel kezdi, de a szavakból, a kultúrából él  értelmiségi 

tudat önkritikájával. A szerz  széleskör  m veltségen nyugvó világképb l merít, egy 

európai m veltség  fiatal értelmiségi szótára jelenik meg, a hatvanas, hetvenes évek 

fordulójának kulcsszavaival (Woodstock, Sex, Drog, Strike, Protest, Kordon891), a 

történelem nagyobb „botrányaival” (Heil, Bunker, Kóser, Bastille) és a kultúra különböz  

szegmensének figuráival (Svejk, Godot, Stan, Pan, Tarzan). Dobai nem csoportosítja a 

                                                 
885 Uo.130. 
886 Uo. 136.  
887 Uo.   
888 Uo. 123. 
889 A magunk kenyerén, szerk. DOMOKOS Mátyás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 87. 
890 CS RÖS Miklós, Dobai Péter: Kilovaglás egy szi er db l, Kortárs, 1974/4, 663. 
891 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 7.  
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szavakat, asszociatív szóindák láncolata (pl. „Ego. Tumultus. Limes. / Stop. Strike. Stress. 

Protest.”892) rajzolódik ki a vers keretében, a kötetben ezek a szavak köszönnek vissza, 

illetve b vülnek, variálódnak tovább. A gyors ritmusú szómontázsban a spontaneitás, s az 

esetlegesség kifejezi azt is – amit a szerz  korabeli novelláiban, esszéiben is megfogalmaz 

–, hogy a szavak devalválódtak: „A szavakat lefújja a gondolat, mint a szél a kutyatej 

magjait”893 (Vágások). Az In continuo cím  versben így fogalmaz „A nyelv végleg 

elvesztette a »mint« tapasztalatát.”894 A hasonlatok „Kopár hasonlatok. Konzum-

hasonlatok. Hasonlatgyár. / Nem tudom elmondani és felsorolni helyzetem tényez it.”895 

Dobai ezek alapján azt a következtetést vonja le, hogy a nyelv pontatlan médium, nem 

elegend  a pontos kifejezéshez, így jut el a csend, a hallgatás lehet ségéig. „(…) A lényeg 

arcán / lila drámába öltözve vásári kopáran / ül a látszat. Hallgatok, mint a csont. / Amíg 

élek megtehetem. Azon túl / a b beszéd ség mitológiája jön. A gyász regénye. / Hallgatok, 

mint a csont. A hallgatás is frázis. / Ahogy a természet frázisa a csend. / Gyorsuló 

mozdulatlanság. / A tudat végképp l résszer .”896 (Vad meditáció)  

A könyv szerkezetét az egymást kizáró, az egymásnak ellentmondó lehet ségek 

felvillantása (pl. a Vad meditáció cím  verset a Szolid meditáció el zi meg) mozgatja : a 

szerz  egy kés bbi versben talál egy olyan szempontot, amivel érvényteleníti az el z  

tételt, ezért a „nagy szintézis helyett” csak töredékek születnek. „(…) Az id ben egy az 

egész. / A térben az egész külön.”897 (In continuo) A rész-egész játéka (Dobai egy embert 

is testrészekb l, f ként az arc fel l jelenít meg) végighúzódik a köteten, ezt a cikluscímek 

is jelzik, minden esetben hiányra, hiányosságra utalnak (A szavak folytatása, A tékozló fiú, 

Dühöng  dokumentumok, A part és a tudat). A megnyilvánulás nehézsége cím  versben a 

part definíciója a következ : „a part ugyanazt jelenti a vízre nézve mint a szárazföldre 

nézve: / a befejezés lehetetlenségét”898, s ezt az érzetet sugallja a kötetet záró A jelen 

töredékei cím  vers „Nincs meg semmi”899 sora.  

                                                 
892 Uo. 
893 Uo. 122.  
894 Uo. 146.  
895 Uo. 143.  
896 Uo. 112. 
897 Uo. 142.  
898 Uo. 60.  
899 Uo. 149. 
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A szavak folytatása ciklusban három fotóvers található (Három fotóvers), 

mindhármon egy bekötött szem  férfi szerepel. A képi és fogalmi jelentések összefüggései 

(1972) cím  tanulmányból tudható, hogy Dobai egy bekötött szem  fogoly férfi képét 

vágta ki újságból, s helyezte be különböz  képi kontextusokba900. A verseskötetben az üres 

televízió-képerny be, Magritte fest állványt, vásznat, képkeretet és felh ket ábrázoló 

festményébe, s a meztelen lány agitációját hallgató tömegbe helyezett változat látható, ez 

utóbbi (happening) fölött a szerz  kézírásában a következ  sorok olvashatók: 

„megnyilvánulni / ami megvalósult az nincs / egymaga; ami nincs: az / egymaga nincs”901. 

E gondolatok fontosságát Dobai azzal nyomatékosítja, hogy több versbe (A 

megnyilvánulás nehézsége, Katedrális) is beépíti. A könyv (egyik) kulcsszava a 

megnyilvánulni, a Kilovaglás egy szi er db l a „megnyilvánulásai értelmét keres  ember 

nagyszabású portréja”902, az Archaikus torzó cím  film szerepl jéhez hasonlóan a lírai h s 

is egy életalakítási kísérlet folyamatának részese, a 

kötet mégsem egy személyiség fejl désének tükre, 

sokkal inkább egy személyiség kiépítésének szándékát 

mutatja, félig szerepjátszásnak, félig személyes 

vallomásnak értelmezhet . 

A könyv egyik markáns tézise, hogy a 

m vészet nem önkifejezési forma, hanem az életet kell 

olyan intenzitással élni, hogy az m vészetté váljon. 

Dobai a szuperember mintájára megel legezi a „költ i 

emberT”903, akiben létezés és kifejezés egy, vagyis aki 

létrehozza az „attit d és kommunikáció egységéT”904. Dobai ezt a jelenlétre épül  

közlésformát A megnyilvánulás nehézsége cím  versben happeningnek nevezi, s jelöli meg 

ideális életformának. A happening – többek között – „az emberi megnyilvánulások 

hierarchiájának / megszüntetése”905 valamint „metafora-aktus (tudniillik: önmagunk 

helyébe lépni)”906. Az önmegvalósításnak ebben a gyakorlatában a happener megnyilvánul 

a közönségnek, megszabadul a szorongásaitól, s önmagára ismer azáltal, hogy a többiek 

                                                 
900 Lásd az In loving memory cím  fejezetet.  
901 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 19.  
902 REMÉNYI József Tamás, Négy arc, Napjaink, 1974/3, 9.   
903 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 59. 
904 Uo. 
905 Uo. 61. 
906 Uo.  
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megismerik. Az ember a megismerés által „önmaga helyére lép”, maga válik közléssé 

(jellé) a másik ember számára, vagyis megszünteti a konvencionális jeleket, a nyelveket is. 

A megnyilvánulás nehézsége cím  vers párdarabjában – „A világ már megvan” de az 

ember még hátra van, Az új magatartás m helyei (hommage à bauhaus) – az utolsó sorban 

szerepl  állítások mellé a szerz  saját életét helyezi be („bauhaus + kommuna + happening 

ezerkilencszázhetvenkett ”907).  

Dobai a létezés határainak intellektuális megragadására vállalkozik, ezért mossa el 

a határokat a különböz  megnyilvánulási lehet ségek között, s ezért ütköztet egymást 

kizáró életprogramokat is. A szerz  szótárában a szex (Belül is ordítva utánuk), az erotika, 

a testiség (pl. Akt; N i test; Test, folyóban; Tested; Katalin érem; Akt sugárban stb.) 

kitüntetett helyet foglal el908, mégis egyik versében (Loyola) a jezsuita aszketizmus szigorú 

rendjét élteti, majd egy másikban szembeállítja az anarchizmussal (Éljen a coelibátus! 

Éljen a bigámia!). A kötet rokon karakter , hasonló terjedelm , önállóan is értelmezhet , 

de egymással hálózatszer en, motivikusan összefügg , s az életérzés, világlátás szoros 

kötelékeivel is kapcsolódó darabokból áll össze. Az Éljen a coelibátus! Éljen a bigámia! 

cím  versben például újra megjelenik a hallgatás, mint lehetséges magatartás-változat, 

„csukjátok be a nyelvet ezt az öreg boltot / mert csak az élet a m  / csak a gyakorlat az 

örökkévalóság.”909 A motivikusan összefügg  versek között külön csoportot képeznek a 

képz m vészeti alkotásokról szólók (Csontváry ciklus, Régi orosz ikonok, Ló és lovas, 

Max Beckmann: Elindulás, Vieira da Silva képei, Vincent Van Gogh intenzív világa), 

illetve az egy m vész sorsát példaként megfogalmazó versek (A szem, Belül is ordítva 

utánuk). A Caspar David Friedrich önarcképének „inspirációs er terében” született darab 

(A szem) nemcsak azért érdekes, mert Dobai a kés bbi kötetekben versciklust szentel a 

fest nek910, hanem mert a vers az epikai tulajdonságok fel l is megközelíthet . A szerz  a 

m alkotások metaforisztikus elemzésekor a m vészet lényegéig jut el, és szinte egy új 

m alkotást hoz létre. Dobai gyakran kap felkérést kortárs képz m vészek, fest k 

tárlatának megnyitására, s ezek az élmények verseket szül  hatóer ként m ködnek.911 

 

                                                 
907 Uo. 64. 
908 „létezésünk egyetlen dokumentuma / egymás el tt / és egymást elhagyva is: / a szerelem / az erotika / a 
másik meztelensége a miénkben” (LXXIX/5.) = DOBAI Péter, Egy arc módosulásai, Magvet  Kiadó, Bp., 
1976, 134.  
909 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 116. 
910 Caspar David Friedrich vitorláshajói a baljós balti vizeken 1-3.= DOBAI Péter, Emlékek jöv id ben, 
Orpheusz Kiadó, 2008, 20-22.  
911 A legújabb kötet verseinek nagy részét, szobrok, festmények, fényképek, természeti élmények inspirálták.   
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„(a voltak és a lesznek a »vannak« jelentésében provokálva van)”912 – olvasható A 

megnyilvánulás nehézségében, s a Kilovaglás egy szi er db l abban is különbözik a 

kés bbi verseskötetekt l, hogy Dobait ekkor még a „vannak” érdekelte, az egész 

emberiség jelenidejét próbálta magára vonatkoztatni – mert „Akihez csak magánya üres 

szava szól / az nincs sehol”913 (Tékozló fiú) –, a hatvanas, hetvenes évek fordulójának 

minden jelent s politikai, filozófiai és m vészeti áramlata nyomot hagyott a versein. 

Amikor Dobai allúziókat illeszt a szövegbe, például A „Kárpátia” ciklus cím  versben 

Bódy Gábor könyvespolcán található könyvek címét sorolja fel, egy vállalt életformát, 

életfilozófiát jelenít meg, ami a közös nyelv megtalálásának és a politikai közösség 

kiépítésének igényeként is értelmezhet . Az idézet a szerz nél publicisztikus funkciót tölt 

be (egyéni szövegformáló gyakorlatára nincs hatással), foglalatot ad a versnek. A 

„Kárpátia” ciklus tipográfiailag is érzékelteti ezt, a könyvek felsorolása után Dobai rést 

nyit, „Sokminden hiányzik innen, de érezzük, hogy / »férfiak módjára élünk a jelenben.« 

(Croce) / AGGÓDÁS ÉS KIÁBRÁNDULTSÁG NÉLKÜL.” Majd két sornyi szünet után 

még egy megjegyzést szúr be „(a pátosz a szentek b beszéd sége)”914. A szerz  költ i 

vállalkozásának lényege is ezekben a sorokban ragadható meg. A forradalmi idealizmus és 

az illúziótlanság „aggódás és kiábrándultság nélkül” jelenik meg915, a kötetben bemutatott 

szerepekb l, magatartás-metamorfózisokból való kiábrándulás nem kelt drámai hatást, 

f ként azért, mert els sorban a lírai h s szellemi profilja rajzolódik ki, nem pedig érzelmi 

világa. Dobai mindig idéz jelbe teszi, amiben hisz (pl. „Azt gondolom, úgy kell Szokratész 

a társadalomnak, / ahogy a társadalom kell Szokratésznek”916), szellemi értelemben folytat 

heroikus küzdelmet, a Lovagok cím  versben Don Quijote-ról írja, „Egy gy zelme ismét 

megalázta, / de szégyen nélkül folytatta t a látomása.”917, ilyesfajta néz pontot érvényesít, 

amikor nagy hitek és illúziók megkérd jelezése után ismét el kerülnek ugyanazok a hitek 

és illúziók. A „m vészetet taccsra tette saját apolitikus / b beszéd sége és apolitikus 

sz kszavúsága”918 – írja A megnyilvánulás nehézsége cím  versben. A Hajszában így 

fogalmaz, „a »míves« költészetet / a szójátékok és frázisok / doktorátusát / talán sikerülni 
                                                 
912 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 62.  
913 Uo. 48. 
914 Uo. 27.  
915 Ács Margit nevezi Dobait a „legillúziótlanabb idealistának”. Lásd ÁCS Margit, Az illúziótlanság iskolája, 
Dobai Péter: Kilovaglás egy szi er db l, Tiszatáj, 1974/1, 102.  
916 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 102., vagy az Édent 
cím  versben „(A filozófia olyan szenvedélyévé vált az értelmiségnek, / mint amilyen szenvedélye volt az 
arisztokráciának a vadászat.”) = Uo. 68. 
917 Uo. 83.  
918 Uo. 59. 
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fog a felejtés / egzotikus szigetén hagyni. / a szemet nem lehet lesütni. / a m vészet 

konkrét gyakorlat. / a m vészet termelés.”919 A kötetnyitó Szavak párdarabjában, az utolsó 

ciklusban elhelyezett A szavak folytatása cím  versben viszont ironikusan utasítja el a 

morális komolyságra épül  m vészetet „miért volna a költészet és a költ  / amikor a 

háború derékig ér / nem-kátyú nem-púder nem-giccs / nem-fiákerszentimentális nem-

haláltáncbanális / nem-pléhpofájú és kirúgott-nyomozószer ?”920 

A Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet Dobai egyetemista korában írt verseinek, 

és experimentális alkotói periódusának gy jteménye. 1968 és 1972 között a viszonylag 

liberális periódusban megjelenhettek olyan kötetek, amelyek a neoavantgárddal is 

összefüggésbe hozhatók. Dobai a neoavantgárdhoz f z d  kapcsolatát leginkább 

személyeken, barátain (Balaskó Jen , Bódy Gábor, Erdély Miklós, Hajas Tibor, Halász 

Péter, Magyar Dezs , Szentjóby Tamás) keresztül fogalmazza meg. Az Együtthatók (1973) 

cím  film lényegét például így foglalja össze, „dokumentumokkal kiegészített játékfilm a 

magyar avantgárd és a hivatalos kultúrpolitika harcáról, benne portré Erdély Miklósról, 

Halász Péterr l, etc.”921. Az irányzathoz való vonzódását mutatja, hogy 1973-ban az Új 

Írás körkérdésére adott válaszában az „avantgárd régi és mai irodalmának” könyvkiadását 

javasolja, hogy „ezzel megteremtse kritikájának el feltételeit.”922 A konzervatív politikai 

er k stabilizálódásával beálló kulturális represszió beköszönte az els  magyar 

neoavantgárd újhullám szétverését is jelentette, s kubai ösztöndíja után Dobai is más 

irányban folytatta pályáját, de fogékony maradt a magyar költészet reprezentatív vonalával 

szembe men  alkotók munkáira .923  

A történelmi avantgárd és a neoavantgárd is nagy jelent séget, társadalmi mérték  

er t tulajdonított a m vészetnek, s Dobai magáévá tette ezt a tapasztalatot, de már az a 

konklúzió is megjelenik a könyvben, hogy az elképzelés illúzió. A szerz  rokonszenvezett 

az aktivista avantgárddal (A líra az akció felé fejl dik), versképleteit az olasz neoavantgárd 

poétikájával hozták összefüggésbe924 (nyitott verskompozíció, a verselemek ornamentális 

                                                 
919 Uo. 105.  
920 Uo. 140.  
921 DOBAI Péter, Emlék az ember, El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 92, 
922 Új Írás, 1973/12, 131.  
923 DOBAI Péter, Egy archaikus avantgardizmus töredékei, Fényképek filmen, Jegyzetek Keszthelyi Rezs : 
vonalak kertje cím  verseskötetér l (BP., 1969., Új Termés, Magvet ), Tiszatáj, 1989/3, 84-87.   
924 KULCSÁR SZABÓ Ern , A gnózis próbatétele, - Dobai Péter indulása -, Alföld, 1975/9, 53. Szabolcsi 
Miklós 1971-ben a nemzetközi neoavantgárd áramlatokat négy csoportra osztotta. Az olasz irodalmat a 
„munkásmozgalmi neoavantgárd” keretében tárgyalja, fontos el zménynek tartja Pasolini munkásságát, aki 
az „olasz nyelv mélyreható problémáiról” szól, a „köznyelv, a hivatalos nyelv megmerevedésér l, arról 
hogyan válik a burzsoázia eszközévé”, „az általa szerkesztett Officina cím  folyóiratban s több tanulmányban 
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mellérendel  halmozása, törések, újrakezdések, szómágia stb.), s az avantgárd 

törekvésekkel rokonítja múltellenessége is, elutasítja a „szájkokárdákat”925, a 

nemzetiesked  közhelyeket, a provincializmust926. Alföldy Jen  a kötet verseit két típusra 

osztja, az egyiket a dadaista manifesztum mintájára – Dobai kiáltványverseire utalva – 

„Dobaista Manifesztumnak”927 nevezi. Erre lehet példa A megnyilvánulás nehézsége cím  

vers, melyben a szerz  axiomatikus, kijelent  mondatokból, összeadás- és 

egyenl ségjelekb l, pontokba szedett alapszabályokból építkezik. A másik csoportot a 

képek absztrakciója jellemzi. Pl. „Az este mozdulatlan. Üres edény. / Agyagos 

csenddarabok válnak el. / A rend dobozkertjében virágepilepsziák.”928 (Nyom) Dobai 

visszaemlékezéseiben pályakezd  m vei kapcsán (pl. Archaikus torzó) els sorban a 

politikai dimenziót emeli ki, vagyis amikor a hatvanas, hetvenes évek fordulóján a 

modernség poétikái közül az avantgárd mellett döntött, nem pusztán esztétikai okokból 

tette, hanem mert ezzel egy olyan közösséghez (a BBS és alkotóköre929) csatlakozott, 

amelyik az egyéni utat kereste, hogy szembe menjen az akkori normákkal. A szerz  azért 

választotta a Kilovaglás egy szi er db l930 címet, mert úgy érezte, nemzedéktársainak 

többsége hatvannyolc után integrálódott a rendszerbe, belovagolt  az „ szi er dbe”, mert 

úgy t nt, másra nincs lehet ség. Dobai vonzódott az anarchisztikus internacionalizmushoz 

(ezt a Dühöng  dokumentumok ciklus versei is bizonyítják), amely a korabeli 

diákmozgalmakból és a beatirodalom áradási energiájából931 (a versek bonyolult 

körmondatai, sodródó lávaszer  sorai mutatják a hatást) is merített. A megnyilvánulás 

nehézsége cím  versben a nyelvet (jel, közlés) összekapcsolja a kor baloldali politikai 

mozgalmait jellemz  megismerés- és fejl déseszmével. Pl. „a happening summája és 

                                                                                                                                                    
el re jelezte, meghirdette és értékelte a bontakozó neoexperimentalizmust, az olyan kísérleti költészetet, 
amely politikailag »elkötelezett«”. Lásd SZABOLCSI Miklós, Jel és kiáltás, (Az avantgarde és neoavantgarde 
kérdéseihez), Gondolat, Bp., 1971, 85.  Szabolcsi rendszerezésének kritikájához lásd DERÉKY Pál, A magyar 
neoavantgárd irodalom. Jelentéstelenítés, szabadság, leveg  (lélegzet) cím  tanulmányát. = Né/ma?, 
Tanulmányok a neoavantgárd köréb l, szerk., DERÉKY Pál, MÜLLNER András, Ráció Kiadó, 2004, 21-31.  
925 A kifejezés az Ökonomikus romantika cím  versben olvasható, de Dobai beépíti Alapm veletek cím  
novellájába is.  
926 Vasy Géza ezt a vonását (is) kritizálja a kötetnek. „Dobai (…) provinciálisnak, nevetségesnek tartja 
nemzeti múltunkat, s részben a jelent is. Lefokozott életnek tartja a magyart.” = Pályakezd  költ k, 
Népszava, 1974, jan. 19. 8. 
927 ALFÖLDY Jen , Újmódi és régimódi, Élet és Irodalom, 1974/4, 11. 
928 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 85.  
929 A kötetben – többek között – Bódy Gábornak, Magyar Dezs nek és Szentjóby Tamásnak ajánlott verset.  
930 Egy a kötetben szerepl  vers címe is. (138-139.o.)  
931 Charles Olson A projektív vers cím  tanulmányában írja, hogy a hömpölyg , intenzíven és szabadon áradó 
költeményekhez els sorban tüd  kell. = Üvöltés, Vallomások a beat nemzedékr l, vál. SÜKÖSD Mihály, 
Európa Könyvkiadó, 1967,  297-310. Lásd még Allen Ginsberg Az „Üvöltés és más versek” elé c. írását. = 
Uo. 314-318. 
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alapszabálya: / 1. lenni vagy lenni (és: »TRASUMANAR« Pasolini) (és: kitörni / a 

»brutális passzivitás«-ból Pasolini) / 2. emberek (férfiak és n k) mindenütt vannak / („a 

voltak és a lesznek a »vannak« jelentésében provokálva van) / az emberek (férfiak és n k) 

megmutathatják életüket egymásnak / lényük annyiból egyéni amennyiben mint egyéni a 

nem egyénire tör / 3. kifejezni a kifejezhet t / 4. totális kommunikáció a közlés terrora és 

ebb l a szeretet”932 

A Kilovaglás egy szi er db l cím  kötet kordokumentum (1971. június 27. Egész 

vasárnapja egyforma volt; Arcok 1971 júliusán), egy alkotói periódus gy jteménye (a 

versek szoros kapcsolatban állnak a nyelvészeti tanulmányokkal, a  BBS-nek írt 

forgatókönyvekkel, a történelmi esszéregényekkel, a korai novellákkal), de az életm  

feldolgozása szempontjából is fontos alkotás. Dobai rendhagyó poétikai formákhoz, a 

szabadvershez, a prózavershez való vonzódása megmaradt, s újabb köteteibe is válogat 

verseket a Kilovaglásból, vagy felidéz egy-egy aforizmát (pl. „talán Mohács csinálta a 

nemzetet, / talán a nemzet Mohácsot…”933), de azok a versek, amelyek a hatvanas, 

hetvenes évek fordulójának m vészeti és politikai áramlataival voltak összhangban (pl. A 

megnyilvánulás nehézsége, Viet-kong) a kés bbi kötetekben (melyekben sokszor olyan 

aspektusok válnak hangsúlyossá, amelyek addig nem voltak dominánsnak mondhatók) 

nem szerepelnek, és a „polgárpukkasztó” passzusok934 is elt nnek. A versek szcenikája az 

évtizedek során módosult – a Grunwalsky-portréfilmben elhangzó három versb l a rendez  

kivágta azokat a részeket, amelyek csak a Kilovaglásban szerepl  darabokat jellemzik, 

mert arra törekedett, hogy a filmben megidézett versek harmonizáljanak egymással –, de 

Dobai már ekkor kimunkálja azokat a verstípusokat (pl. elmélked -önmegszólító versek, 

naplóversek, m veltség /maszk-versek stb.), amelyekkel a kés bbiekben dolgozik. A 

Kilovaglás egy szi er db l tehát az életm  szerves részét képez  alkotás, amelyb l Dobai 

folyamatosan merít. 

 

A szerz  legújabb verseskötetében is megidézi els  könyvének verseit. A 

Kilovaglás egy szi er db l verseinek szókincse, grammatikai és stiláris világa az évek 

során módosult, mostani verseit l nem idegen a pátosz (igaz agresszív 

                                                 
932 DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 62.  
933 Uo. 116. Ez a gondolat a Találkozás cím  versben köszön vissza. = DOBAI Péter, Emlék az ember, 
El rehagyott versek, Napkút Kiadó, Bp., 2011, 52.  
934 A korabeli kritikát (pl. ALFÖLDY Jen , Újmódi és régimódi, Élet és Irodalom, 1974/4, 11.) zavarta, hogy 
Dobai verseiben nagyon sok idegen szót használ (pl. „Ironiám hátrálva destruál”, 102. o.), angol, német, 
olasz  (kés bb spanyol) kifejezéseket épít be. 
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szentimentalizmussal párosulva), Dobai költ i pozíciója mégsem változott. A szerz  újabb 

köteteiben éppolyan konok tudatossággal használ elcsépelt, modorosnak tetsz  szavakat 

(honvágy, búcsú, ifjúság, szépséges leányok, hajadonok stb.), amilyen eltökéltséggel 

konstruált újszer  szókapcsolatokat (pl. mosolyparóka-kor, moslékmuszáj, katolikus 

fenékmeditáció, szájkokárdák, szájkosz, protézisemberek, arcnyugta, arcfilter stb.) 

pályakezd  munkáiban. Dobai korai expresszionisztikus verseivel, „formamegújító költ i 

memoárjával”935 megel zte korát, most viszont – éppen ellenkez leg – a 

„korszer tlenséggel” tüntet (igaz, „azt, hogy mi id szer , / mindig id szer tlen emberek 

döntik el.”936) – „egyedül szembejövet”937.  

  

                                                 
935 PÓSA Zoltán, Versek folytatása?, Dobai Péter Ív cím  regényér l, Népszava, 1988, jún. 18., 9.  
936 Olvasható A megelégedés stációi cím  versben. Lásd DOBAI Péter, Kilovaglás egy szi er db l, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 53. 
937 Lásd az Egyedül szembejövet cím  verset. DOBAI Péter, Ma könnyebb. Holnap messzebb, Nagyvilág 
Kiadó, 2003, 5.   
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Epilógus 
 

Sokat idézett vélekedés, hogy egy-egy nemzeti irodalom történetét nem az 

irodalomtörténészek írják újra, hanem az él  irodalom, amely folyamatosan változó 

viszonyt létesít az t magát is feltételez  hagyománnyal.938 A gyakorlat mégis azt mutatja, 

hogy az él  irodalomnak (írók, olvasók) csak kezdeményezésre van lehet sége, a 

kánonokat a mindenkori m ködtet k (irodalomtörténészek és intézmények) hagyják jóvá, s 

„amit nem tanítanak, amire nem hivatkoznak, annak irodalomszociológiai értelemben vett 

túlélésre jóval kevesebb az esély, mint a kurrens szellemi értékcikkek esetében.”939 A 

kánonképzés ráadásul szubjektív aktus a bekerüléshez a folyamatos teljesítés, irodalmi 

jelenlét sem mindig elegend , s az sem, ha a szerz  rendelkezik azokkal az erényekkel, 

amelyeket a kritikai konszenzus egy adott pillanatban elismerend nek tart. A magyar 

irodalomtörténetnek vannak kiemelt, s r n emlegetett szerz i, történetei, s vannak 

elbeszéletlen, alig hivatkozott alkotói. Mindez az irodalomtörténet-írás struktúrájával 

magyarázható, amely esetlegességgel is bír, azok az írók, akik keresik a m vészeti 

közéletben való részvétel lehet ségét, megtalálják azokat a kritikusokat, akik a megfelel  

id ben, helyen és formában szólnak róluk.940 Dobai Péter nem kereste az ilyen típusú 

lehet ségeket. A Hanyattban (1978) található Nem sokan szeretnek téged, de egyesek még 

el is túlozzák ezt és rájátszanak, azt mondják: kár érted cím  vers, vagy az 

Önmúltszázadban (1997) megjelent Decembervers A. D. 1995 egy magányos harcos képét 

mutatják.  

A dolgozat megírásával az volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet Dobai 

változatos életm vére, amely még mindig formálódik, azóta, hogy az anyaggy jtést, s a 

dolgozatírást elkezdtem, a szerz nek két új könyve (Latin lélegzet, Emlék az ember) jelent 

meg, s hamarosan elkészül Belvedere cím  verseskötete is, s önéletrajzi regényét is írja. A 

disszertáció keretén belül csak arra volt lehet ségem, hogy „kezdeményezzek”, fejezeteket 

villantsak fel, de remélem, hogy lesznek olyanok, akik kedvet éreznek a folytatáshoz, a 

                                                 
938 KULCSÁR SZABÓ Ern , A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Bp., 1993, 7.  
939 SZKÁROSI Endre, Nem-e van-e nem posztmodern sem (is)?= SZKÁROSI Endre, Mi az, hogy avantgárd, 
Írások az avantgárd hagyománytörténetéb l, Magyar M hely Kiadó, 2006, 153. 
940 Iványi-Bitter Brigitta a képz m vészeti kánonnal kapcsolatban állapítja meg mindezt. Lásd a Kovásznai 
cím  könyv (Vince Kiadó, Kovásznai Kutatóm hely, Bp., 2010) Elbeszéletlen történet – kanonizálatlan 
életm  cím  alfejezetét (306-307.o).   
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m vek olvasásához, elemzéséhez, s így Dobai irodalmi munkássága is felkerülhet a 20. 

századi magyar irodalom térképére; s talán szeretni is fogják941.  

                                                 
941 Marx József 2003-ban írt Dobai-portréjában fogalmaz úgy, hogy „Dobait számunkra csak a szeretet 
védheti meg. Különösen akkor, ha magányosan felvonul.” = MARX József,  A magányos felvonuló, Magyar 
Hírlap, 2003. október 25-26., 26. 
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Függelék 
 
A következ  táblázatban az életm  fontosabb alkotásait veszem sorra, de teljességre 

csak az els  alkotói korszak esetében törekszem (1968/69-1979). Dobai irodalmi 

munkásságának kezd pontját 1968-hoz kötöttem, az Els  ének líraantológia megjelenésének 

dátumához, filmes pályafutását pedig az Agitátorokhoz (1969). Az els  alkotói periódust a 

Sakktábla, két figurával cím  novelláskötet (1978), valamint a Csontváryban és a 

Psychében (1979) való részvétel zárja. A táblázatban szerepl  utolsó évszám a legújabb 

verseskötet megjelenésének dátuma.  
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Évsz
ám Cím M faj Szerep 

Egyéb nevek, 
információ Közeg  

1968 Els  ének líraantológia költ   

ELTE 
BTK 
(1965-70) 

1969 Agitátorok játékfilm 

színész, 
szövegének 
írója 

Bódy Gábor, 
Magyar Dezs  

BBS 
(1969-75) 

 

Ifjú szívekben élek 
(Vallomások 
Adyról) vallomás költ    

1970 Büntet expedíció rövidjátékfilm 
forgatóköny
víró, színész Magyar Dezs   

 Staféta játékfilm színész Kovács András  

 

A halál 
iparm vészete-
Onibaba esszé  Kaneto Shindó  

 

Dózsa mítosz – 
vagy a forradalom 
teljessége esszé  

Kósa Ferenc, 
Csoóri Sándor  

 

1945-1970: 
Negyedszázad 
magyar verseib l líraantológia költ    

 Universitas '70 antológia költ    
Imperatívus és 
illúzió, 
Kölcsönhatás Albert 
Camus m vészete 
és filozófiája között szakdolgozat 

filozófia-
olasz szakos 
hallgató Albert Camus  

1971 Archaikus torzó 
dokumentumfil
m rendez   BBS 

 A harmadik kísérleti film színész Bódy Gábor  

 
Premier Plan: Pier 
Paolo Pasolini esszé    

 Régi magyar képtár forgatókönyv    

 
Ideológiai 
montázsok forgatókönyv    

 
Ahol a sziget 
kezd dik prózaantológia író   

1972 

Avantgarde 
Fesztivál - szervezte 
Szentjóby Tamás esemény résztvev    

 

Premier Plan: Akira 
Kurosava, A 
méltóság aszkétája esszé    

 

Egy új képtudat 
igénye, Oberhauseni 
jegyzetek  tudósító rövidfilm-fesztivál  

 Beton forgatókönyv író   

 
Nyelv, kép, 
megnyilvánulás m helynapló  Archaikus torzó  

 
Erdély Miklós kép-
apóriáiról esszé  Erdély Miklós  

 

Képi és fogalmi 
jelentések 
összefüggései 

nyelvészeti 
tanulmány  Zsilka János  
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1973 
Kilovaglás egy szi 
er db l verseskötet költ   

Kuba 
(1973 és 
1975 
között) 

 Együtthatók 
dokumentumfil
m rendez  Halász Péter  

 
Egy arc 
módosulásai forgatókönyv    

 

Nyelv és film, A 
filmi formálás és a 
nyelvi rendszer 
összefüggései 

nyelvészeti 
tanulmány  Zsilka János  

 Kép és szó 
nyelvészeti 
tanulmány  Zsilka János  

1973 

Filmnyelv-irodalmi 
nyelv-politika, 
Beszélgetés Alberto 
Moraviával cikk fordító   

1974 Csontmolnárok regény   Kuba 
1975 Tartozó élet regény    

 Anyám játékfilm rendez  
Grunwalsky 
Ferenc  

 Vörös rekviem játékfilm 

rendez asszi
sztens, 
forgatóköny
vi 
konzultáns 

Grunwalsky 
Ferenc  

 

A mindennapok 
forradalma, Gomez: 
Önöké a szó esszé    

 

El adássorozat, 
Képi és fogalmi 
jelentések 
összefüggései el adás el adó   

 Együtthatók filmbemutató    
 Valencia bolondjai színdarab fordító Lope de Vega  
 A has színdarab fordító Kurt Bartsch   

1976 
Egy arc 
módosulásai verseskötet költ    

 Bukfencez  múzsa líraantológia költ    

 
Add tovább! 55 mai 
költ  és író antológia költ    

 Szép versek 1975 líraantológia költ    
 Játék a szobákkal novelláskötet Író   

 Radetzky-induló forgatókönyv író 
Bódy Gábor, Makk 
Károly  

 

Az életrekeltés 
poézise, 
Grunwalsky Ferenc: 
Vörös rekviem esszé    

1977 1964 – Sziget naplóregény író   
 Verses országjárás líraantológia költ    
 Körkép '77 prózaantológia író   
 Szép versek 1977 líraantológia költ    
 Tengerlátó  líraantológia költ    
 Tizedik emelet forgatókönyv    

 

Az Ady-hatás 
tényez i, 
legszemélyesebben hozzászólás író   
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Honvágy a 
bátorságra, az 
odaadásra és az 
igazságra. Hajnóczy 
Péter novellái tanulmány  Hajnóczy Péter  

 

"Van fájdalom a 
gondolatban", 
Vajda János 
emlékére, 
megjegyzések Imre 
László jubileumi 
írásához 

hozzászólás, 
tanulmány    

 

"Dzsan panoptikum 
I. avagy változatok 
egy Galatheára"- El 
Kazovszkij m sora 
és kiállítása kiállítás 

kiállításmeg-
nyitó El Kazovszkij  

1978 
Sakktábla, két 
figurával novelláskötet író   

 Hanyatt verseskötet költ    
 Körkép '78 prózaantológia író   
 Versek a zsebben líraantológia költ    

1979 Csontváry játékfilm 
forgatóköny
víró Huszárik Zoltán  

 Rosszemberek játékfilm 
forgatóköny
víró Szomjas György   

 Psyché játékfilm 

forgatóköny
vírói 
konzultáns, 
dramaturg, 
színész Bódy Gábor  

 
Film a "Napállam" 
fest polgáráról esszé  Csontváry  

 

Nemzet és identitás. 
A nemzeti 
identitásról, mint a 
nemzeti tudat 
értékmér jér l tanulmány    

 

Történelem 
ereklyék nélkül. 
Andorka Rudolf 
naplójából és Kádár 
Gyula emlékiratából tanulmány    

 Fiatal írók lengyelül prózaantológia író   
1980 Lavina kisregény író   
 Mephisto forgatókönyv író Szabó István  
 A vadász forgatókönyv író Makk Károly  
 Circus maximus  játékfilm színész Radványi Géza  

 

Németország 
menetrend nélkül, 
Ingmar Bergman: 
Kígyótojás esszé  Ingmar Bergman  

 Megtartó varázslat líraantológia költ  József Attila  

1981 Se szó, se törvény 
irodalmi 
forgatókönyv  Szomjas György  

 

Tisztelgés Jancsó 
Miklós el tt 60. 
születésnapján vers költ  Jancsó Miklós  

 Egy történelmi recenzió  Simonffy András  



 210

regény vonzásában, 
Simonffy András: 
Kompország 
katonái 

 

Az év legjobb 
forgatókönyvének 
díja  

forgatóköny
víró Szabó István Cannes 

 A medveöl  fia   prózaantológia író   
 Körkép’ 81  prózaantológia író   
 Az éjszaka csodái líraantológia költ    

 
El Kazovszkij 
kiállítása  

kiállítás 
megnyitó El Kazovszkij  

1982 Vadon regény író   

 
Elnémul a szó, 
megszólal a kép esszé    

 

A halál köszönti az 
életet, Akira 
Kuroszava: 
Árnyéklovas 
(Kagemusa) esszé  Akira Kuroszava  

 

Megjegyzések 
Szilágyi Ákos A 
magyar irodalom 
önszemléletér l 
cím  írásához     

 
Egy „Zögling” 
arcéle 

Ottlik –
köszöntése író Ottlik Géza  

1983 Redl ezredes  forgatókönyv 
forgatóköny
víró, színész Szabó István  

 

Regula: élni a halált 
is, Michelangelo 
Antonioni: Az 
oberwaldi titok esszé  Antonioni  

 A test r esszé  Kuroszava  

 
Európa déli  és  
északi szigeteir l esszé    

 Archaikus torzó 
tanulmányok, 
forgatókönyvek    

 Háromszögtan kisregény író   
 Buda-Duna-Pest elbeszélés író   
 Filmkritikusok díja     
1984 Hanussen forgatókönyv  Szabó István  
 Rózsalovag vizsgafilm f szerepl  Enyedi Ildikó  
 Szép versek líraantológia költ    

 Arion 15. 
Nemzetközi 
költ i almanach költ    

1985 A gyanú forgatókönyv  F. Dürrenmatt  

 
A birodalom 
ezredese regény író   

 Az éden vermei verseskötet költ    
 Szép versek’ 85     

1986 
Budavár 
visszavívása, 1686 forgatókönyv  Sára Sándor  

 
In memoriam 
Kardos György megemlékezés    

1987 

Eszmélet, Epizódok 
József Attila 
életéb l  forgatókönyv 

forgatóköny
víró 

József Attila, 
Madaras József  

 Egy uniformis esszé     
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öngyilkossága (Még 
egyszer Redl 
ezredesr l) 

 Szép versek’ 87 líraantológia  költ    

1988 Kutyaszív forgatókönyv  
Bulgakov, Makk 
Károly  

 
Mihail Bulgakov: 
Kutyaszív esszé    

 Ív kisregény író   

 Jelenidej  portré portréfilm szerepl  
Grunwalsky 
Ferenc  

1989 Lendkerék regény író   
 Válogatott versek verseskötet költ    

 
Jánosi Tibor 
verseir l esszé    

 

Egy archaikus 
avantgardizmus 
töredékei esszé  Keszthelyi Rezs   

 Angyali agresszió esszé  Pier Paolo Pasolini  
 Tékozló Romolus cikk  Pier Paolo Pasolini   

1990 
Madách magányos 
lírája esszé  Madách Imre  

 

Tékozló Szindbád, 
In memoriam 
aeternam Huszárik 
Zoltán esszé  Huszárik Zoltán  

1992 Rembrandt van Rijn forgatókönyv  Rembrandt  

 
Mit ér a hajó, ha 
magyar? esszé    

1993 Nagyvásárcsarnok 
dokumentumfil
m rendez    

 Károly és Zita forgatókönyv    
 Pasolini, a játékos esszé  Pier Paolo Pasolini  
1994 Vitorlák emléke verseskötet költ    

 Sátántangó játékfilm 

forgatóköny
vírói 
konzultáns, 
színész Tarr Béla  

1995 Guantanamera forgatókönyv    

 
Kereszt nélkül a 
damaszkuszi úton esszé  Pier Paolo Pasolini  

1996 A fürd orvos forgatókönyv  
Csáth Géza, 
András Ferenc  

 
Visszakapott 
történelem esszé    

1997 Önmúltszázad verseskötet költ    

1998 
Rimbaud 
Abesszíniában esszékötet szerkeszt    

1999 

Sorok Erdély 
Miklós emlékében, 
Apológia-töredék… esszé  Erdély Miklós  

2000 Csontmolnárok forgatókönyv    
 Párbaj, tükörben novelláskötet író   

 
Néhány kérdés 
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Boldogító, olykor 
el-eltéved  
bolyongásom 
Kecskés András 
fest m vész 
kiállításán 

kiállításmeg-
nyitó  Kecskés András  

 Redivivus el adás  1848-1849 

Collegium 
Hungaricu
m Berlin 

2011 Emlék az ember verseskötet költ    
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