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Barlog Károly Maximba egy sajátos kartográfia-esztétika doku
mentuma: ősök és hősök szomszédságában húzza meg univerzum á
nak határvonalait, rajzolja meg atlaszának képeit. M int utolsó, Világ
talannak világossága  cím ű rövidprózájában olvasható, „egy térkép 
m egrajzolásához belső látásra van szükség” (130.), a kötet narrátora 
pedig a m agyar irodalomban való „benneállásáról” tesz tanúbizony
ságot, hiszen olvasmányélményeit segítségül hívva, belülről figyelve 
keresi meg a helyét ennek az óriási territóriumnak a síkságai és dom b
oldalai között. A M axim  ilyen szempontból tipikus első kötet: az oly
kor tankkal, olykor gyalogszerrel, fegyvertelenül já ró  szerző saját 
világának limeszeit kutató otthonkeresés-kísérlete.

„A jó  író alapvető ismérve a szöszmötölés, a szeszergés és pisz- 
mogás, hogy mindig bokáig, térdig, derékig, nyakig, orrlyukig jár 
a lírai habarcsban, novellája malterjában” (12.) -  nyilatkoztatja ki 
rögtön az első, ars poeticákat tartalmazó ciklusban. A nyitódarab 
cím adója M axim, aki barátból lassacskán Garaczi-féle m alteregóvá 
lép elő, s végigkalauzolja a befogadót Végei László m akrójának Ú j
vidékén, a Dom onkos István-i téves csatatéren, Tolnai Ottó sosem  lá
tott azúrjának tengervidékén vagy Karinthy Frigyes zuglói hónapos 
lakásán. Akárhová is megy, minden sarokból leselkedik rá egy-egy 
József A ttila- vagy Weöres Sándor-vers, esetleg A z eltűnt idő nyom á
ban néhány példánya. Tőlük, belőlük guberál, az ő törm elékeikkel 
babrál az elbeszélő, aki tehát korántsem a tegnap embere: poézise * 
nem beton-költészet, m int a régen volt, m esterember-pozícióból al
kotó íróké, hanem afféle szabómester-líra, a folyton toldozó-foltozó 
varrószaki montázsművészete. Barlog Zsuzsanna digitális kollázsai 
rem ek keretet adnak ennek a teóriának: mintha csak ennek a „talált 
tárgyakból”, „hozott anyagból” építkező prózának a képzőm űvészeti 
leképezései lennének. Ebben a „nyakig a posztban feszt” állapotban 
való leiedzés vezérli M aximot akkor, amikor a szereplőkkel cserebe
rélő irodalmi bank létrehozásának ötletét veti fel, s ez m ondatja ki 
vele, „semmi értelme, hogy valami tartósat és lezártat alkossunk, ( .. .)
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sokkal inkább arra kell törekednünk, hogy’nyitva hagyjunk ajtót, 
ablakot, így bárki beléphessen a szövegünkbe” . (14.)

Az ecói nyitott műre való rájátszás, az ironikus hangnem, az 
intertextuális utalások, a számos áthallás a nyolcvanas-kilencvenes 
évek prózahagyom ányával rokonítja a kötetet, holott archaizálásra 
hajlamos, s emiatt kissé nehézkes nyelvezete, a parodisztikusnak 
egyáltalán nem, inkább modorosnak ható „m időn”-ök és „elveszí- 
té”-k garmadája, szentenciózusságra való készsége lerántja a leplet 
a m ögötte álldogáló, hol maximos, hol Kovács Istenké-s pózba be
lem erevedett szerzőről. Róla, aki a félédes Csikóvér és a tubusos 
pástétom  birodalmától, Csókától eltávolodva igazi urbánus entellek- 
Füelként, valóságos aszfaltdzsentriként rója irodalmi eszm élésének 
fontos tereit, az újvidéki Virág vagy a budapesti N épszínház utcát, és 
folyam atosan csak törleszt, mintha az adósává tette volna a négyes 
busz ellenőre, am ikor a büntetőcédulára a neve helyére Arany Jánosét 
írta, cím ként pedig azt tüntette fel: Barlog Károly utca 37.

„Nagyon fontos a hagyo
mány, nagyon fontos a saját 
ősök szám ontartása, nagyon 

a fontos a történelem ismerete 
(mind makro-, mind mikro- 

'I szinten) -  de nagyon fontos, 
hogy a szerző önzö is legyen, 
és legyőzze ezeket, föléjük 
nöjön. m eg tud ja  m ag y a
rázni, el tudja velünk hitetni, 
hogy mért pont ő lett felken
ve arra, hogy ezeket tárgyal
ja, miért az ő neve van oda
írva a címlapra, hivalkodjon 
vele, hogy m it tud ő, csak ő, 
egyedül ő olyat, amit mi nem  
tudunk, milyen szerzői esz
köztára van, abból m it akar 
bemutatni és mit takar el. 
Barlog Károly m erít a csa
ládból, a történelem ből, a vi- 

dékiségből és a határon túliságból egyszerre -  és meg tudott győzni, 
hogy ezeket a történeteket ezzel a kulturális (történelem, hagyo
mányok, szociológia, család stb.) aláfestéssel egyedül neki van joga
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elm ondani” -  írja a kötetről a recenzens, Szálinger Balázs. Az elő
képek sajáttá tétele, önmagán való átszürése a nagyanya em lékének 
ajánlott Kártyanovellákban  sikerült a legjobban: a családi legendá
riumból merítő, a délszláv háborúk miliőjével átitatott rövidtörté
netek narrátora mintha hitelesebb hangon szólalna meg, m int a többi 
ciklus elbeszélője. M egelevenednek az Elesett harcosok utcában 
folytatott, aztán M árkus Tamás „M agyarba” költözése m iatt abba
maradt kártyapartik; az apa behívója és a nyom ában megképződő 
„ólomnehéz, fényesre koptatott párnam agány” (32.); a Titóval ál
modó unokabáty, aki szerint az egészséges jellem fejlődés abszolút 
feltétele az, ha valaki volt pionír; a magtár tetején őrködő nagyapa, 
aki „igazi lokálpatrióta volt, és az Úré volt a lokál” (41.), s aki úgy 
hitte, az Isten azért nem  siet a segítségükre, m ert onnan föntről „úgy 
fost, m inden rendben; a tarlón lengedez a kalász, a szél muzsikál, a 
gép forog, így hát az alkotó pihen” (44.); N egovan bácsi, aki szerint 
viszont az Ú risten álruhásan lejött közénk, éppen Jugoszláviába, de 
m eglátták az egymással hadakozó felek, s m ielőtt bárm it is szólhatott 
volna, kinyírták. A térképészet után a folytatás, az a bizonyos m á
sodik kötet talán éppen ebből a fejezetből nőhetné ki magát. K ez
dődhetne m ondjuk azzal a kisfiúval, aki a diófán üldögélve várja a 
hadgyakorlatról hazatérő apját: „A sarki diófa tetejéről figyeltem  őt, 
ahogy jö tt, és arra koncentráltam, hogy ne katapultáljon a szívem a 
testemből, rem egtem  a boldogságtól. K iáltottam volna, de egyetlen 
hang sem jö tt ki a torkomon, mintha összenőttek volna a hangszá
laim, minden erőlködés kapart és fájt. És talán ha akkor az öcsém  nem 
szólal meg, nem mondja ki élete első szavát, azt, hogy »apu«, végleg 
ott m aradunk az Elesett utca sarkán, némán a diófa alatt -  m int egy j ól 
sikerült családi fénykép, melyben most ismét mindenki a helyére 
került.” (35.)
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