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tartani m indenkori feladatunk. Ehhez olyan jól m egkom ponált tö rténe
tek kellenének, amelyekből kibomlik az egyén és a történelem  kapcso
lata. Barnás Ferenc viszont jóval többet tud szereplőiről, mint amennyit 
elmesél róluk. Várjuk, hogy egyszer m indezt el is m ondja -  az eredm ény 
m ostani kiváló, de nem  hibátlan könyve alapján nagy érdeklődésre ta rt
hatna számot.

(Barnás Ferenc: Másik halál, Kalligram, Pozsony, 2012)
Förköli Gábor

Kovács az egész világ...

„Gyenge jellem  vagyok, és a szöveg m egm ászhatatlan kerítés szám om 
ra ” -  írja Barlog Károly. Az irodalom és az ontológia, m int együttes, elvá
laszthatatlan alapja az írói egyén életének. A  délszláv háború által felve
tett létkérdéseket, létproblém ákat is feszegeti, Heidegger gondolatvilága 
m entén, a létről és a semmiről filozofál -  élet és halál ura a szó.

Barlog felvetésében a posztm odernnek van szerepe, elsősorban az írás 
folyamatának, folyamatosságának, az irodalom  gyakorlásának: „Az iro
dalom szektása vagyok, szövegfaló m arha.” Ebben a literatúra központú 
világban Maxim, a tudatalatti, a másik én, a belső hang, a „m alterego” 
írásra késztet feszt. „A szöveg apró nyom okat hagy maga után kilépéskor, 
és érkezéskor három  apró helyen szúrja át a papírt. A  kilépés után ebbe a 
három  pontba tudunk belekapaszkodni, s a m ondatok akkor válnak teljes
sé, ha el tudjuk olvasni azt, ami a lapnak im m áron a másik oldalán van.” 
Barlog az írás adta létlényegben Isten szám ára is helyet biztosít. „Akár 
egy hajlott hátú szabóm ester” -  mind az író, mind Isten, aki alkot, világo
kat terem t. Barlog kiironizálja saját magát. Istent és az írás keserveit és a 
létezés nyűgjeit (Cipó, M ancika vagy Olga a bem utatott egzisztenciák).

A  szerző irodalm át több szálra terjeszti ki, a három  fő tengely az iroda
lom, a háborús helyzet és a család (például Fonzi bácsi, a „kecskerímek 
koronázatlan királya”, szerzőnk nagyapja többször is m egem lítésre ke
rül). E  köré szövi az ontológiai eszm efuttatásokat. A  Kártyanovellákban * 
és a későbbiekben m ár konkrétabban jelennek meg személyek, tö rténe
tek, helyszínek; családtagok, m egem lített írók, vagy a nyolcadik kerület 
jellegzetes figurái, m int egy jellegzetes társadalmi réteg tagjai. Pollágh Péter 
D édi-képéhez hasonlóan (Vörösróka című kötet) jelenik meg a halál m eg
érinthető közelsége is, az elsárguló, elszáradó emberi test képe, ahogyan 
a szeretett másik elvesztését körvonalazza a szerző („elfogyott az én d rá
ga nagyanyám”). Az élet és halál term észetes körülmények között válta
kozik, az em ber öregsége révén távozik. A  halott em ber víziója azonban 
kettős jelentésben szerepel a kötetben: kifejezi a term észetes, és a hadi 
körülm ények között megjelenő, bekövetkező halált. A  családi kötelékek
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erőteljessége és a „párnam agány” (helyenként „hiperm a(n)gán(y)”) egy
szerre van jelen. A  háború tesz kárt az énben, fo g se lyem kén t csavarod ik  
lábai köré  -  ahogyan Barlog fogalmaz a kötet legelső képeinek m egrajzo
lásában. Ez sorshelyzetté válik. A  „majdcsak vége lesz ennek a kurva há
borúnak” nyomasztó közelsége megviseli az íróként létezni akaró egyént. 
A  K ártyanovellákban  a szerző dokum entatív jelleggel vázolja em ber és 
helyzete állandó, nehéz kapcsolatát. Narratívájában a háborús élmények 
és az egyén kereste m inden apró boldogság között egyenes arányosság áll 
fenn. Isten és az ördög, a jó és a rossz, több jelképes (de egyben konkre
tizált és ismert) dologban testesül meg. Ilyen az ördög bibliája. Isten kere
sése, a hit m indenféle körülmények között m egm arad elsődleges célnak, 
az elbeszélő (antropológiai-filozófiai értelem ben az ember, m int olyan) 
a maga módján, de fenntartja ennek a teleológiai jelentőségét. Barlog a 
kettősséget és igazságkeresést az igazságtalanság és romlás m iatt dacos el
szántsággal és határozottan állítja a középpontba. „Istennek hatalm ában 
áll elvenni, és ugyanúgy hatalm ában áll adni is. Csak végre adna m ár!” 

Kovács Istenke (azaz Bogdán Kovac) is létezik a maga módján, aho
gyan tud. Barlog a létről való elm élkedéskor a heideggeri filozofikus vo
nalat az élet és a halál m indennap m egtapasztalandó jelenségeként írja 
meg, a maga realitásaként, az élet és halál kézzel fogható mivoltaként. „A 
terem tés előtt egyszerre van a m inden és a semmi -  nagyjából ez a végte
len definíciója. Ahol összeér a van  és a nincs, és o tt van Kovács Istenke is. 
Illetve a végtelen Kovács Istenke m aga.” Isten nietzschei módon tűnik el, 
és váltja fel helyét, alakját Istenke, Isten, a m indenféle dolgokat kitaláló 
és aztán azt meg is kreáló Úr. Barlog stílusában Isten az udvari bolond sze
repét tölti be: szórakoztat, és jelenléte elengedhetetlen a m indennapok
ban. Isten emberi balgasággal, tökéletlenséggel felruházott létező. Párhu
zam figyelhető meg az író alkotói lénye és a sajátosan em beri isten között. 
A  szerző fel is veti a kérdést „mit tennék, ha egy napig Isten lehetnék”. 
Irói-em beri-isteni közös létezés és alkotói egység, mint szubsztancia értel
meződik. Ennek gyakorlati és filozófiai jelentősége egyaránt van. Barlog 
ugyanakkor ironizálja az Istent is, Kovács Istenkét is, saját maga írói-gon
dolati balfácánkodásának perceit. Az egyháznak és Istennek a létezése 
egybefolyik, Isten léte, képe eldologiasodott alakzattá silányul. Barlog 
gyerekkori ministráns mivoltára is visszautalnak mozzanatok, mint a ró
zsafüzér, az imádság, az angyalok alakjának (szintén em beries) felvetése. 
A szerzőnek nem nehéz a m indennapok egzisztenciájáért küzdő létezés
ben Nietzschévé válni, istentagadóan új istent kereső egyénné, aki saját 
irodalm ában, létében az újat is keresi, vagy maga szeretné m egterem teni. 
Sopotnik Zoltán kilátástalanságot és betegségeket, romlást felvetítő han
gulatképeinek fő vonása ugyancsak az isten nélkül m aradó em ber üres
sége. A teista haragjuk oda vezet, hogy m inden gondolatukban szerepel 
Isten valamilyen form ában, helyzetben megjelenő képe. Az ontológiai
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elem ek olykor igazságkimondó, igazságot hirdető axiómákká válnak: „Az 
ablakon beszűrődő fény: az a fény. A  porszem ek játéka a fényben: az a já 
ték. .. O dakünn az ég kékje: az a kék. A  teljesség fénye. A  teljesség játéka. 
A  teljesség pezsgése. A  teljesség kékje.” Ennek, a pillanatok idejére érez
hető, boldog létállapotnak az ellenpontozásaképpen áll -  mindössze hat 
oldallal előbb a kötetben -  a realista képfestés egyik sora: „Húgyszagú, 
másodosztályú kocsik visznek oda [a tengerhez], koszos ablakukból nézve 
a táj is m osdatlan. piszkosszürke.” Barlogra jellem ző az em elkedettebb, 
komoly gondolatkifejtés és az ironikus, vulgáris egyszerűséggel odam on
dott vélemények egymás mellé helyezése, azok kom plem enterként való 
alkalmazása.

Kovács Istenke tapasztal. „Töm öríti a tudást és a tapasztalatot, a teret 
és a tér m egértését, világot és világnézetet”. A  tapasztalatnak és a létezés
nek, időnek és térnek a kapcsolataképpen értelm ezhető Barlog budapesti 
városvezetése is, amely a nyolcadik kerület utcáin és a H erm inam ezőn 
idézi fel a történelm i-irodalm i régm últnak a mozzanatait. A főváros his- 
torikussága körvonalazódik a Keleti pályaudvarban, a Népszínház utcá
ban, Teleki térben, Havanna-lakótelepben, Dologház és Hom ok utcák
ban. A  keserv és az egykor volt értékek felidézése, a százéves aszfaltokon 
ragadt em lékpor nosztalgikussá teszi Barlog kalauzolását. Ugyanígy jár el 
H erm inam ező bem utatásával (Thököly út, Columbus utca, Korong utca), 
Karinthy Frigyes, Hamvas Béla vagy Puskás Öcsi egykori lakhelyeinek 
megemlítésével is. Újvidék hangulatával és utcáival való összehasonlí
tásában pedig a kettős egzisztenciájú (vajdasági magyar, magyarországi 
magyar, szellemi-kulturális és gyakorlati szem pontból egyaránt) em ber 
képe rajzolódik ki. „Amikor Újvidékre érkeztem , m inden igyekezetem 
arra irányult, hogy szépségét m indinkább magamévá tegyem ...”

Az irónia hangja, a kedvesség és a finom hum or felemeli a lelket a há
borús helyzet adta negatív atmoszférából. „Vágyta az isteni dialógust; 
hogy feloldódjék a halál misztériuma, mint pohár vízben a Bayer-aszpi- 
rin”, vagy a „főzzenek az angyali seregeknek egy hatalmas kondér po r
levest. De betűtésztával ám !” sorok a hum orral tartják meg a lelket és a 
tudato t a valóság létproblém áinak átvészelése érdekében. Barlog gyer
meki hozzáállása nem vész el, csak átalakul. Kovács Istenkében él tovább 
valami a gyermekkorból, a szerző gyerm ekkorának hangulataiból. Az in- 
fantilizmus a felnőttkorban intenzíven jelen lévő egyszerűséggel, szinte 
az együgyűséggel is párban áll. Valamint a term észetszerető, panteista 
m ódon megnyilvánuló istenkeresés rejlik Kovács Istenke karakterében. 
„G yerm ekkorában reggeltől napestig a gyepet fésülgette és hangyákkal 
cim boráit... Ha engem szeretnétek m egism erni... a term észetet kell 
kémlelnetek, látni, ahogyan a fű nő, törekszik fölfelé, az ég felé, az Isten 
felé... H innetek kell, hogy értünk szól a m adárdal... Bolond ez a Kovács 
Istenke ...” Éppúgy jelenik meg a bolondság, mint Assisi Szent Ferenc bo
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londsága. Folytatva ironikus kiszólásait, Barlog a világterem tés m estersé
gekre utaló jelentéstartalm ával is eljátszik (A dologcsinálás művészei, az 
istenkék, m int Héphaisztosz, a sánta kovács istenke, a letaszított). „»Egy és 
igaz Isten« nem Kovács. Sokkal inkább Szabó” soraival Barlog egyszers
mind megerősíti az isten(i)ség emberivé, sőt kifejezetten gyarló emberivé 
való redukcióját. „Az Ú r cselekedni volt kénytelen. M ondá akkor: Le
gyen sötét. S lön.” A  sötétség itt az em beri egyszerűség igen nagy m értékét 
jelenti, a világ visszafejlődését, satnyulását -  mind fizikai, mind szellemi 
értelem ben. Barlog ennek m anifesztációját saját otthonának, kis környe
zetének a központozásából indítja el, tulajdonképpen induktív m ódon az 
univerzális, általános jelenségek m egtapasztalása felé, amely életfilozófi
ájának magjában áll.

Barlog Zsuzsanna barnás-szürkés tónusú képei a keserű édességű, szo
m orú és olykor bizarr hangnem et kísérik végig. „A tö rténet... véget ér 
tehát, de a tö rténette l való babrálás (az em ber term észetéből kifolyólag) 
soha.”

(Barlog Károly: Maxim. Fórum  Könyvkiadó, Ú jvidék-Budapest, 2012)

Horcher Eszter


