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Bagatell

Utcára a művészettel? Mindenki művész? A művészet mindenkié? A hatvanas évek új avantgárdjának
jellegzetes kérdéseit ma nem teszi föl senki. Vagy ha igen, akkor sem szokás már komolyan venni,
hiszen az elutasító és a fölényes, ironikus válaszok unalomig ismertek. Barnás Ferenc (...) második
regényének elbeszélő-hősét ez így nem érdekli. Egyedül van, nem akar tömeget toborozni. Hosszú
éveken át járja Európa nagyvárosait, és magányosan zenél. Utcákon, piacokon, vendéglők teraszain,
azaz a mindennapi élet helyszínein fuvolázik: Bach, Vivaldi vagy Mozart műveit játssza a járókelőknek.
Miért nem a koncerttermeket választja? Megszállott? Elfuserált műkedvelő és nevetséges ábrándozó?
Netán egyik sem, hanem csak ravasz élősködő [lásd a szerző első regényét (...)], aki egy-egy alkalmi
fellépés után gondosan megszámolja a pénzt? Egy regény soha nem ad egyértelmű feleletet arra a

kérdésre, mire való a művészet.

2006

A kilencedik

Egy mély szegénységben élő nagycsalád kilencedik gyereke van csapdában. (...) Több mint egy év
történéseinek sűrítményét, válogatott eseményeit" olvassuk. A regény drámai menete, a fabula és a
szüzsé viszonya halálpontosan megszerkesztett. Barnás Ferencnek maradéktalanul sikerült nemcsak
ábrázolnia, hanem érzékeltetnie a gyermekien torok- és gyomorszorító, lázas szorongás- és
izgatottságelegyet, az iszonynak azt a sajátos, összetéveszthetetlen minőségét, amit gyerekkorából
mindenki ismer, s ami felnőttkorban hígabb, de mérgezőbb formában ismétlődik. Barnásnak a szorongás
elemi tartalmát, formáját és körülményeit sikerült megírnia, és paradox erejével felmutatnia. (...) Ennek
a regénynek a tétje a nyelvi tükrözésnél mélyebb hitelesség: egy szűk világ és egy beszűkülésre
kényszerített fiatal lélek meggyőző ábrázolása, amiből a totális szorongás állapota kell, hogy kibomoljon,
úgy, hogy az írás mindennek ellenére fölhozza a szorongás erejét. Tulajdonképpen tehát a szorongás
fölszabadítása a tét. Ez egyszerre terápiás és művészeti célzat, igen komoly, egzisztenciális súlyú
írásakció, többlépcsős művelet, stratégia, ami a mű fegyelmezettségében tükröződik. (...) A katarzis,
amit a regény(olvasat) elér, a szó klasszikus, összetett (esztétikai~pszichés~morális) értelmében tisztító
erejű. Radics Viktória, Holmi
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