
K R I T I K A Vásári Melinda    77 

KÖZÜGYKRITIKA

Vásári Melinda

„A VÁROS HARANGJAINAK 
ÖSSZEHANGZÓ MONDATAI”

A történelem és a dolgok pászentosságának elve

A két nagy mű, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek között 

egyfajta ajándék – vagy ahogy Pogrányi Péter fogalmazott kritikájában, 

bonus track1 – volt Nádas Péter olvasói számára, hogy a Litera 2fl ekken 

rovatában havonta, részletekben olvashatták egy éven át Az élet sóját. 

A folytatásban közölt szöveg később könyv formában is megjelent, 

így tarthatja most kezében az olvasó ezt a vékony kis kötetet, melyben 

Forgách András rajzai kísérik a betűket. A kötet ettől kissé mesekönyv-

szerűvé is válik, miközben a fejezetek első díszített karakterei a kódexek 

iniciáléit idézik (a visszatérő karakterek – A, S, M, I – ráadásul azonos 

képekkel jelennek meg). Maguk a rajzok csak részben a szöveg illuszt-

rációi, nem kapcsolódnak hozzá szervesen, sőt néha ellenpontozzák is 

a szöveget.

1 Pogrányi Péter, Bonus Track (Nádas Péter: Az élet sója), Revizoronline.com 2016. április 
26., http://www.revizoronline.com/hu/cikk/6057/nadas-peter-az-elet-soja/.

Nádas Péter 

Az élet sója

Jelenkor Kiadó

Budapest, 2016

A meseszerűség nem csak a küllemre jellemző, az elbeszélő is mint-

ha folytatásos mesét mondana, egy meg nem nevezett – de azonosít-

ható – kisváros meséjét, vagy akár, nagyobb távlatból – s ahogy ezt 

Nádastól megszokhattuk – valahol a történelem meséjét.2 A könyv is 

megőrizte a hónapok szerinti tagolást – egy-egy fejezet címe az adott 

hónap nevét viseli, ami, ahogy azt minden eddig általam olvasott kriti-

ka is megjegyezte, az Évkönyvre emlékeztet –, és az elbeszélő minden 

egység végén elbúcsúzik olvasójától, s ígéretet tesz a folytatásra, mely-

lyel egyben várakozást is kelt, hiszen utal arra, mivel is fogja folytatni 

– ezt azonban nem mindig tartja be. Ennek következtében egyfelől 

szabályos ritmus szervezi az egyes részeket (az azonos terjedelem: 

2 fl ekk, s a hónapok váltakozása egy éven át, áprilistól márciusig), más-

felől élőbeszédszerűvé is válik a szöveg. Utóbbi hatást erősíti, hogy az 

elbeszélő sokszor úgy mesél, mintha vele sétálnánk: „Mielőtt a sójáról 

híres városka Szent Mihályról elnevezett templomába tényleg belép-

nénk, s lábunk már fenn a nevezetes lépcső ötvenharmadik fokán, pil-

lantsunk le nyugodtan a piactérre, a városra, a folyóra. Érdemes” (49). 

Mintha mi is látnánk, amit ő, oly részletes látványleírásokat olvasha-

tunk, ennek legnagyívűbb példája az imént az idézetben is megjelent 

templom belsejének, különösen a Krisztus sírba tételét ábrázoló dom-

borműnek a leírása (92–94).

Érdemes még elidőzni az elbeszélő kérdésénél: egy mesemondó 

kalauzol tehát minket a városban és a város történetében, aki – látszólag 

– nem ítélkezik, hanem „a legtöbb dolgot csak elénk tartja” – ahogy 

Pogány Eszter fogalmaz kritikájában3 –, vagyis a részletes leírás kerül 

előtérbe, ennyiben pedig emlékeztethet minket a Párhuzamos történetek 

elbeszélőjére, aki szintén mintha eltűnne a megmutatásban. Ugyan-

akkor a narrátor retorikájában időről időre megjelenik többé-kevésbé 

bújtatott módon, hogy miként viszonyul a bemutatott jelenségekhez. 

Bazsányi Sándor éppen ennek nyomán helyezi elemzése középpontjá-

ba a „tárgyszerű beszámoló stilárisan karcsúsított iróniáját”, amely 

olykor „kendőzetlen gúnnyá vastagodik”. Példája pedig egy olyan 

mondat, amelyre az olvasó valóban felkapja a fejét a sópárlás meneté-

nek gyakorlatias leírását követően: „Hosszú évszázadok munkája volt 

szükséges hozzá, mintegy öt, hogy minden házacskából mézeskalács 

2 Az elbeszélőt mesemondóként jellemzi Bazsányi Sándor, Sal hungaricum avagy a mese-
mondás sója, Kulter.hu 2017. január, http://kulter.hu/2017/01/sal-hungaricum-avagy-a-
mesemondas-soja/ (nyomtatásban: Alföld 2016/10.).

3 Pogány Eszter, Egy városi séta tanulsága, Műút 2017061, megjelenés előtt.
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legyen, s minden ház minden kerítését kolbászból fonják” (19). Bazsányi 

ezt az ironikus, távolságtartó nézőpontot párhuzamba állítja az elbe-

szélő kötetnyitó pozíciójával – az első oldalakon hotelszobájának erké-

lyén tartózkodik, s onnan fi gyeli a fürdőzőket –, s ezentúl még a később 

részletesen bemutatott Ütőharang „nem-emberi szempontjával”4 is, 

mely „Minden egyes órában egyetlen ütésével világossá teszi, hogy az 

ember harmóniára törekedne, áhítozik is rá a kicsi lelke, ám testét meg-

löki a zűrzavar, s fejét kapkodhatja a disszonanciákra” (68).

Az emberi jelleg többször is hasonló iróniával, gúnnyal jelenik meg, 

mintha valóban egy rajta kívül álló – ám morálisnak nem nevezhető 

– perspektívából mutatná be az emberek „esendőségének” megnyilvá-

nulásait a narrátor. Ennek tán legerőteljesebb – Bazsányi és Pogány 

által is kiemelt – példája, mikor szabályos kirohanást olvashatunk az 

emberi butaságról: „Persze az éjsötét tudatlanságnak is vannak előnyei. 

A tudatlan ember nem fog semmin meglepődni, mert sejtelme sincs, 

hogy minek a megértéséhez mit kéne tudnia, s ez a láthatóval vagy 

a hallhatóval vajon milyen viszonylatban áll. A bárgyúság jót tesz a vér-

nyomásnak, jót tesz a zsírokkal kipárnázott és alkohollal elzsongított 

idegrendszernek is. Ha a világ megismerhetőségének problémája meg 

sem környékezte még az elmét, ha pénzes ládikájával oly ártatlanul él 

a bárgyú e világok legjobbikán, mint egy ma született bárány vagy egy 

telített zsíroktól szaftos hamburger túlsózott szalma krumplival, akkor 

szívszélhűdés is csak akkor érheti, amikor pénzes ládikáját rabolják el 

tőle. Ha egyáltalán ismeri anyanyelvének e szépen nyelvújított, orvosi 

használatra szánt, de régi értelmét őriző szavát” (82). Az ilyen tudat-

lanság valóban az elbeszélő attitűdjének szöges ellentéteként jelenik 

meg – talán ezért is a kissé túlzóan erős kritika –, aki éppen „némi 

egyháztörténeti és építészeti alapismeret” (82) révén tudja megérteni 

és megértetni, értékelni, amit lát és az olvasóval láttat. Mindehhez 

még hozzátehetnénk a nyelvi, nyelvtörténeti ismeretet is – amelyre még 

később visszatérek.

Mindemellett, vagy ezzel szemben, az elbeszélő emberként „szemé-

lyesen” is elő-előbukkan a szövegben. Egyfelől – ahogy arról már fen-

tebb szó volt – úgy szól többször olvasójához, mint aki útitársa a vá-

rosban tett séta során.5 Másfelől kiszólások formájában – például az 

Ütőharangról szólván: „A harmónia érdekében a többinek mind ehhez 

4 Bazsányi, I. m.
5 Eszünkbe juthat az, ahogy Nádas beszélt Mészöllyel folytatott „peripatetikus” sétáiról: 

http://www.prae.hu/index.php?route=article%2Farticle&aid=9778.

az egyhez kell igazodnia. S hogy a harmóniát valamennyi mérőesz-

közével ki adja, ki kapja, ki nem kapja meg, magam sem tudom” (58); 

továbbá hasonló implicit szerzői refl exió az is, mikor hosszabban fog-

lalkozik a németről magyarra és fordítva történő fordítás nehézségeivel 

(20; 40–41), továbbá folyamatosan jelen van az egyes szám első sze-

mélyű elbeszélői perspektíva (ezt jellemzi Pogrányi a szöveg „magával 

ragadóan személyes” jellegeként, sőt líraiságaként6). Végül pedig sze-

mélyként is előtűnik egy-két konkrét utalás révén: ilyen a már említett 

kezdeti elbeszélői szituáció, mikor – már az első oldalon – megjegyzi: 

„Én ugyan nem mártóztam meg a hírös vízben, mert hajlott koromra 

immár megvallhatom, hogy egész életemben ki nem állhattam a közös 

pancsikolásokat, de a Hotel Hohenlohe erkélyéről nézve a két szemem-

mel látom, hogy a sóoldatban boldogan úszkálnak az emberek” (9–10). 

Egyszerre utal itt a korára, és árul el magáról valami személyeset. A ko-

rát említi akkor is, mikor a Sófőzők harangjának túlhaladott koráról 

szólva megjegyzi, hogy „Erről túl a hetvenen én is tudnék ezt vagy azt 

mondani”7 (66). S ha eddig még nem is kötöttük volna a borítón olvas-

ható szerzői névhez az elbeszélői pozíciót, egy Luther-idézet fordítása-

kor a narrátor megosztja velünk, hogy: „Én azonban egy idő óta nem 

használok a saját szövegemben se felkiáltójelet, se kérdőjelet” (60). 

Ezt pedig már legalább a Párhuzamos történetek óta tudhatjuk Nádas 

Péterről, ráadásul jelen kötet kapcsán adott interjújában ki is tér erre 

részletesen saját írásgyakorlatára vonatkozóan.8 Az elbeszélői pozíció 

tehát itt sem jellemezhető egyszerűen, egyszerre hallgatunk egy ba-

rátságos mesemondót, aki társul hív sétájára és az általa bemutatott 

városka történelmében való kalandozásra, miközben távolságtartó, ám 

sokszor ironikus perspektívában láttatja az embert, s a történelmet, 

ugyanakkor nagyon emberiként, sőt az önéletrajzi szerzőre való uta-

lások révén még személyesebben is megjelenik.

S még szinte egy szót sem írtam arról, hogy miről is szól a könyv, 

csupán annyit, hogy egy megnevezetlen német városkáról és történel-

méről. Itt meg is lehetne állni, ugyanakkor Nádas Péter műveit ismer-

vén gyaníthatjuk, hogy ennél többről van szó. A kisváros történelmét 

elbeszélve egyszerre mutatja be a narrátor az ott élő emberek hétköz-

6 Pogrányi, I. m.
7 Bazsányi ez alapján is teremti meg a kapcsolatot az elbeszélő és az Ütőharang perspektívája 

között: I. m.
8 Köves Gábor, „Nem lehet kiradírozni”, Magyar Narancs 2016. 04. 21., http://magyar na-

rancs.hu/konyv/nem-lehet-kiradirozni-99074.
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napjait, közhelyeit, s benne a mégis rendkívüli történelmi példát. Előbbi 

nyilvánul meg például abban a részletben, amikor arról beszél, hogyan 

ittak a nemesek és a „plebs” külön, de egymással átellenben levő kocs-

máikban (Kőszáli Sas és Városi Varnyú), s értettek egyet közös ellenfél 

esetén, vagy éppen verekedtek össze egymással vagy sajátjaikkal, ha nem 

volt külső ellenség, továbbá, hogy ennek hogy örültek az asszonyaik, 

merthogy nem csak őket veri az uruk: „Amióta világ a világ, így van jól 

ez a férfi ak között. Ha nem jön az ellen nagy túlerővel messziről, akkor 

a férfi ak a saját kocsmájukban járatják a szájukat, s itt kell egymással 

megmérkőzniük, ha pedig hangos érzeményeikkel minden tisztességes 

emberi kapcsolatot rendesen tönkretettek, akkor a szemközti ivóban 

bizton találnak maguknak leverni való ellenfelet. Külső ellenség híján 

fordítva is működik, előbb az idegen kocsmát leverni, aztán jöhet a sa-

játjuk. Elébb valakik ellen, aztán már mehet mindenki mindenki ellen 

is. A gyengéd asszonyok külön örülnek az eseménynek. Micsoda erős 

urunk van nekünk. Nem csak bennünket ver el hetente. Vagy örömük 

tárgya éppen az ellenkező. Na most aztán jól elkalapálták ezt a vérnősző 

barmot is. Titkon még noszogatják, tüzelik őket, csak menjenek, csak 

verjék, agyabugyálják, hagyják helyben egymást” (27–28).9

Mindezzel szorosan fonódik össze az utóbbi: a két különálló kocs-

ma a társadalmi fejlődés eredményének a megtestesülése, ami még 

nem is lenne különös, de épp e fejlődés mikéntje az izgalmas és rend-

hagyó e kisvárosban, vagyis hogy miként lettek nemesek a nemesek, 

hogyan alakult ki a közösség társadalmi szerkezete, s hogy ennek mi 

is az oka. Ezzel is kezdődik az elbeszélés: az alapítás (vagyis az ala-

pítás bürokratikus nyoma) talán hamis – nem tudjuk –, de az bizonyos, 

hogy valami nagyon is materiálisra, kézzelfoghatóra, a sóra – amelynek 

nevét is viseli a város – alapult a társadalom, amelyben mindennek ez 

a kiindulópontja. A só előállításához és kereskedelméhez szükséges 

folyamatokhoz kötődő tevékenységek alakítják ki a szakmákat és ennek 

következtében a társadalmi rétegeket. Egy ideig ezek felett áll a szüle-

tése jogán arisztokrata lovagrend, amely szintén kiveszi részét a sóból 

származó haszonból, és amellyel szemben összefog a városka társa-

dalma. Ennek szimbólumává a – város lakói által furcsamód dómnak 

nevezett – templom válik, amely elveszi tőlük a teret attól, hogy külön 

piactereket létesítsenek. Ennek elérése érdekében, és hallgatva valódi 

indokukról – ismét általánosnak nevezhető viselkedés a valódi érdekek 

9 Ismét egy példa az általános emberi jelleg ironikus bemutatására.

eszmék mögé bújtatása –, az útjukban álló kolostorban élő ferencese-

ket rossz hírbe hozva, rágalmazva érvelnek hosszú éveken keresztül 

azok elűzése mellett a célból, hogy azok kolostorát lebonthassák, amit 

pedig azzal indokoltak, hogy „ennyi fertőt nem lehet többé a meg-

szentelt falakról lemosni. Azonnal cselekedni kell. El kell az épületet 

bontani” (31–32).

Ez idáig még nem is tűnik annyira kivételesnek a városka történel-

me, de ahogy megállunk a templom bejáratánál meghallgatni a haran-

gokat, a történeti elbeszélés is elkalandozik, csak a templom bejárása 

után ismerjük meg a folytatást. Itt érdemes a recenzensnek is megállnia, 

mivel ez az egyik legszebb része a könyvnek, s egyben jelentőségre is tesz 

szert, hiszen igen nagy teret kap a műben (49–77), s a borító által is ki-

emelt szerepe van: a harangokról van szó. Ahogy Pogány Eszter is fel-

hívja rá a fi gyelmet, a harangokról való beszédet a templom lépcsőjén 

meghallott harangszó idézi elő: „beszéljünk azért arról is, ami nem lát-

ható. Hangja mégis messzi zeng. Ezek a harangok” (49). A következő 

oldalakon szinte mindent megtudunk hangjukról, hogyan hangzanak, 

ha megszólítják őket, hogy ezt a hangzást nem lehet pontosan megter-

vezni a harangok készítésekor, mert az eredmény kiszámíthatatlan, ezért 

is művészet a harangöntés. A harangok keletkezésének történetét, sor-

sukat is megismerjük, ahogy minden egyes harang nevét (kivéve az egyet-

len Névtelen harangot) és funkcióját is – vagyis a harangozás liturgikus 

rendjét, mellyel kapcsolatban „nem lehet egészen megmondani, hogy 

a liturgiához igazodik-e a harangszó, avagy a harang hangzása szabja-e 

meg a liturgikus rendet” (73), amely rend megszervezi a városka életét 

is. Az elbeszélő a harangok egyedi hangzásának tárgyalása után részle-

tesen bemutatja, hogy „milyen szabályszerűségek tartják össze ezt a csengő 

és bongó és döndülő zűrzavart, illetve maga a hallás miként és mit különít 

el a tudatban a hangzó tárgyak tulajdonságai szerint, hogy bizonyos 

harmóniát észlelhessen különböző harangszólamok között” (73 – ki-

emelés: V. M.) – a szöveg hangzásában maga is megidézi a harangok 

zengését. Mintha az egyes harangok hangzásának, történetének, funk-

ciójának bemutatásával a narráció felépítené a város sajátos harmóniáját, 

amely annak identitását is meghatározza: „saját városa harangjainak 

összehangzó mondatait mindenki fölismeri, s tudhatja, hogy már az  

öregapja és az öreganyja is ugyanígy hallotta” (74).

A harangokon található feliratokat is idézi a narrátor, például Szent 

Mihály harangja – „a város hangzó fundamentuma” – esetében Pál „ko-

rinthusiakhoz írott második levele ötödik szakaszának tizenhetedik 
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sorát öntötték a domború betűkkel a harangtestbe” (59). A részletet 

idézi az elbeszélő több fordításban is, de nem elégedett, végül Luther 

fordítása alapján maga fordítja le, még ha nem is látja annak értelmét: 

„Ezért aztán, ha valaki Krisztusban él, akkor új kreatúra; régi léte 

a múlté lett” (60). A fordítás máshol is problémaként kerül elő, a só-

kereskedelem révén felemelkedett új nemességet, melyet Stad tali ger-

nek hívnak a helyiek, képtelenség magyarra lefordítani, pedig többször 

is megpróbálja az elbeszélő, de belátja, hogy az eltérő társadalmi fejlő-

dés miatt lehetetlen a fordítás: a kurtanemes ugyanúgy nem felel meg, 

de nem is fordítható (20; 40). Bazsányi szerint e fordíthatatlanságban 

egyben ennek a protestáns polgári fejlődésnek a megismételhetetlen-

sége nyilvánul meg. A kulturális távolságot bizonyára érzékelteti ezzel 

a narrátor, de egyszerre a nyelv különös, sokatmondó természetére is 

rámutat, amelyre többször maga is rácsodálkozik (például a bíró ale-

mán nevének etimológiáján elgondolkodva).

A harangokról szóló részletes mese – „ennyi séta és fecsegés” (81) – 

után lépünk be a templomba, ahol többszörös meglepetésben lehet ré-

szünk (ha értjük): „igaz meglepetés” ér minket, „egy minden lehetséges 

építészeti eleganciával megáldott, klasszikus léptékű, háromhajós, késő 

gótikus katedrálist” látunk. S még váratlanabbul érhet, hogy mennyi 

„képet, freskót, domborművekkel ékített szimbolikus és valóságos sír-

helyet vagy áldozati emlékhelyet, azaz epitáfi umot”, „Mennyi kegyeleti 

fülkét, szentségtartót, mellékoltárt és szobrot” (91) találunk egy luthe-

ránus templomban. A részletes és vizuális leírás után olvashatjuk csak 

tovább a történetet: mégpedig hogy a lovagrend a rágalmazások húsz 

éven át tartó hallgatása után feladta, s átadta a templom feletti jogait 

a városi tanácsnak, amire nem volt példa máshol. Így demokratizálódott 

az egyházuk és a társadalom is, maguk választhatták prédikátorukat. 

E választott prédikátor pedig az a Johannes Brenz lett, aki 1518-ban, 

pontosan 1518. április 26-án részt vett egy nyilvános akadémiai dispu-

tán, ahol Luther Mártonnal is találkozott, akivel később folytatta a be-

szélgetést. S ily módon történt meg a dolgok szép együttállása, hogy 

„a sójáról híres városka polgárai a maguk eszével és a maguk erejével 

éppen építeni kezdték a saját hierarchiától mentesített egyházukat, amit 

később, mikor Luther törekvései konvergáltak törekvéseikkel, presbi-

teri vagy presbiteriánus egyháznak neveztek el” (104), aztán Johannes 

Brenz megérkezett „ebbe a félig kész világképbe”, s lett „a sójáról híres 

városka dómnak nevezett főtemplomában prédikátor” (105). Ezt kö-

vetően Brenz és Luther két másik tanítványa alapítottak egy latin tan-

nyelvű iskolát, ahová lányok is járhattak, a tandíjat eltörölték, elérték 

a boszorkányság vádjával fogva tartottak szabadon bocsátását, megtil-

tották a kuruzslást, a ráolvasást, létrehozták a szegénygondozást, meg-

szervezték az ellátatlan betegek gyógyításának, az özvegyek és árvák 

gyámolításának rendszerét, és így tovább (113). Mindennek alapjául 

a Szentírást vették, két nyelven, latinul és alemánul, az anyanyelvü-

kön – „így lett fontos szavuk a szó”: „Ha pedig szó, akkor írás, hogy a szó 

tartós legyen. Ha írás, akkor egyezség és értelem, s ha értelem, akkor 

tudás, s megint csak így tovább az idők végezetéig” (114). A szó és a tu-

dás válik legfőbb értékké (visszagondolhatunk itt a fentebb idézett, 

tudatlanságot ostorozó részletre), s ennek a következménye lesz az el-

beszélő szerint, „hogy nem engedtek a városlakók az erőszaknak, és 

a városkában a képrombolás is elmaradt”, minek következtében a dóm-

nak nevezett templom, minden benne levő kegytárgyával, képével, dom-

borművével együtt: számukra az óhit az új hitük része maradt (115).

Mindennek az elmesélésével adja meg a választ a narrátor arra 

a kérdésre, mely még akkor merülhetett fel bennünk, mikor belépünk 

a templomba. Mindez azért maradhatott fenn, mert a dolgok ilyen 

„pászentosan” együttálltak: „Mi persze ma joggal megkérdezhetjük, 

vajon miként és mi alakul így a történelemben, hogy a dolgok egyszer 

csak ilyen szépen együttállnak, ilyen pászentosak lesznek benne az 

egyéni készségek és a közös igények. Mikor a városiak már torkig van-

nak a keresztes lovagokkal, a hercegükkel és a püspökükkel, akkor jön 

Luther és jönnek a tanítványai” (111). Ez az a rendkívüli történelmi 

pillanat, amely minden előzményével, körülményével és jelenbeli ha-

tásával feltárul a könyvben. Az, hogy létrejöhetett ez az együttállás, 

emeli példává – minden hívságával együtt – a várost és történelmét. 

Ezt támasztaná alá a Dominka Ede által a mű kapcsán beemelt bibli-

ai kontextus,10 mely a kötet címének jelentését is továbbárnyalhatja: 

„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? 

Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti 

vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. 

S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, 

hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok 

is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék meny-

nyei Atyátokat!” (Mt 5, 13–16)

10 Dominka Ede Harald, Nádas evangéliuma, Tiszatájonline.hu 2016. június 9., http://
tiszatajonline.hu/?p=97104.
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A kérdésre, hogy miként jöhet létre egy ilyen együttállás, nem tud-

juk a választ, sőt talán jobban ismerjük a másik esetet, amelyet ellen-

pontként az elbeszélő megmutat – ezzel egyben lesz példa és kritika 

a városka rendkívüli történelme a jelen számára: „Mert akadnak kor-

szakok, amikor a maga helyét és formáját minden szépen megtalálja, 

míg bőségben jönnek aztán más korszakok, amikor semmi nem pá-

szen tos többé semmivel, senki és senkivel nem tud megegyezni semmi-

ben, hanem mindenki körkörösen védekezik, és mindenkit körkörösen 

leharcol, és a dolgok pászentosságának elvével a kutya sem foglalkozik. 

Legfeljebb abban mutatkozik meg a pászentosság bizonyos tartaléka, 

hogy bármilyen ellentétes eszmékre hivatkoznak is, együtt égetik fel 

a termést ígérő földeket, együtt rabolják ki a magtárakat, a kincstára-

kat, együtt pusztítják el azt a várost, ahol élniük kéne. A jogos kérdésre, 

hogy akkor ez miként van, én ugyan nem tudok válaszolni. Annyit 

tudok elmondani, amennyinek valamennyire utánajártam” (111).

Az élet sója egy délnémet kisváros és történetének részletekbe menő 

bemutatásán keresztül világít rá egyszerű emberi jellemzőkre, egy kö-

zösség társadalmának kialakulására, annak törvényszerűségeire, vagy 

éppen rendhagyó jellegére, s a történelmi folyamatok esetlegességére 

és eseményszerűségére. Ebből a szempontból nem áll oly távol az Em-

lékiratok könyvétől vagy a Párhuzamos történetektől. Bár eszközeiben és 

ábrázolástechnikájában is fedezhetünk fel hasonlóságokat – leginkább 

utóbbival –, több tekintetben el is tér azoktól. Ilyen a fentebb részlete-

sen vizsgált elbeszélői pozíció, de például az is, hogy alig találkozunk 

személyekkel. Az egyetlen kiemelt személy, Johannes Brenz, aki megint 

csak szorosan kötődik a város történetéhez, és róla is többnyire tör-

téneti leírást olvashatunk. Nincs „megszólítva”, nem „kap hangot”. 

A kötetben egyszer „adja át hangját” a narrátor egy fentebb már idé-

zett részben, mikor a „gyengéd asszonyok” szavait emeli be a szövegbe. 

A személyek helyett inkább az épületeket, a tárgyakat, a történeti do-

kumentumokat „faggatja”. Ettől is válik tárgyilagosabbá a narráció, 

s tud rámutatni olyan összefüggésekre, amelyekre egyénként kevésbé 

vagy egyáltalán nem láthatunk rá, a szöveg munkája révén viszont 

érzékelhetjük azok jelentőségét.

Závada Pál

Egy piaci nap  

Magvető Kiadó

Budapest, 2016

Dobás Kata

HEBEGÉS

Závada Pál legújabb regénye a II. világháborút és a vészkorszakot kö-

vető zavaros események világába kalauzolja olvasóját. Az 1946 máju-

sában játszódó történéseket egy női elbeszélő, Hadnagyné Csóka 

Mária feljegyzéseiből ismerjük meg. Egy tojáskereskedőt vernek meg 

falusi asszonyok, tárgyalások folynak politikai ügyekben, felindult tö-

megek rontanak rá zsidó házakra, többen belehalnak a sérülésekbe, és 

közben feltárulnak a személyes életutak, az emberek közti még zavaros 

viszonyrendszerek. Mindehhez Závada elbeszélőjén keresztül jutunk 

hozzá, az ő személye tehát ebből a szempontból is kulcsfontosságú 

lesz a regényben.

A regénybeli történet az 1946 májusában történt kunmadarasi 

antiszemita pogromot idézi meg, annak valós eseményeit járja körül. 

Mária férjét, a regény fi ktív helyszínén, a Kunvadason tanító Hadnagy 

Sándort beidézik egy népbírósági tárgyalásra, mert a háború alatt le-

ventéket vezényelt a frontra, illetve propagandatevékenységet is folyta-

tott. A nő természetesen elfogult férjével szemben, de nem tud min-

den ideológiájával azonosulni. Az elbeszélő érintettsége ugyanakkor 

izgalmassá teszi a történetvezetést, hiszen olvasóként folyamatosan 

szembesülnünk kell azzal, hogy amit olvasunk, egy hatványozottan 

nem fekete-fehér történet (amíg be nem következik valakinek a halála), 

állásfoglalásunkat ugyanakkor folyamatosan felfüggeszti a narrátor 
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azonban, ahogy egyre mélyebbre ásunk, szinte kibogozhatatlan és a 

maga teljességében feltárhatatlan. A mindannyian érintettek vagyunk 

felismerése ez, de ennek az érintettségnek a felismerése mindig mun-

ka, jelen esetben értelmezői/olvasói munka.

Természetesen az értelmezés más szintjei is felmerülnek a regény 

olvasásakor: „A másik megrázó és alapvető belátás, amire eljuttat a re-

gény, az, hogy a politika a társadalmi agresszió haszonélvezője. […] lát-

hatjuk, hogy az összes politikai oldal megpróbált még azon frissiben 

a maga számára tőkét kovácsolni az eseményekből. A szélsőjobb anti-

szemita indulat szításával védte perbe fogott tagjait; a kisgazdák már 

a pogrom estéjén a zsidótlanításban látták az egyetlen lehetőséget a 

községbeli indulatok lelohasztására; a kommunisták pedig egyfelől 

a kisgazdák leszalámizásában, másfelől a nemzeti-antikapitalista, ár-

drágítókat-spekulánsokat-forintrontókat üldöző narratíva fenntartásá-

ban, a gazdasági érvekkel operáló antiszemitizmus szításában voltak 

érdekeltek – ezt a miskolci pogrom története világosan megmutatta, 

és részletesen elénk tárja Závada regénye.”1 Kétségtelen, hogy az ilyen 

típusú megközelítésekhez a regény, már csak témájából fakadóan is, 

illeszkedik. Ugyanakkor a szöveg, amennyiben egy ilyen üzenetet sze-

retne elénk tárni, talán kevésbé lenne sikerültnek mondható. A politikai 

vagy történelmi tanulság levonása ugyanis nem biztos, hogy ennyire 

direkt módon történik meg Závadánál, noha kétségtelen, hogy ettől 

szinte lehetetlen elvonatkoztatni – és ez nem is biztos, hogy a regény 

erényére válik.

A narráció a személyes visszaemlékezésben rendkívül sok dramati-

kus elemet, párbeszédet tartalmaz. Ez önmagában nem válna mindig 

zavaróvá (noha szintén felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehetséges 

ennyi, egyébként jobbára teljesen beszélt nyelvi, tehát nem informatív, 

hanem inkább indulati jellegű párbeszédet megjegyezni), az már sokkal 

inkább, hogy ezek jelen esetben éppenséggel nem mozgalmassá, ha-

nem monotonná teszik a szöveget. A tömegjelenetek sokasága ugyanis 

ebben a formában csak újra és újra ugyanazt tudja megmutatni: a ki-

számíthatatlan tömeg működését. Ez azonban egy idő után, ahogy 

haladunk előre a regényben, csak sulykolása ugyannak a jelenségnek, 

így a narráció ezen funkciója teljességgel eltűnik, hatás nélkül marad. 

Persze fontos dologra hívja ez fel a fi gyelmet: mindent meg lehet szokni, 

a tömeghisztériát is.

1 Szcs Teri, Emlékezeti élveboncolás, Revizoronline.com 2016. június 26., http://reviz-
oronline.com/hu/cikk/6167/zavada-pal-egy-piaci-nap.

nyílt elfogultsága, még ha a többi emberhez képest mérsékeltnek érzé-

keljük is. Persze ez a mérsékeltség minimum gyanút keltő, de legalábbis 

elemzésre méltó. Mária mintha nem lenne szorosan részese az ese-

ményeknek, noha majdnem minden konkrét történésnél jelen van. 

Értelmezhetjük mindezt úgy is, hogy próbál tiszta fejjel gondolkodni, 

alapvető emberi értékrend szerint megítélni eseményeket és szemé-

lyeket. Ugyanakkor egészen bizonyos, hogy ez, ha nem is teljes mér-

tékben, de részben kudarcra van ítélve – hiszen ezen kiszámíthatatlan 

eseményeknek éppen az a lényege, hogy örvényszerűen besodorja az 

embereket. Ettől Mária sem tud elhatárolódni, a tömeg kiszámíthatat-

lan és vonzó erejét ő is megtapasztalja: „Olykor a mellembe könyökölve, 

a hátsó felemhez tapadva vagy a hasamat belapítva, de gyorsan cserélődő 

testek lassan kiforogták magukból az irányt, amerre elmozdulhatnak 

és megindulhatnak. Úgy rémlett, már be is jutottam közéjük, és ha nem 

vagyok résen, pár perc múlva magam is úgy tülekedem, lépteimet ap-

rózva, mint ők. S akkor hozzájuk hasonlóan kezdek hangoskodni én is, 

ahogy örömmel lélegezhetnék föl attól is, hogy kitágul előttünk az út, 

így most már lendületesebben haladhatunk, nem is tudom, hogy hová” 

(100–101). Azért is fi gyelemre méltó ez a részlet, mert az elbeszélőnek, 

noha az adott jelenetből kilépett, érzékelhetően van tapasztalata arról, 

hogy mi történt volna, ha mégsem lép ki a tömegből.

További gyanúra adhat okot, hogy Mária olyan dolgokat is láttat, 

amelyeket valójában nem láthatott. Amikor például a piacon verekedő 

nők betérnek a mellékhelyiségbe, ő egy ajtórésen keresztül látja őket, ül 

tovább a fülkében, és természetesen mindent hall. Ennyi részletet azon-

ban nem láthatna egy ajtórésen keresztül, és ezért válik gyanússá, hogy 

ő maga is fontosnak tartja megjegyezni: minden szavukra emlékszik. 

Mindez nem csupán arról árulkodik, hogy megbízhatatlan vagy közel 

sem mindentudó az elbeszélő, hanem arról is, hogy amihez olvasóként 

hozzáférünk, az hatványozottan konstrukció. Vagyis Mária érintetlen-

sége és elhatárolódási szándéka folyamatos kísérlet marad, az utólagos 

lejegyzés pedig ezen nyilvánvalóan csak erősít. Ha a személyesség, 

nem pedig a politika és a történelem szintjén közelítjük meg az esemé-

nyeket, akkor Závada regényében éppen az lehet az egyik katartikus 

felismerés, hogy bármennyire is próbál valaki ember maradni, és alap-

vető értékek mentén túlélni bizonyos eseményeket, ez részben bizo-

nyosan kudarc lesz. Az olvasó utólagos tekintete ezen nem sokat segít, 

hiszen a történethez való hozzáférhetőségünk korlátozott és irányított 

– ami elfogadhatatlan, az egy ember agyonverése, az indokok megértése 
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Számomra a fentiek miatt nem is ezen részletek miatt lesz érdekes 

az Egy piaci nap, sokkal inkább azoknak az életutaknak a kirajzoló-

dása miatt, amelyek egyébként csak a háttérben mozognak. Milyen az 

a házasság, amelyet a lány anyja ellenez, hogyan beszél, milyen intim 

nyelvet talál egy nő a férjéről: „Én pedig boldognak éreztem magam, 

ha ráfektettem arcomat Sándor kabáthajtókájára, és beszippantottam 

a belső zsebébe dugott levendula illatát. De nekem még azzal a meg-

mosolyogtató igyekvésével is imponált, ahogy kezdte úgy nyírni a ba-

juszkáját, mint Jávor, akit a moziban láttunk, s legörbített kalapkari-

mája alól úgy villantotta ki csábító tekintetét és mosolyát, mint ő” (24). 

Továbbá hogy milyen elveszíteni egy gyermeket, vagy mi történik ak-

kor, ha két ellenkező szemléletű asszony megpróbál közös nevezőre 

jutni a tárgyalásra ítélt férj dolgában: „Rám nézett, és nekem az volt az 

érzésem, tud rólam mindent. Zavartan hebegtem valamit, mire még 

ő próbált nyugtatni, hogy én sem izgassam föl magam. Mintha ott fe-

küdtem volna előtte kiterítve, teljes előéletemmel, összes élményem-

mel, érzésemmel egyetemben” (84). A részlet arra hívhatja fel az olvasói 

fi gyelmet, hogy bár Mária rendkívül jól emlékszik a kisebb vagy na-

gyobb tömegben lévő emberek minden szavára, addig a személyes érin-

tettség idejében emlékezete elhagyja, a nyelv hebegéssé válik, és az 

érzései, benyomásai kerülnek lejegyzésre. Az Én és a Társadalom, az 

egyén és a közösség talán éppen itt, ebben a hebegésben kapcsolódik 

össze – hiszen van, amire nincsen koherens nyelv, csakis szavak vannak, 

amelyek végül nem állnak össze egésszé, csupán töredékek maradnak.

Závada regénye számomra éppen a fentiek miatt lesz izgalmas: 

a tragikus események elmondhatatlanságának, az okok felgöngyölít-

hetetlenségének, a tömeg kiszámíthatatlanságának szorongató olvasói 

élménye miatt.

Varró Annamária

A TÖRTÉNELEM PEREMVIDÉKÉN

Szántó T. Gábor 1945 és más történetek című kötete az idei könyvfeszti-

válra jelent meg; a Hazatérés című novellából Török Ferenc rendezett 

nagy sikerű fi lmet. Talán többen voltak azok – ahogyan e sorok írója 

is –, akik az előzetes szövegközlések és a bemutatók időpontjainak szinte 

tökéletes egybeesése ellenére is előbb látták az 1945 című fi lmet, és csak 

ezt követően vették kezükbe a nyolc novellát és hosszú elbeszélést tartal-

mazó kötetet. Nehéz és talán meddő vállalkozás elválasztani egymástól 

az alapszöveget és a belőle készült adaptációt. Erre a könyv külleme is 

rájátszik egyébként, hiszen címe megörökli a fi lmcímet, borítóján pe-

dig Ragályi Elemér egy jól sikerült képe kapott helyet. Mihez kezdjen 

ilyen esetben a mozinéző olvasó, hogy ne tegye akarva-akaratlanul mér-

legre a novellát és a fi lmet? Semmit, az összehasonlítás elkerülhetetlen. 

Ennek késleltetésére azonban mégis adódik mód: a nyitó novellát az 

olvasás végére hagyjuk, előbb a más történeteket ismerjük meg.

A kötetben szereplő elbeszélések történeti ideje 1945-től napjainkig 

húzódik: mindegyik novella az elmúlt évtizedek egy-egy markáns, 

mégis – az esetek többségében – elhallgatott eseményére világít rá. 

A történetek szereplői egytől egyig a kisebbségi létállapot megtestesítői, 

súlyos történelmi és kulturális traumák hordozói, akik a családjuk vagy 

saját életük eseményei miatt a társadalom – legyen az akár egy kisebb 

település, akár egy vallási közösség, netán az egész ország – peremére 

Szántó T. Gábor

1945 és más történetek 

Noran Libro Kiadó

Budapest, 2017
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szorultak, vagy épp ellenkezőleg: a társadalmi normáknak való meg-

felelés kényszere alatt saját létük peremén rekedtek.

A novellák elbeszélője mindentudó narrátor. Omnipotens helyzete, 

tárgyilagos kívülállása egyfajta alternatív történelemkönyvvé teszi 

a kötetet, amely végighalad az elmúlt fél évszázad elhallgatott, nem 

kanonizált eseményein. Szinte programszerűen sejlenek fel olvasás köz-

ben az elcsépeltnek ható, de mégis keserűen örök érvényű József Attila-

idézetek a múlt bevallásáról és a törvény szövetének felfesléséről. Kár lenne 

tagadni, Szántó T. Gábor kötetének ezek a fő mozgatórugói: az elhall-

gatott és éppen ezért feledésbe merült múltbéli történetek elnémult 

szereplőinek újbóli életre hívása, a jelen alakjainak és problémáinak 

bemutatása, valamint a vélt vagy valós normáknak való ellenszegülés 

lépéseinek és következményeinek leírása.

A fent említett, nem kanonikus történelmi eseményekben pedig bő-

velkedik Kelet-Európa: ahogy a fülszövegben idézett novella egy sora 

is mondja, a „zsigerekben kísértő emlékek” (237) kitörölhetetlenül ott 

élnek egy-egy társadalom kollektív emlékezetében, stigmaként fi gyel-

meztetve az egykori tettek jelenben is ható következményeire. Úgy 

tűnhet, a történelem a zárt tárgyalótermekben, kevesek meghozott dön-

téseiről, majd ezek fejleményeiről szóló, irányított narratíva. A fő irány-

vonal mellett azonban más történetszálak is léteznek.

A 20. század társadalmi és egyéni drámái számos különböző hely-

zetben idéződnek meg a kötetben. Olvashatunk megesett falusi lányról 

és értelmi sérült gyermekének mindennapjairól (Szeretet), a holokausz-

tot túlélők és leszármazottaik sajátos cselekedeteiről közvetlenül a há-

ború utáni időszakból (Élet, nyugalomban), s a jelenkorból (Az igazság 

kedvéért). De egy különös szerelmi háromszög (Mirko és Marion) és egy 

baljós családi ünnep (Az első karácsony) története is helyet kapott a kö-

tetben. E novellák közös jellemzője, hogy a cselekmény helyszínétől, 

történeti idejétől függetlenül a társadalmi trauma és az egyéni identitás-

roncsolódás, majd -újraépítés lehetőségét teszik meg központi témá-

jukká. Ezért az egyes szövegek történetvezetése, a feszültség szinten 

tartása vagy épp fokozatos növekedése viszonylag hasonló, már-már 

kiszámítható dramaturgiát követ. Ha az események végkifejletének 

alakulása néhány esetben meg is lepi az olvasót, korántsem éri várat-

lanul. A novellák hol totális tragédiába torkollnak, hol pedig már az 

eddig is jelen lévő, ezután is folytatódó kilátástalanságba futnak ki, 

legyen szó akár a változatlanság, vagy akár az új helyzet hasonlóan 

monoton és lélektelen megéléséről.

Érdekes módon a legrövidebb, illetve a leghosszabb – A leghosszabb 

éjszaka, valamint a Transz című novella – elbeszélések a kötet legin-

kább kiemelkedő szövegei. A leghosszabb éjszaka – s itt most visszatérek 

a szöveg és az adaptáció viszonyának korábban említett kérdéséhez – 

azt az élményt nyújtja a kötetben, mint az 1945 című fi lm a mozivász-

non. A kitelepítések kényszeres házcseréit feldolgozó alig hétoldalas 

történet minden mondata a helyén van, nincsenek felesleges dialógusok, 

sőt sokkal inkább beszélő csöndekkel megírt szöveg ez. A két család 

élete egyetlen éjszaka alatt fordul fel totálisan, az addig megszokott 

létüket lesznek kénytelenek feladni. Míg az egyik család az utolsó, addig 

a másik első óráit tölti el a falusi ház konyhájában. Mindezt együtt, 

zavartan, kínosan, dühösen és kiábrándultan: „Állt egymással szemben 

a négy ember. Másodpercek teltek el így. Nézték, méregették egymást, 

közben igyekeztek úgy tenni, mintha a másik ott se volna” (41). Ez 

a néhány mondat akár az egész kötet mottója, sőt a 20. századi és jelen-

kori magyar viszonyok pontos meghatározása is lehetne. Ez a szöveg 

önmagát szavatolja – nem úgy, mint a Hazatérés című novella, amely 

annak ellenére, hogy rendelkezik A leghosszabb éjszaka erényeivel, 

a Szántó T. Gábor és Török Ferenc-féle – az alapszövegtől több pon-

ton eltérő – forgatókönyv, a fi lmbe vágott dialógusok, a képi és a zenei 

világ mind kellettek ahhoz, hogy valóban maradandó művészi alkotás 

szülessen.

A Transz című hosszúnovella az identitást magát teszi témájává: 

a rabbinak készülő fi atal Ádám kétségeit járja körbe napjainkban, aki 

egyszerre próbál megküzdeni az általa követett és minden törvényében 

pontos előírásokat adó vallással, a zsidó hitközség és tanárai elvárásai-

val, s nem utolsósorban saját vágyaival. Ahogy ezt az elbeszélés címe is 

előrevetíti, egy átalakulás-történettel állunk szemben, amely egymás-

sal párhuzamos síkokon, a való életben és az álmok világában zajlik, 

mindehhez a házasság metaforáját használja a szerző. Amellett, hogy 

ez a novella ad leginkább teret az egyes szereplőknek, az elbeszélőnek 

pedig lehetőséget alakjai pontos megrajzolásához, azokat a jelenkori 

emberi és társadalmi kérdéseket is bemutatja, amelyek manapság is meg-

oldásra, válaszra várnak. A közösség megítélő, ugyanakkor megtartó 

erejét, a tehetség relativitását, a szorongást mint létállapotot, valamint 

a szekuláris és a transzcendens feloldhatatlannak tűnő feszültségét.

A történelmi-társadalmi témájú elbeszélések különleges alműfajai 

a próza műnemének: számos olyan példát említhetnénk mind a magyar, 

mind pedig a világirodalomból, amelyek nemcsak témaként és kontex-
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tusként használták fel az adott korszakot vagy társadalmi jelenséget, 

hanem azt a szöveg szerves, elő részévé is tették. Az 1945 és más törté-

netek novellái az esetek többségében nem képesek olyan erős nyelvi 

vagy tematikus atmoszférát létrehozni, amely túlmutatna a puszta kon-

textuson. Az elbeszélések ürességet hagynak maguk után, beváltatlan 

ígéretek maradnak csupán. A felismerés, a megismerés és a szembesítés 

kétségbeejtően katartikus pillanatait lebbentik meg, de csupán elna-

gyolt vázlatok, kidolgozatlan ötletek maradnak. Szántó T. Gábor kö-

tetéhez minden lehetőség adott volt – a képzeletbeli stáblista felgördü-

lésekor azonban már rég kizökkentünk az elbeszélések szövegvilágából, 

s kissé csalódottan tesszük félre a könyvet.

Száraz Miklós György 

Az álomvadász

Scolar Kiadó

Budapest, 2017

Pethő Anita

ELMEJÁTÉK TRANSZCENDENTÁLIS 
ELEMEKKEL

Mintha egyetlen lázálomszerű látomássá olvadna össze Száraz Miklós 

György Az álomvadász című regénye. Nem véletlen, hiszen – mint aho-

gyan a címéből is sejthető – rengeteg álomleírást tartalmaz, amelyek 

néha az elbeszélő számára is összekeverednek az általa megélt regény-

beli valósággal.

Száraz Miklós György már az első oldalon kilóra megveszi olvasó-

ját. Igen, ide pontosan ez a kifejezés illik, és nem a megszokott „beránt 

a szöveg a saját világába” fordulat. Az álomvadász központi elbeszélője, 

a harmincas évei második felében járó (épp John Lennon halálának 

napján született) festő meglehetősen nyersen szólítja meg olvasóit, és 

többek között saját művészetéről, a festőművész léthez kapcsolható 

sztereotípiákról is közvetlenül szól. Például hogy ezt még ő sem tartja 

munkának, bár nagyon sokat keres vele. A karakter ezen a ponton az 

interneten névtelenül-arctalanul kommentelő hencegőre emlékeztet, 

aki hozzászólásokban hozza létre fi ktív élettörténetét – amelynek ter-

mészetesen központi eleme, hogy annyi pénze van, amennyit más el 

sem tud képzelni. Talán fel is sejlik bennünk a gyanú, hogy a festő 

nem éppen megbízható elbeszélő, de minden bizonnyal túl későn, 

a fi gura már behúzott bennünket a csőbe.

Az írott szó által igazolt létezés amúgy is központi motívuma 

a könyvnek, és az elbeszélő folyamatosan refl ektál arra is, hogy az írás 

egy közvetett kommunikációs forma, és az olvasó nem tudhatja például, 

hogy mennyi idő telt el két mondat leírása közt. Vagy éppenséggel arra, 

hogy a „van”, a „most”, az nincsen, mert amire leírja valaki ezeket a sza-

vakat, a jelen múlttá változik. Azt is közvetlenül a szereplőtől tudhat-

juk meg, hogy van valami, amit el szeretne mondani, de festéssel nem 

tudja, ezért próbálkozik az írással. Ennek a valaminek pedig köze van 

az elbeszélő felesége, Eszter volt férjének eltűnéséhez, pontosabban 

ahhoz, hogy az eltűntként nyilvántartott férfi  feltehetően életben van. 

Ha pedig egy regényben felbukkan két másik elbeszélő, ráadásul a ve-

zetéknevük is azonos (a volt férj Gall Péter, a két másik karakter pedig 

Izidor Gall és Helen Gall), korábbi olvasási tapasztalatainkból tud-

hatjuk, hogy közük lehet ehhez a nehezen elmondható problémához.

A másik két elbeszélő, apja és lánya a 19. századi Pesten élnek. 

Könyvekből és álmokból megszerezhető tudásnak szentelik az életüket. 

A férfi  által elbeszélt fejezetek szűkszavúbbak, elvontabbak, elsősor-

ban az általa olvasottakra való refl exiókat tartalmaznak. Azzal kap-

csolatban, mégis kifélék-mifélék ők, a lány lát el bennünket praktikus 

információkkal. Ahogyan a festő monológjában is érzünk valami fals 

hangot, úgy ennek a cselekményszálnak az elmesélésében is több gya-

nús elemet fedezhetünk fel. Például ahogyan az apja magázza a tizen-

egynéhány éves lányát, vagy a csupa elvont fi lozófi ai kérdés, amiről 

beszélgetnek. Egy olvasni szerető, a világról minél több információt ma-

gába szívni vágyó ember számára természetesen mindig elbűvölőek az 

ilyen elképesztően művelt karakterek, de érezzük, hogy ez azért már 

túlzás. Ráadásul a lány elbeszélésében több homályos, kusza mozzanat 
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is akad, időnként az időbeli ugrások is megnehezítik annak az eldön-

tését, hogy kislányról, fi atal vagy esetleg már nem annyira fi atal nőről 

olvasunk éppen. Ám nincs mit tenni, mivel a pattogós, pörgős, rövid 

mondatokkal a szerző csőbe húz. Nézzünk csak például ezt a hasonlatot: 

„Úgy bukkannak fel a mondatok, mint a hányás. Azt se tudod, mit 

akarsz mondani, csak jönnek a mondatok. Nem a fejedből. A gyom-

rodból” (6). Sejthetjük, hogy ez a kuszaság nem ügyetlenségből fakad, 

hanem igencsak szándékolt.

Vagy talán a töredékesség a jobban ideillő szó. Csakhogy ezzel megint 

akad egy probléma. Hiszen hasonlatosan ahhoz, hogy ha most leírom, 

hogy most, akkor az már elmúlt, ugyanúgy lehetetlen szituáció, hogy 

egy töredékben fennmaradt szöveg töredékességének okáról a kézirat 

tájékoztasson.

Míg a könyvmotívum révén az emberi létezés racionális oldala ke-

rül középpontba, a leírt szóba vetett bizalmunk (lásd azt a folyamatot, 

hogy a megbízhatatlan elbeszélő megbízhatatlan mivolta is csak foko-

zatosan szokott világossá válni számunkra), addig az álmok az irracio-

nális, a transzcendens világába vezetnek. Kétségtelen, hogy az emberi 

élet egyik nagy misztikuma az álom, mindenkinek vannak ezzel kap-

csolatban nehezen magyarázható tapasztalatai, gondoljunk csak a déjà 

vu érzésre. A regény szereplői bár mániákus olvasók, de talán még 

mániákusabban foglalkoznak álomélményeikkel, ráadásul ebbe már be-

kapcsolódik a feleség is, aki szakmai okokból, pszichiáterként foglalko-

zik a jelenséggel, valamint egy indián származású mostohaanya, aki 

természetesen hisz a népe hiedelmeiben.

A regénynek ez a rétege minden bizonnyal megosztja olvasóit. Aki 

fogékonyabb a transzcendensre, talán el is fogadja, hogy ez egy másik 

dimenzió, de az átjárásra akadnak módozatok. Egy racionálisabb elme 

azonban valószínűleg a könyvekbe, vagyis a hozzájuk kapcsolható tör-

ténetkitalálás és -mesélés jelenségébe kapaszkodik. Az álom alapjában 

véve ugyanis kusza emlékképek sokasága, amelyeket az éber elme rak 

össze egységes történetté. Elvégre az ember homo narrans, azaz törté-

netmesélő, történetekben gondolkodó lény. Ez a furcsa, kezdetben 

még hagyományosnak tűnő történet, amely a végére teljesen széthullik, 

darabokra esik – nem véletlen, hogy akadnak csupán néhány monda-

tos fejezetek is –, nem is annyira a benne szereplő fi gurák, hanem az 

olvasó, vagy még pontosabban az olvasás, a befogadás folyamatának 

a története. Az, hogy a festő által elbeszélt fejezetekben akad olyan, 

hogy összemosódik álom és valóság, és úgy indul az egység, hogy az 

olvasó nem sejtheti: ez egy álomleírás lesz. Majd abban sem lehet biztos, 

hogy amikor azt olvassa, hogy a szereplő felébredt, az tényleg feléb-

redt-e, és ez nem ennek a karakternek a szempontjából, hanem az ol-

vasási stratégiák felől nézve érdekes. Afelől, hogy a befogadó hogyan 

rendszerezi újra a könyv lapjairól begyűjtött információt.

Véleményem szerint Az álomvadász lényege ebben a játékban rejlik. 

A hogyan olvasunk? kérdéssel olvasás közben nem nagyon szoktunk 

foglalkozni, e könyv befogadása során azonban tudatosítani vagyunk 

kénytelenek ezt is. Egy konkrét példán bemutatva: valószínűleg a re-

gény legtöbb olvasója olvasott már olyan történetet, amelyben szerepel 

a talált kézirat motívuma. A  két 19. századi fi gura elbeszélése is ilyen 

talált kézirat, de kezdetben még nem tudhatjuk – bár van a festőnek 

egy apró elszólása, mely később válik csak érthetővé –, hogy most is 

ilyen szövegtípussal állunk szemben (többek között mivel nincs más-

féle betűtípussal szedve). Csak amikor a festő tájékoztat arról, hogy 

elfogyott a kézirat, amellyel kapcsolatban elhatározta, hogy mindennap 

lemásol belőle magának valamennyit, akkor vagyunk kénytelenek újra-

gondolni, hogy az előző oldalakon mivel is találkozhattunk. Az álom-

vadász valóban egy nyomozás története, de nem a regénybeli szereplők 

kutatása a furcsa exférj és a lakásán talált kéziratok után, hanem az 

olvasónak a saját olvasási stratégiái irányába tett kutakodása. És nem 

utolsósorban önismereti játék is. Amellett döntünk-e, hogy a regény-

ben szereplő festő túlontúl habókos, ezért megbízhatatlan elbeszélő, 

vagy felfüggesztjük a racionális gondolkodásunkat, és átadjuk magun-

kat – legalábbis az olvasás idejére – egy transzcendens magyarázatnak.

Az előbbi olvasói típust könnyen lehet, hogy a történet elő re ha lad tá-

val inkább dühíteni fogja majd a szöveg, mert minél hamarabb a végé-

re akar járni, hogy tulajdonképpen miről is szól, hova tart ez a történet, 

hogy mi volt a könyv tétje és értelme. Ez könnyen csalódáshoz vezethet, 

főleg ha az olvasónak nincs kedve, ideje végiggondolni, végeredményben 

milyen pimasz játékot űztek vele. Száraz Miklós György Az álomvadász 

című regénye egy fokkal talán jobban kedvez azoknak az olvasóknak, 

akik hagyják magukat sodródni, hánykolódni egy könyv olvasása köz-

ben, és nem akarnak mindig minden lépésre racionális magyarázatot 

találni, és minden oldalon azt keresni, mégis mi (volt) ennek az értelme.
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egy regényt, biztos vagyok benne, hogy ebben a műfajban is képes 

lennék maradandót alkotni. Nem lehet az olyan nehéz. Kell hozzá egy 

főszereplő, mint például én, aztán egy-két mellékszereplő. Az ember 

kitalálja a cselekményt, s már meg is van. Vagyok én, valamit csinálok, 

majd erről szól a regény. A mellékszereplők, a nevükben is benne van: 

teljesen mellékes, hogy kik ők, és hogy mit csinálnak. A kérdés innen-

től már csak az, hogy mit csinálok én«” (62). És valóban, a főszereplő 

szinte végig maga Dániel, kivéve Muszka korábbi irodalmi munkássá-

gából beidézett mutatványszövegeket, amelyekben Sanyi bá veszi át ezt 

a szerepet. A mellékszereplők pedig – amint azt a fentebbi idézet is 

előrevetíti – egyik egységben sem kapnak jelentőséget.

Dániel, a fl ekkenfalvi lírikus és költő egy rossz anyagi körülmények 

között tengődő szerző, aki folyamatosan új meg új ötletekkel áll elő azt 

illetően, hogy hogyan is kellene betörni az irodalmi életbe, de ezek 

megvalósítatlanok maradnak mind, emberünk pedig leginkább csak az 

ágy, valamint a kocsma színterein tűnik fel. A kötet címe – A lusta dög 

– tehát pontosan írja le Szilveszter Dániel személyiségét. Felvetődik 

viszont a kérdés: akkor miről is szól ez a könyv? Valóban ilyen lenne 

egy vidéki író? Vagy ez csupán irónia? Szilveszter Dániel műveit nem 

hozzák le az irodalmi lapok, nem tartozik semmilyen irodalmi körhöz, 

egyáltalán nincs senkivel kapcsolatban, akinek köze lenne az iroda-

lomhoz, esetleg értékelni tudná a műveit. Hogy lusta dög-e Szilveszter 

Dániel? Igen, ez határozottan állítható róla. „Bánatára anyósa azon 

sokat hangoztatott magánvéleménye szolgáltatott okot, miszerint a fér-

fi úi nemi szerv jobbról balra, valamint balról jobbra történő mozgatásá-

ból nem lehet megélni” (18). „Felesége szavain gondolkodott. Egészen 

pontosan azon, hogy tényleg mindenkinek jobb lenne-e, ha ő, a felesége 

szóhasználatával élve, a hülyeséget befejezné, és végre már vagy meg-

dögölne, vagy elmenne dolgozni” (32).

Szilveszter Dániel harcban áll mindenkivel: a feleségével, az anyó-

sával, az irodalmi elittel, a szerkesztőkkel, a kiadókkal. Csupán a hozzá 

hasonló művészemberekkel talál közös hangot, azt is csak a kocsmá-

ban: „A lírikust barátja, Slekta Imre, saját bevallása szerint antropoló-

gus zavarta meg gondolatmenetében, aki az alkotóhoz lépve, azt kétszer 

hátba verve köszöntötte, és közölte, hogy a már hónapok óta tartó, napi 

rendszerességgel végzett kutatásai eredménnyel jártak, és végre meg-

találta a felesége által a kamrában elrejtett másfél liternyi szilvapá-

linkát, melynek elfogyasztásához elengedhetetlennek tartja a költő 

jelenlétét” (51).

Muszka Sándor

A lusta dög

Irodalmi Jelen Könyvek

Arad, 2017

Brok Bernadett

KITÖRÉS A VIDÉKIESSÉG 
BÉKLYÓJÁBÓL

„Ez a nagy és savanyú uborka, mint a huszonegyedik század szimbó-

luma” (16). Így mélázik Muszka Sándor A lusta dög című könyvének 

elején Szilveszter Dániel fl ekkenfalvi költő és lírikus egy tervezett 

verseskötet borítóját illetően. Ha Szilveszter Dánielnek nem is, Musz-

kának sikerült. Igaz, ezúttal nem vers, hanem próza. Ráadásul uborka 

nélkül. Az Irodalmi Jelen Könyvek gondozásában megjelent kemény-

táblás, fényes papírra nyomtatott kötethez Csillag István készített 

illusztrációkat, amelyek önmagukban is fi gyelemre méltók és igazán 

igényes kiadássá teszik a könyvet. A szövegtörzs két részre oszlik és 

keretes szerkezetű. A könyv jelentősebb felét a Szilveszter Dánielről 

szóló tárcaszerű elbeszélések teszik ki, míg a fennmaradó oldalakon az 

ő irodalmi munkássága kap helyet, egész pontosan az általa jegyzett 

Sanyi bá történetek.

Tárcaszerű elbeszéléseknek neveztem a szövegek nagy részét, hi-

szen nem az összes feleltethető meg a tárcanovella műfajának. Az első, 

Forog a herkentyű című írás egy rádióbejelentkezést rögzít, amelyből 

az olvasó megismerheti Dánielt és életkörülményeit. A nyúlfejű lábszag 

című szövegben megjelenő gondolatsor alapján akár esetleg regényként 

is tekinthetünk a könyvre. „»Ne mindig csak a vers! Egy ekkora tehet-

ségnek, mint én, nem szabad magát beskatulyáznia. Írnom kellene 
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Szilveszter az írói hitvallását is többször megfogalmazza, a legsi-

kerültebben ez a Ha maga elmenne Németbe című szövegben olvasható: 

„Azt hiszem, előbb-utóbb kénytelen leszek kilépni elefántcsonttornyom-

ból, és a nép, az istenadta nép nyelvén kell új műveket létrehoznom. 

Olyan témákról kell írnom, amelyek kapcsolódnak a mindennapjaikhoz, 

örömeikről, bánataikról, olyan dolgokról, amelyek foglalkoztatják 

őket, és melyeket magukénak éreznek” (145). Ezen felismerés után 

teremtődik meg Sanyi bá, akinek segítségével Dániel picivel közelebb 

jut az óhajtott sikerhez.

Az esztétikus megjelenés ellenére a kötet hagy maga után némi 

kívánnivalót. Emlegetett két egysége a lehető legtávolabb esik egymás-

tól, de az egyes szövegeken belül is felfedezhetők logikátlanul egymást 

követő események. Az például, hogy bár már a legelső szövegből ki-

derül, hogy Flekkenfalva Székelyföldön található, ehhez képest a Kik 

fogják ezt lemeszelni? alcímében a következő szerepel: (És az is kiderül, 

hogy Flekkenfalva Székelyföldön van). De ide sorolható az is, hogy Sanyi 

bá az első őt megjelenítő műben – Keresztnek igaza lehet (Keszthely) – 

íróként jelenik meg, hiszen saját művei felolvasása céljából utazik Keszt-

helyre, ez a motívum azonban a későbbiekben teljesen eltűnik, Sanyi 

bá egy egyszerű, nem irodalommal foglalkozó emberré változik. Egy 

fi gyelmes szerkesztő az ilyen eseteket javíthatta volna, aminek nyomán 

nem ütközik meg az olvasó már a könyv elején egy hasonló eseten.

A könyv beékelődő részében jelenik meg Sanyi bá, és vele együtt az 

anekdotikus, élőbeszédszerű előadásmód. Viszont ennek mintha nem 

sikerülne önmagán túlemelkednie és irodalmivá válnia. Ezek a szöve-

gek hosszabb terjedelműek a Szilveszter Dánielről szóló részeknél, és 

mintha éppen az ő fi gurájának ellentettjét lennének hivatottak meg-

mutatni. Azt a személyt, aki műveletlen, de dolgozik, életrevaló, tele 

van bölcsességekkel, vicces és furfangos az észjárása. Viszont ez az el-

lenpontozás sem sikerül tökéletesen, és nem csupán amiatt, mert az 

elején Sanyi bá is íróként tűnik föl, hanem azért is, mert Szilveszter 

Dániel sem nevezhető műveltnek, hiába állítja, hogy „Felemelni népem 

és nemzetem az állati sorból, és új perspektívákat, távlatokat nyújtani 

számára, ugyanis szegény mai napig a csend, a lábszag és a krumpli sze-

dés hármas terhe alatt nyög és vérzik el a világ porondján” (32). Hiszen 

közben az irodalom korszerűsítését átköltéssel tervezi: „Az irodalmi 

műveket, bármilyen nagyszerűek is, időnként újra kell írni a kor kívá-

nalmainak és aktualitásának megfelelően. Nincs abban semmi ördög-

től való, ahogy a gyermekeknek átírják a Bibliát, úgy kellene átírni az 

irodalmi műveket is az olvasók helyzetének és ízlésének megfelelően” 

(34). Műveltsége is inkább a tudás hiányával jellemezhető. Nem tudja 

például, mi is az az Olümposz: „és keskeny, göröngyös ösvényen éri el 

a csúcsot, az Olimposzt, Olimpiászt vagy akárminek is hívják” (58.); 

akrosztikont akar írni, de nem jut eszébe a műfaj neve: „»Hogy a franc-

ba hívják azt a verset, aminek első betűit fentről lefelé összeolvasva, 

egy név jön ki, vagy valami egyéb?« ‒ tette fel a nem is annyira költői, 

mintsem általános műveltségi kérdést magának” (101.), és tovább is 

folytatható lenne még ez a sor.

A könyv akár egy vagy több irodalomfelfogás paródiája is lehet. Első-

sorban azzal száll vitába, amely szerint az olvasóközönség kiszolgálása 

a fő cél. Ahogy maga Szilveszter is megírja és létrehozza Sanyi bát, 

minek révén bár némi kétes sikerekre tesz szert, de a szépirodalmi rang-

létrán nem sikerül magasabb fokra lépnie. Továbbá a fentebb idézett 

irodalom-korszerűsítési terv – vagyis az újraolvasás, átírás által – meg-

jelenik a műben egyfajta posztmodernkritika is. Abban biztos vagyok, 

hogy grafi kus barátaimnak meg fogom mutatni a könyvet, hiszen tény-

leg mutatós darab, de olvasását nem fogom ajánlani. Bizonyosan akad 

olvasói réteg, aki örömmel fogja forgatni a könyvet, főként, aki már 

eddig is szerette Sanyi bá történeteit, viszont úgy gondolom, számukra 

sem fog újat hozni Muszka Sándor kötete.
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Kerékgyártó István

A rendszerváltó

Kalligram Kiadó

Budapest, 2017

Hlavacska András

REMÉNYTELI ÜRESSÉG

A magyar prózairodalom elmúlt éveiben – sőt lassan már évtizedei-

ben – a rövidebb lélegzetvételű regények között egyre gyakrabban 

találkozhattunk műfaji hibridekkel. Egyrészt olyan alkotásokkal, ame-

lyek az elbeszélő műfajok két különböző válfaját, szerkezeti felépítését 

vegyítették, nevezetesen a (kis)regényt és a novelláskötetet (ilyen pél-

dául Háy Jánostól A bogyósgyümölcskertész fi a és a Napra jutni, Bodor 

Ádámtól Az érsek látogatása és a Verhovina madarai, vagy éppen Dra-

gomán Györgytől A fehér király); másrészt olyan művekkel, amelyek 

a kettős kódolás segítségével populáris műfajokban alkottak maradan-

dót: úgy emelték ezeket szépirodalmi szintre, hogy közben megőrizték 

szórakoztató jellegüket (Csabai László tett így a klasszikus detektív-

storyval Szindbád-elbeszéléseiben, Cserna-Szabó András a betyártör-

ténettel a Sömmiben, Alt Krisztián a kísértethistóriával a Levelek az 

árnyékvilágból című könyvében stb.). Kerékgyártó István új könyvé-

ben, A rendszerváltóban mindkét fajta hibriditással találkozhatunk 

– a probléma csak az, hogy a kötet végére érve joggal marad hiányér-

zetünk ezekkel kapcsolatban, és azt érezhetjük, hogy ezen a szinten 

többet, vagy legalábbis mást ígért a regény, mint amit megvalósít.

Populáris irodalom és szépirodalom ötvözése A rendszerváltó eseté-

ben azt jelenthetné, hogy egy izgalmas, politikai küzdelembe burkolt 

rendszerkritikát kapunk – akár az aktuális, akár a mindenkori politikai 

hatalmak működésének árnyaltabb bemutatását. Kerékgyártó kötete 

azonban ennek a kitételnek csak az első felét valósítja meg. Igaz, azt 

maximálisan. Hiszen a főszereplő, Vidra életútjának végigkövetése 

során mindent megtalálunk, ami az olvasói fi gyelem fenntartásához 

szükséges: bűntényeket, intrikákat, erotikát, sőt némi erőszakot is. 

Éppen ezért, ha azt tartjuk a jó könyv ismertetőjegyének, hogy nem 

lehet letenni, hogy olvastatja magát, akkor A rendszerváltó minden 

kétséget kizáróan remek kötet.

Ha azonban az újraolvasás felől közelítjük meg a kérdést, tehát afe-

lől az elvárás felől, hogy egy mű rábírja-e a befogadót, hogy újra és újra 

kézbe vegye, időről időre átolvassa, akkor már nem adhatunk ilyen egy-

értelmű és gyors igenlő választ. Ugyanis A rendszerváltóban az első 

olvasás után nem maradnak megfejtetlen kérdések, kevés olyan része 

akad a könyvnek, amely arra ösztönözné az olvasót, hogy újra beleves-

se magát a történetbe. Félreértés ne essék, nem a történetvezetés vagy 

a szereplők motivációjának a szintjén hiányolok valamiféle olcsó titok-

zatosságot. Sőt nagyon is rendjén van, hogy minden fejezet, és a teljes 

kötet is szépen le van kerekítve, nem torkollik megválaszol(hat)atlan 

kérdésekbe, és hogy mindig tisztában vagyunk vele, ki mit miért tesz.

Azt viszont problémásnak tartom, hogy A rendszerváltó az elmúlt 

szűk harminc év magyar politikai fordulatait és az egymást követő ha-

talmasságok jellemzését gyakorlatilag elintézi annyival, hogy egyre 

butább, képzetlenebb és kapzsibb emberek váltogatták egymást. A ha-

todik fejezetben például, amely egy évvel a rendszerváltás előtt játszó-

dik, a narrátor Vidra szemén keresztül így mutatja be a demokratikus 

ellenzéket: „A születendő pártok derékhadát […] főleg vidéki, sértett, 

alulképzett férfi ak alkották. A negyven éven át elnyomott gazdálko-

dók, ellenzékiségüket, vallási hitüket nyíltan vállalók, ötvenhatban be-

börtönzöttek és azok gyerekei. Mindazok, akikkel alaposan elbánt az 

előző rendszer. Többségükben tudatlannak, követelőzőnek és bosszú-

szomjasnak tűntek” (82–83). Ugyanennek a fejezetnek a végén, amikor 

az ellenzék tagjai a táskáikba pakolják a felszolgált déligyümölcsöket, 

Vidra a következőket olvassa ki az egyik pincér szeméből: „»Hát, most 

ők jönnek, nem lesz könnyű«” (88); majd maga is hozzáteszi: „Nem lesz 

könnyű ezekkel, már most kezdik a rablást” (88). De ez a képlet ké-

sőbb, a tizenharmadik fejezetben, huszonhárom évvel a rendszerváltás 

után sem változik: „Persze mindenki látta, hogy mostanában egyre 

több iskolázatlan, pénz- és hataloméhes fi atal bunkó kerül zsíros 

posztokra” (165).
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Ahogy az is problémás, hogy Kerékgyártó könyvében a hatalom 

birtokosainak az ábrázolása kimerül abban, hogy a szöveg ezeket az 

egyéneket a bűnözőkhöz és a szexiparban dolgozókhoz hasonlítja, aki-

ket csak három dolog (a három p!) érdekel: a pénz, a pina és a politikai 

hatalom. Ezeket a párhuzamokat néha egészen nyíltan a szánkba rágja 

a regény, mint például a harmadik fejezetben, ahol Vidra az lvovi fő-

pályaudvar VIP-várójából fi gyelve a kint nyomorgó ukrán parasztokat 

hiába jegyzi meg egyik társának, hogy ez a szituáció „elég kínos, […] 

Ezek a szegény ördögök ott kint fagyoskodnak, mi meg itt a melegben 

vedelünk”, válaszként csak annyit kap: „Aki kurvának áll, annak néha 

baszni is kell” (30). Máshol burkoltabb a párhuzam. A tizenharmadik 

fejezetben például azt követhetjük végig, ahogy a kormánypárt egyik 

vezetője Vidra és egy másik bizalmasa társaságában titkos egyezséget 

köt egy ellenzéki politikussal: már az beszédes, hogy minderre egy 

kuplerájban kerül sor, de a fejezet zárása még jobban aláhúzza a pár-

huzamot. Vidra „Azon kezdett tűnődni, hogy hívjon-e telefonon egy 

lányt, végül úgy döntött, fáradt már ehhez. Letolta a nadrágját, aztán 

beírta a keresőbe: napiszex.hu. Nézegette az aznapi ajánlatot, végül 

a Kemény menet négyesben című fi lmet választotta” (177). Mindegy 

azonban, hogy a párhuzam nyílt vagy rejtettebb-e, azon nem változtat, 

hogy A rendszerváltó nem lép túl ezen a közhelyen, megelégszik azzal, 

hogy újra és újra elismétli: a politikai játszmák szereplői mindig arra-

felé hajlanak, ahonnan több hatalmat remélnek. Ebben a világban min-

denki megvásárolható (ráadásul úgy tűnik, a kötet ezt a megállapítást 

mindenhol érvényesnek tartja, hiszen Vidra egyik kontaktembere, egy 

magyar ezredes szinte semmiben sem különbözik a laoszi milícia pa-

rancsnokától: mindkettő kiszolgálja az aktuális hatalmat).

Itt persze közbevethetnénk, hogy az árnyalt rendszerkritika nem is 

célja Kerékgyártó új kötetének, hogy fölösleges ilyen elvárásokat állítani 

A rendszerváltó elé, hiszen sosem ígérte, hogy ezeket kielégíti. Azon-

ban a mai Magyarországon, amikor talán a legnagyobb az igény arra, 

hogy a rendszerváltásról mélyreható és értő értelmezések, bemutatások 

szülessenek, egy regény, amely a címébe emeli a rendszerváltást, ne-

hezen térhet ki ez elől a kihívás elől. És akkor a borítóról még nem is 

beszéltünk. Hiszen a cím alatt található beintő kéz mintha pont a rend-

szerváltónak (a rendszerváltásnak?) mutatna be, mintha ez ellen lázad-

na, erre mondana nemet. Vagy talán a cím fölött található, a teremtés 

isteni gesztusát szimbolizáló kinyújtott mutatóujjú kézfejnek szól? De 

ez esetben is gondolhatunk arra, hogy a beintés arra az elképzelésre 

vonatkozik, mely szerint a rendszerváltás valami csodálatos új világnak 

a kezdete volt. A borító védelmében legyen mondva, hogy a regény 

végigolvasása után ennek az elrendezésnek többféle értelmezése is meg-

nyílik az olvasó előtt. A kilencedik fejezetben például a gladiátorvia-

dalok kimeneteléről döntő lefelé vagy felfelé mutató hüvelykujj jelenik 

meg, új jelentésréteget adva a borítóhoz. Emellett A rendszerváltó két-

színű szereplőit szemlélve az is eszünkbe juthat, hogy a borítón ugyanaz 

a személy int be az egyik kezével, mint aki isteni gesztust gyakorol 

a másikkal (hiszen az előbbit egy bal, míg az utóbbit egy jobb kézfej 

szimbolizálja) – a borító tehát utal ezeknek az egyéneknek kaméleon-

szerűségére, arra, hogy bármikor képesek változtatni elveiken, néze-

teiken, vagy akár egy időben többet is képviselhetnek. Ugyanakkor ez 

nem változtat azon, hogy a borító első megpillantásakor kialakuló 

benyomás a kötet végére szertefoszlik, a rendszerváltás kritikáját csak 

felszínesen valósítja meg a regény.

A rendszerváltót mindeddig következetesen regénynek neveztem: 

annál az egyszerű oknál fogva, hogy a kötet így határozza meg magát. 

Valójában azonban Kerékgyártó könyve közelebb áll a novellafüzér mű-

fajához, mint a regényéhez. A kötet (a rendszerváltás évében) című szö-

veggel kezdődik: az ezt követő tizennyolc rész pedig ez előtt vagy ezt 

követően játszódik, de nem időrendben követik egymást, az elbeszélő 

végig ugrál az események között, hol a szimbolikus fordulópontnál 

korábbi, hol későbbi történeteket mesél el. Ezekben az epizódokban 

azonban közös, hogy egy vagy két átvezető szakasztól eltekintve ön-

állóan, novellaként is megállják a helyüket. Különösen igaz ez a rend-

szerváltás előtt játszódó részekre, amelyeket bár az egyetemi közeg 

lazán összekapcsol, mégsem épülnek úgy egymásra, mint a rendszer-

váltást követő történetek. Ám ez utóbbiak sem kapcsolódnak olyan 

szorosan össze, hogy egyiket ne lehetne érteni a többi nélkül: össze-

olvasva természetesen más a jelentésük, de kiragadva sem válnak ér-

telmezhetetlenné.

A kérdés, amelyet itt érdemes felvetni: mit ad hozzá a szöveghez ez 

a fajta szerkezeti felépítés, vagy fordítva, mit veszítene A rendszerváltó, 

ha a történeteket időrendben beszélné el? A válasz – mindkét esetben 

– az, hogy nem sokat. Sőt legalább két nagy előnye lenne. Egyrészt, 

ha a kötet a rendszerváltás évével kezdődve időrendben haladna előre, 

a múltbeli eseményeket Vidra emlékképeiként építve be, akkor a több 

szakasz végén is megfi gyelhető felidéző gesztus is indokoltabbá válna. 

Gondolok itt azokra a befejezésekre, amelyekben Vidra valamelyik 
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emléke idéződik fel (az első fejezetben a főszereplő egy régi elvtársa, 

a hetedikben egy egyetemi szeretője, a tizenhetedikben egy öreg pro-

fesszora stb.), hogy aztán a következő epizódban kibontsa ezt. Másrészt 

így a kötet nem erőszakolna rá magára egy olyan feszes szabályrend-

szert, amelynek bizonyos részekben nem tud megfelelni. A leglátványo-

sabb esete ennek a tizenkettedik szakasz. Ez a (20 évvel a rendszerváltás 

előtt – 28 évvel a rendszerváltás után) címet viseli. Azt várhatnánk, 

hogy ez a két idősík határozza meg ennek a résznek az eseményeit, ám 

ezek csak egy-egy pillanatra idéződnek meg, a történések nagyobbik 

része egészen más idősíkban játszódik – megborítva ezzel a kötet addig 

(és később is) jól működő szervezőelvét.

A kétfajta hibriditás tehát végül csak kísérlet marad A rendszer-
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Repertóriumunk az elmúlt két hónap szépirodalmi alkotásait regiszt-

rálja, gyűjtőköre a lapunk által szemlézett, nyomtatásban is megjelenő 

folyóiratokra terjed ki – pontosabban azokra, amelyek közülük a 2017. 

év során napvilágot látnak. Frissessége kizárólag ezek rendszeres be-

érkezésétől függ: a negyedévi és a határon túli lapok természetüknél 

fogva hordozzák a csúszás lehetőségét. A korábbi évek gyűjtései a Ma-

gyar Irodalmi Repertórium eddig megjelent köteteiben (2003–2006), 

valamint a www.repertorium.hu honlapon érhetők el.
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