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Régi önmagunkra gondolni

Vonaton ülve olvasom Grecsó Krisztián új kötetét. Ez, gondolom, nem 
túl érdekes közlés általában, első olvasásra talán most sem az. Pedig en-
nél stílszerűbben nem is lehetne ezzel a könyvvel megismerkedni, mert a 
helyzet, az utazás, főleg az elhagyott szülőföldről, egykori életem teréről 
való utazás fogékonyabbá tesz a szövegre. Ezek az írások ugyanis a szerző 
eddigi életútjának színtereiről szólnak, átélt, megélt térről és időről, mert 
az időről se feledkezzünk meg. Nem csupán azért, mivel rég kimutatták 
tér és idő összefüggéseit, hanem azért is, mert életünk eltelt, főleg ré-
gebben átélt, megélt időszakai óhatatlanul teret öltenek, térként jelennek 
meg, élnek újra emlékezetünkben. Nem a naptár jelenik meg, hanem egy 
szoba, egy utca, egy város vagy falu, esetleg egy ország, és teszi újra érez-
hetővé a múltat.

Úgy terveztem, hogy a Harminc év napsütés című kötetből száz oldalt 
fogok elolvasni az út alatt. Túlzottnak tűnik, de sikerült teljesítenem, igaz, 
nem nagyméretű a könyv, és mivel rövid írások vannak benne, sok az üres 
tér is, így teljesíthetőnek is gondoltam. Bevallom, nem tudtam a századik 
oldal után letenni, és ennek kissé misztikus oka is volt. Pont a kilencvenki-
lencedik oldalon ugyanis az olvasom, hogy a narrátor éppen vonaton uta-
zik, éppen elindul egykori lakóhelyéről az újabb, talán a végleges felé, és 
bár nem akar nosztalgiát érezni, azt látja, „milyen kétségbeejtően szépen 
jön föl a nap”. E mondat után nem lehet abbahagyni az olvasást, ha az 
olvasó szintén így utazik, bár nem IC-vel, mint a narrátor. Nagyon rossz 
emlékeknek kellene megfordulniuk az ember agyában ahhoz, hogy ne érez-
zen ilyenkor és ilyen szavak hatására legalább egy kis bizonytalanságot vagy 
éppen szomorúságot, ehhez még szét sem kell néznie ifjabb kora elhagyott 
tájain. Elég hozzá a szépen feljövő nap és az ezt közlő mondat belső hangja. 

Grecsó Krisztián eddigi műveiben újra és újra megírja, feldolgozza 
mindazt, amit gyermek- és ifjúkorában átélt. Az alapanyag a saját éle-
te, illetve örökölt emlékei. Ez persze nagyon közhelyesen hangzik, az is, 
a fél világirodalomról elmondható lenne. Csak példaként idézem, hogy 
Gárdonyi Géza irodalmi témát keresve leírta, hogy „[c]sak végig kell gon-
dolnom a gyermekkoromat”, mivel annyi minden hever az emlékezetben. 
Ehhez hozzáfűzhetjük, hogy egyrészt azóta jócskán kitolódott az az idő, 
melyet (legalábbis ami a tanulóidőt illeti) gyerekkorként élhetünk, élhet-
tünk meg, tehát jóval nagyobb korszakot foghatnánk át, ha egy klasszikus 
értelemben vett nevelődési regényt akarnánk magunkról írni. Ha egyálta-
lán mi felnövünk valamikor, nem maradunk egész életünkben kamaszok. 
Ahogy Grecsó is mondja: „A valódi úriembert csak a saját kamaszkora 
tudja legyőzni”. (117) 

Ehhez járul még, hogy oly mértékben változott meg körülöttünk a világ, 
mintha a gyermek- és kamaszkorunkban egy másik bolygórendszerben él-
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tünk volna. Ez, érdekes, tanulságos módon, már a mai negyvenesekre is 
vonatkozik, akik szintén rá kell hogy döbbenjenek: számot kell vetniük a 
közelmúlttal, ha meg akarják érteni nem csupán a világot, hanem saját 
magukat is. Ennek ékes bizonyítéka az az érdeklődés, mely kitapintható 
mind a „nagy” történelem, mint a személyes, a „kis” történelem iránt. Jól 
látható, mennyi történelmi kiadvány jelenik meg mindenféle műfajban, 
keresettek a szaklapok, a szakkönyvek, illetve a színvonalas és a minden 
szempontból kritikán aluli regények. Az utóbbi időben feltűnően sok 
napló, emlékezés jelent meg, újraindult a Tények és Tanúk sorozat, nem 
kis visszhangot kiváltva (holott a kötetek ára szinte érthetetlenül magas). 
A nézettségi mutatók pedig árulkodnak arról, mennyire népszerűek a kö-
zelmúlttal foglalkozó televíziós ismeretterjesztő filmek és műsorok. 

Az irodalomban, és ezt is ki kell mondani, jól érzékelhetően ízlésváltás 
következett be: a közönség egyszerűen kiéhezett a valóságra. Az okai kö-
zül néhányat fentebb már leírtam. Éppen ezért nem csupán a közönség, 
hanem az írók is, a fiatalabbak meg főleg. Nemrégiben keringett egy fotó 
a neten, melyen több író volt látható, az alcím pedig úgy szólt, hogy ők 
azok, akik kiállnak a történetmesélés mellett. Fiatalok és idősebbek; a 
legidősebb kezében pedig nyomatékul egy géppisztoly. Félreértések elke-
rülése céljából ez nem a horrort vagy a krimit jelentette, hanem hadüze-
netet a „szövegirodalomnak”, vagy legalábbis harcot a történetmondás 
jogáért. Azért, hogy az ne utaltassék megvetően a lektűr kategóriájába. 
„Életet kívánunk, valószínűt, nyerset”. Ezt az életet pedig a naplókban 
és az önéletrajzot tartalmazó irodalomban a szerző érintettsége hitelesíti. 
Nyílván tudatos, hogy éppen a kötet közepén hangzik el a kérdés a narrá-
tornak címezve: „Szoktál a régi önmagunkra gondolni?” (117)

Grecsó Krisztián a történeteket, helyzeteket úgy írja meg ebben a kö-
tetben, hogy magunkra, a magunk életeseményeire ismerünk. Az a furcsa, 
a legkülönösebb, hogy magam is, aki sok évvel idősebb vagyok nála, le sem 
merem kopogni, mennyivel, ráadásul az ország másik végében töltöttem 
gyermekkoromat, ennek ellenére úgy érzem, mintha sok mindent magam 
is átéltem volna belőlük. Nem csupán azokat, amelyek majd mindenki 
esetében azonosak, mint például a nagyszülőkkel való kapcsolat (ha az 
események nem is, a hangulatok, érzések azonosak lehetnek bárhol), ha-
nem az elvileg különbözőeket is. Elég egy kis leírás, elég néhány ismerős 
szó a gyerekkorból, máris ráismerés hangulata foghat el, át tudom élni, 
amit olvasok. A klaviatúra előtt már magam is érzem a kötetnyitó írás-
ban fővő szilvalekvár illatát (Össze kéne szedni), mi is főztünk kondérban 
annak idején. Ez a helyzet a furcsa, különc figurákkal is, akikkel ifjabb 
korunkban mintha sűrűbben találkoztunk volna (Don Quijote ebédel; A 
szerető neve; Családi csomagolás).

Mi lehet ennek a titka? Valószínűleg az, hogy a téma mellett a műfajra is 
rátalált a szerző. Úgy gondolom, hogy a novella, és kitüntetetten a tárcano-
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vella a legjobb műfaja Grecsónak. Ez nem tűnik dicséretnek, hiszen nálunk 
nincs túl nagy becsülete a novellának, leginkább talán csak az érettségi írás-
belin, mivel regényelemzést nem igazán szokás adni, csak rövid novellát a 
vers mellett. Amennyi ráfér az érettségi lapokra. Ez már csak azért is kár, 
hiszen egy kiváló irodalomtörténész már megkísérelte elhitetni, hogy a no-
vella a magyar próza vezető műfaja, de a visszhang hamar elhalkult. Grecsó 
legsikeresebb művei is regények, főleg (szerintem) a Mellettem elférsz, mely 
szintén önéletrajzi-családtörténeti ihletésű, de ne feledjük, hogy első igazi 
sikerét a versek után szintén novellákkal érte el, be is perelték miattuk. 
Most meg szülőfaluja díszpolgárrá választotta mindezek dacára. Annyira 
közismert lett, hogy mikor szülőfaluja iskolájában föltették a kérdést, hogy 
ki írta A szegvári bál című novellát, mindenki rá szavazott, holott Móricz 
volt az írója. Ki gondolta volna, sóhajtott föl, a Pletykaanyut követő vihar 
után. Ez a történetecske már ebben a kötetben olvasható.

Nos, jó, lehet a novella a magyar próza fontos műfaja, de ez vonatkozik 
a tárcanovellára is. Holott ennek már a meghatározása sem könnyű, talán 
még lehetetlen is! Mikor 2012-ben az Élet és Irodalom tárcanovella-pá-
lyázatot írt ki, melynek célja „a tárcanovella hagyományának megújítá-
sa, újraértelmezése”, és a kiírók „szeretnék divatossá, olvasottá tenni ezt 
az egykorvolt zsánerműfajt”, már akkor is volt nem kis bizonytalanság. 
Ugyan keményen megfogalmazták, hogy amelyik írás „nem felel meg a 
formai követelményeknek, kizárják”, de ezek a formai követelmények 
úgy szóltak, három példányban kell beküldeni, egy szerző egy művet ad-
hat be, jelige kell, és a döntő: nem hosszabb az írás ötezer karakternél. 
Igaz, előtte három évvel az Irodalmi Jelen pályázata hatezer karaktert írt 
elő, ennyi volt a műfaji-formai kikötés. Nem kis szabadságot ad ez az író-
nak – és a bírálóknak. (Az ÉS háromtagú zsűrijének tagja volt Grecsó is)

a Harminc év napsütés című kötetben ennek megfelelően változatosan 
kezeli a tárcanovella műfaját. Az írások közt vannak olyanok, melyek az 
emlékezés nosztalgiáját szólaltatják meg, megítélésem szerint ezek a leg-
sikerültebbek; vannak ironikus hangúak, melyek egy helyzetet, történést 
mutatnak be, egy fölvillanó, néha furcsa emléket; van három „mappa”, 
mely azt jelenti, hogy két, illetve három szöveg összetartozik; vannak, 
melyeket egyszerűen rövid novelláknak nevezhetünk inkább, mint tár-
ca~-nak; van néhány, melyben a narrátor elmélkedik. Ez utóbbiak talán 
feledhetőek is. Egy írót és egy kötetet egyébként is csak a sikerült, jó mű-
vek minősítenek, ebben a könyvben ráadásul ezek vannak túlsúlyban. 

Jó olvasni ezt a kötetet. Nemcsak vonaton. Mert a kis írások megszólít-
ják az olvasót, személyes élménnyé teszik az egyes történeteket, azaz jól 
vannak megírva. A szerző váltogatja az egyes szám első és harmadik sze-
mélyű narrációt, néha össze is vonja: pl. Daru én vagyok. A tárcanovella 
nem tűri a szószaporítást, néhány vonással kell megrajzolni, élővé tenni 
a nagymama többször feltűnő alakját, aki így lényegében főszereplővé is 
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válik a narrátor mellett. Szinte nem is csodálkozunk, mikor a végén kide-
rül, hogy valamikor, nagyon régen ő is írt, és ötven év múlva mutatja meg, 
vallja be mindezt az író unokának. (Megszülettem egy kazal tövében) Ez 
a nagymama hozta a gyermek narrátort nyaranta a Balatonhoz, ő segített 
leginkább értelmezni a gyermeknek a világot; ő is.

A novellák a beszélt köznyelv hangján szólnak, még a különös, irodalmi 
ízű hasonlatok sem hatnak idegenül a szövegben. Mivel magam is éltem 
azon a vidéken, tanúsíthatom, hogy a jó beszédű emberek, még ha nem 
is irodalmárok, valóban kedvelik a meglepő képes kifejezéseket. Így az 
ilyen mondatok, mint például: „A szerelem olyan dundi és kövér, mint a 
vattacukor” (44); vagy „eltűnt a határ, mintha bezacskózták volna az eget” 
(226), nem érződik mesterkéltnek a szövegek világában. Még az sem, hogy 
egy szereplő úgy tudott „hahotázni, mint a fekete retek” (43)Nem ide-
gen abban a világban, melyben a nagyapa három évtizedre visszamenőleg 
megörökítette a meteorológiai változásokat, mintha tudta volna, hogy egy 
ma is élő, 97 éves francia történész (Le Roy Ladurie) megírja ezer évre 
az európai klíma történetét. Bizony, volt egy világ, melyben a magyar kis 
falvakban sok mindent megtettek kicsiben, amit a nagyvilágban nagyban. 
Vagy hetven kilométerre délre Szegvártól, az író szülőfalujától száz évvel 
ezelőtt a portákon nekiálltak repülőket eszkábálni. Aki nem hiszi, olvassa 
el Csáth Géza két barátjával írott töredékét, A repülő Vucsidolt.

(Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés. Magvető Kiadó, Budapest, 2017)
Brassai Zoltán

Változások az állandóságban

Petőcz 2017 tavaszán megjelent kötetében a megszokott módon jelenik 
meg a kortárs idők és a gyermekkor finoman kidolgozott átmenete. En-
nek a világnak sajátos része az istenkép beágyazódása. A változás és az 
állandóság, mely az emlékeket és az időt mozgatja, foglalkoztatja és nyug-
talanítja a költőt (Utazás), és ezek köré építi fel a versek mondanivalóját. 
Ebben a körben négy központi fogalom jelenik meg: az apa, az istenkép, a 
társ és a gyermekkor, egymást átható, kölcsönhatásban összeolvadó egy-
ségben. A pillanatok, pillanatképek egyetlen egésszé teszik össze a kötet 
tartalmát. A költeményekben szereplő felvetések célja a lélek változatos-
ságának megőrzése „csak ne legyen megint és újra ugyanez” (Ki az, aki 
visszatér?), az emberi mivolt lehető legharmonikusabb állapotának meg-
tartása a halál várásának intervallumában. 

Különleges és kiválasztott ember lesz a költő ebben a világban. A kötet 
többek között a hittel összefüggő, szeretetközpontú istenképre fókuszál. 
Petőcz mindenkori szorongás és idegenségérzet mértékét, az elmúlástól 
való félelem lidérces, belső izzását is igyekszik csökkenteni ennek segítsé-


