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Handó Péter

„Megértheted, ha megértél rá…”
Marafkó László: Egyszervoltak

Az egyén történetei reflexiók a történelemre, arra a színpadra, amelyen megvalósította önmagát. Marafkó 
László Egyszervoltak című kötete már a címében is egyértelművé teszi, novellái olyan múltbeli, időben zajló 
eseményeket elevenítenek fel, amelyek „megismételhetetlenek”, egyszeriek, mégis egyetemes tartalmakat hor-
doznak, azaz megörökítésre érdemesek. Ezek a történetek a személyes, a kollektív vagy a mitikus emlékezethez 
kötődnek, vagy a kombinációjukban jönnek létre. Marafkó László is eszerint szerkeszt, csoportosít, rendezi a 
szövegeit három ciklusba, megrajzolva mindazt, amit a történelem értelmezési síkjairól gondol.

Elsőként a személyes történelmet faggatja. Az Angyal az utcasarkon tizenhárom novellájának mindegyikében 
sorsok formálódnak. Többnyire egyetlen képbe sűrít egy egész emberi életet. Gyakran él az apa–fiú (múlt–jövő) 
konfliktusából eredeztethető sors ábrázolásával. Nagyszerű példája ennek a kötetnyitó Hangok, szögek, amely-
ben az apa nem engedi, hogy fiát hegedülni tanítsa a tanára, hiszen ott van a családi tambura, azon játsszon, ha 
zenélni akar. Valószínűleg ugyanez az áthagyományozás készteti arra, hogy felnőttként – miközben „dallamok 
[…] röpdösnek körülötte” (8.) – egy szegkovács műhelyhez köti munkája. Apjával ekkor már ritkán, csak környe-
zetét rendbe tenni találkozik. Viszonyuk hűvös. Búcsúzásuk múltat, jelent, jövőt összekötőn zárul: „Aztán majd 
ne felejts el!”, pedig „[h]a akarná, sem feledhetné” (8.).

Az apai örökség egy bőrönd képében jelenik meg a Veszteg című novellában. Ezt viszi magával és ezzel tér visz-
sza a maga választotta útjáról az „elfajzott” fiú. A szakítás itt már éles különbséget eredményez, ugyanakkor nem 
előzmény nélküli, az apát egy országhatár választja el az anyjától, a fiát viszont tőle a diplomájából adódó gon-
dolkodásbeli különbség. Így a bőrönd sem tartható meg. „[L]omtalanításkor nem a lom, a lényeg tűnik el. Elvész 
a múlt, hogy egy guberálónál jövővé váljék.” (20.) A Sírásban az ’56-os hírek és a Pestről hazafelé tartó legény 
miatt aggódó apa kisírt szeme teremt párhuzamot azzal, amikor felesége agóniájának előadása során „kívülről 
látható színvallásra” (25.), fia sírására vár, arra, hogy „tudsz-e még, mersz-e még könnyezni az ő színe előtt” (26.). 
A különbség itt már az érzelemnyilvánítás síkján teremtődik meg. 

A Mozgókép fényképleírásában azt a pillanatot idézi fel, amikor egy vasárnapi közös séta során az „öregnek” 
illene bemutatni a „lányt”. A távolság ekkor már az egymásról semmit sem tudásban is megnyilvánul. A Völgyme-
netben séta az emlékek között, melyben az írói lét válik a forradalom vonatkozásában az utód számára nem kívá-
natos foglalkozássá. Ennek az értelmiségi létnek a közelmúltjába avat a következő,  Már alszanak című novella, 
amelyben megmagyarázhatatlan módon száll szembe a számítógép a felelevenítéssel. A menthetetlen szöveg 
gerjesztette folyamatok közé az emlékek mozaikjai szövődnek, míg a felidézés folyamatában be nem következik 
az átírás gesztusa, a megváltozott körülményekhez való verbális igazodás. Az Angyal az utcasarkon egy külföl-
di kiküldetés során tapasztalt látomást kapcsol össze a testvér elvesztésével. A nőalak búcsúintésében a fivér 
mozdulata, szemében az anya tekintete elevenedik meg. A fejezetzáró Álomi tájban a szülők, a báty lezárt éle-
tére gondol a lezáratlan sajátja felől, mintha a lelkiismeretével próbálna elszámolni: „elodázhatatlan, mondták, 
mondtam, az volt, amennyiben a végzet mindig véletlenekbe és önzésbe öltözik” (53.).

A személyes történelem mozgásterén belül hasonlóan erős vonalat képeznek az apa–fiú különböződések tagla-
lása során már említett – 1956-ból, valamint a szocializmus érájából származtatott – emléktöredékek. A piramis 
titkában a lakótelep közelében álló, a háború alatti oltáshoz használt vízgyűjtő (negatív piramis) válik a gyer-
mekkor emlékművévé a lány miatt vizébe beledobott kavics és az ’56-os tárgyak elmerítése által. Ezt a töltényből 
nyert lőporban, ruszki tankban, első vonzalomban tárgyiasult múltat hozza közelebb a Sírás, amikor a hazafelé 
tartó báty kapcsán felidézett fővárosi viszonyokról, a Szabad Európa rádió tudósításáról beszél. A háború termé-
szetrajza mélyebb összefüggéseibe enged betekintést a Völgymenetben, ahol a vietnami haditudósítói élmények 
és az ’56-os történések között teremt áthallást. Marafkó László ebben a novellában erőteljesebben érvényesíti azt 
a kötetre jellemző szabad asszociációs írástechnikát, rá jellemző holisztikus szemlélet- és látásmódot, amely nem 
időbeli, hanem logikai sorrendbe, kapcsolatba hozza az egyes elemeket. Elsősorban történeti relációkkal és nem 
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folyamatokkal dolgozik. Egy korszak szubjektív lényegére tapint, azt világítja meg. Legmarkánsabban A törté-
netben rajzolódik ki a szocializmusbeli érvényesülés feltétele. Bizonyos pozíciók betöltésére csak a párttagság 
tesz hivatottá, nem a diploma. Aki nem idomul, az a kétkezi munkások sorsában osztozik. „Élni: mint az áldozati 
bárány. Minden pillanatban védtelen teljességgel. Az ellenében és nélküle történőt is magáénak tekintve. A tör-
ténet alatt a történés. S még alatta a történő. Benne minden megnyíló pillanatban. Ennek odaadni magát.” (51.)

Megrázó, felkavaró és egyben gondolkodásra késztető, ahogyan Marafkó László beavat. A kötet második, 
1950-es években játszódó novellájában, a Porszünetben egy gyermek épületbontásban való segítségnyújtásával 
kerül közel ahhoz a fiatal férfihez, aki az így szerzett téglákból készül felépíteni vidéki házát. A munka befejeztével 
a felnőtt – úgy tesz, akár a gazda a szívének kedves, de eladott disznója rugdalása során – az elidegenítés gesztusát 
gyakorolja a fiún, amikor elkergeti. Háláját mégis lerója: a letakarított placcon hátrahagyja alumíniumlábosát, 
s alatta a fiúnak szánt fizetséget. Bennünk meg azt a katarzist, amelyet két sors kereszteződésében a szemünk 
láttára formálódó két jellem vált ki.

Az egyes szövegekben szintén hangsúlyosan van jelen a szerelem különböző stációja. Az említetteken túl a 
Déli árnyék lírai képek sorával eleveníti fel az első Balaton-parti udvarlást, a Banálisban pedig egy újbóli talál-
kozás mentén idéződik fel a kollégiumi hűségeskü, s a mindent felülíró kötelesség, a hagyománynak eleget  te-
vésben rejlő sorsrontás. A dolgokat átszövő idő mint a mulandóságnak, az ember veszteségeinek teret adóként 
válik meghatározóvá és meghatározhatóvá. Mindegyik prózában több történet rejtezik, ugyanakkor valamennyi 
ugyanazt az életet járja körül, ugyanannak az életnek az epizódjait rajzolja meg.

A második ciklus tizennégy novellájában a személyesen megélttel szemben a megismert történelem tárul 
elénk, azaz Marafkó László a kollektív nemzeti emlékezetből merít, ahhoz köthető motívumokkal dolgozik. Az 
egyes írások kronologikus sort alkotnak. Kimondatlanul is tudjuk, a Kárpát-medence mikor melyik közelmúlt-
beli korszakába vezet. Két család II. világháború előtti, alatti és utáni élete szövődik össze a ciklusnyitó Vándor-
történetben. A „történelem vihara” által előidézett egymásra utaltságok különös játékát tárja fel. Egy zsidó Felső-
Vág menti malomtulajdonos és egy hozzá elszegődő magyar férfi sorsának párhuzamain (házasság, gyermek) és 
különbségein (alkalmazó–alkalmazott, disszidálás–kitelepítés) keresztül pillanthatunk be Közép-Európa tragi-
kus időszakába és következményébe: mind az itt élő népek, mind az ez utáni generációk közötti eltávolodásba. 
Az Alkony, oszlop, könnyben Erdélybe vezet az út, oda, ahol az országhatár oda-vissza vándorolt a helyben maradó 
fölött, akinek minden változás, csapás ellenére egy az identitása, erős a nemzettudata, ahol a legjobb falatokkal, 
szállással fogadják azt az átutazót, aki Magyarhonból érkezett. 

Szintén a II. világháború utóhatását faggatja a cikluscímadó Esendők című novella. A berlini fal lebontásának 
időszakában járunk. Egy ápolásra szorult idős asszony révén, akinek a férje odaveszett a fronton, elevenedik meg 
az egymásra rakódó, felidézésre, megértésre váró múlt, ahol „a dokumentumok olyanok, mint a többrétegű fes-
tés, egymás alatt újabb ábrák az időben, a történészek még hitelesebbnek mondott adatai” (66.) – s eredőjükben 
ott állnak az ezeket termelő-teremtő, ezek által formálódó, fél évszázadnyi tapasztalattal terhelt személyiségek. 
A szocialista időszakot ábrázolja közvetettebb módon a Hova tűnt a csatatér?, amelyben a tartalékos katonai fel-
szerelés rendszerváltás utáni leadása szolgáltat alapot a korszak gondolkodásának jellemzéséhez. Ezt a képet 
árnyalja tovább a Miért bomlott fel a Varsói Szerződés? című novellában felidézett tartalékos tiszti vizsga. Az arc-
vonal definíciójának sajátos megfogalmazásában kap erős kontrasztot a hivatalos szemlélet abszurditása, amely 
a szocialista hadsereg magasabbrendűségét hirdette.

A Tükörjáték ’56-ba vezet. Ávóstörténet – áthallásokkal. Az áldozattá válás, a bűn és büntetés kérdését fesze-
geti, de nem ad megnyugtató választ, hogy annál inkább tűnődésre késztessen. A Hamuban visszatér az első cik-
lusra jellemző személyes hangvitel. A fotel kárpitjából kiálló szög által megrongált zakó hívja elő azt az egyetemi 
évek alatt, az első – baráti társaságban – eltöltött éttermi ebéd során elszenvedett „balesetet”, melynek során a 
cigarettából kipattanó parázsló finánclábtól megrongálódik kiváltságos (’56-ban meglincselt ávós rokonnal ren-
delkező) társa vadonatúj zakója. Szintén az 1950-es, ’60-as évek világába vezet A hang, melyben két olyan idős 
embert hoz össze egy csíkcsicsói legény, akik folyton egymás közelében (közös lakásban, lakótömbben, kertvá-
rosi utcában) éltek, de sohasem kommunikáltak. Az Akkor, egyszer újságírói pályán keresztül avat be a szocializ-
mus áthelyezésekkel, megfigyelésekkel, kényszerpályákkal terhelt időszakába, ahol félelem és titok leple borít be 
mindent, meg a tudatlanságé: „Nem sejti, hogy évekig olyan vasúti kocsira lapátol követ, amelynek csak oldalfala 



98 Könyvekről

van, platója nincs.” (103.) Az egykori barát, kolléga, első gyermeke keresztapja ügynöklistán szereplő neve és a 
tőle kapott egzotikus maszk készteti töprengésre A maszkban. Volt-e, mi volt az üzenete az egykori, külföldi útjá-
ról hozott ajándéknak? A barátjának egy ’56-os írásáért az egyetemi tanulmányaiból két évet ki kellett hagynia. 
Ez volt a visszatérése ára? Csak így valósíthatta meg önmagát? Tehetett mást abban az időszakban? Végül eljut a 
megbocsátásig. „A maszkot nem töröd össze, nem dobod ki. Síremlék a polcodon. Alatta nincs semmi, legfeljebb 
az elillanó idő. Az életed.” (124.) 

A kötet következő írásában, az Alagsorban címűben már a rendszerváltást követő időszakban járunk, ahol a 
munkanélküliség az értelmiségi pályát is fenyegeti, ha nem is ideológiai alapon. Én- és értékmegőrzés mozzanata 
válik hangsúlyossá, amikor 56 évesen könyvraktárosnak szegődik. A vele szemben kitűnő helyismerettel rendel-
kező kollégája ’56-ban ÁVH-sként szolgált. Az ő vallomása által szembesít a korábbi rendszerrel, idéződnek fel a 
más típusú megaláztatásról, katonaélményről szóló emlékei. Megérteni és megértetni akar, „hiszen egy mindújra 
megtagadott múltú országban a jelen mindig az igazolások, a jövő meg az igazodások kora” (129.), az ember nem 
teheti meg, hogy nem változik. A kötetet eddig jellemző hangnem is ezt teszi. Az Árpád eltűnése beszédes nevei-
vel, ironizáló stílusával a kortárs állapotokat parodizálja egy szoborlopás és a vele kapcsolatos ügyefogyott nyo-
mozás kapcsán. A rendszerváltást követően elmaradt „honfoglalásról” fest karakterisztikus képet, szimbolikus 
értékű narratívákkal szolgál az egyes „elbeszélők” által, ugyanakkor erős törést jelent a köteten belül mind témá-
jában, mind kifejtésmódjában, mind azzal, hogy az idősíkok egymásra csúsztatásával, összeszövésével, emlékek 
együttállásával, -álltatásával ezúttal nem él. A kabát egy levélhagyatékból bontja ki az 1970-es évektől 2006-ig 
tartó időszakát egy avar kori ásatásokkal foglalkozó régész és a minisztériumi alkalmazásban álló évfolyamtársa 
életének. Egy kerthelyiségi együttlét során eltűnt kabát jelenti a bonyodalmak forrását, s támaszt pillangóeffek-
tus-szerű vihart, tesz tönkre kapcsolatokat, ront el sorsot. A cikluszáró A kiválasztódás egy illegalitásba vonult 
személy mindennapja, kapcsolatrendszere, gondolkodása világába vezet, ahol „az egymástól függetlenül zajló 
történések a tett fúziós kamrájában összeolvadhatnak” (175.), s megfigyelésképzeteket szülhetnek. „A névtelen 
tökéletesség jelzést nem ad, így utána nyom se marad. A legkevésbé föltűnő ember a legveszélyesebb.” (180.) A 
rendszer ellensége csak akkor hatékony, ha „láthatatlan” marad, tette „a kivitelezés tökélye. Amitől visszafelé a 
történet nem rakható ki. Öntőforma és öntvény, mely tökéletesen egymásba illeszkedik, de a kezdetére még sincs 
magyarázat, felismerhetetlen a folyamat elindítója, akárcsak a világegyetemé” (182.).

A mitikus emlékezet mezejére vezető harmadik, Egyszervoltak című ciklus kilenc, túlnyomórészt rövid novel-
lát tartalmaz, melyben az egyetemes történet képeivel, szimbólumaival dolgozik. A Szó és lándzsa a Koponyák 
hegyére, Krisztus megfeszítésének idejébe vezet. Azt illusztrálja, hogy a szó és a lándzsa döfése mennyire hason-
latos, s mindaz, amit a lándzsa bevégez, az már a tömeg által, a proconsul előtt kimondottban – „Feszítsd meg!” 
– bevégeztetett. A ciklus második, s egyetlen „terjedelmesebb” írása, az Árnyfilm tipikusan marafkói eszközökkel 
él, a jelenbe helyezett alapszituációba ágyazva hoz vissza egy múltbeli eseményt. Ezúttal egy villanyszerelővé 
vedlett fizikatanár előtt elevenedik meg a felújítás alatt álló épülethez kapcsolódó történelem: Görgey, Klapka és 
Petőfi „szópárbaja” Buda ostroma idejéből. A szabadságharc mitizált személyiségével kapcsolatos legendák újra- 
és továbbírására vállalkozik. A határidős szerelést azonban a tanár történelemidézése megakasztja, ami végül az 
állásából való elbocsátást eredményezi.

Modern tanmesének is tekinthető az Egyoldalú radiátorgyógyítása. Ezzel szemben klasszikus szereplőket 
mozgat a Ha madárka szól. Súlyos betegségben szenvedő királyfi felvidítására tündérlánnyá váló ló, majd madár-
ka érkezik, ám mind a lovász, mind az inas összetöri ezt a varázslatot, s a lányok kárörvendő szipirtyókká válnak. 
Végül maga a királyfi is madár képében tér vissza egykori szobája párkányára, hogy a kötelező mesei tanulsághoz 
szolgáltathasson alapot. Az ébren alvó hőse a jövőbe lát. Betörést jósol, földrengést, s a jövőn merengés közben 
nyomtalanul eltűnik. Beszédes nevek és csillogó humor jellemzi A művészet fénye című rövidprózát, melyben a 
tükrözéssel megvilágított, kiemelt valóság képez játékalapot. A világ magára hagyásának isteni gesztusát villant-
ja fel a Világvég három mondatában. A Szindbád-tubusból Krúdy hősének ebédlátogatással meg-megszakított 
szüntelen úton levését, s az ebben rejlő halhatatlanságát – különben beleitatódna a bútorszövetbe – festi meg.

 A ciklus- és kötetzáró Gubera című novella mese a jövőről, a könyveket fölösleges lomként kezelő, pusztító 
időkről, és egy lányról, aki egy csonka testűt és három ép kötetet kikukáz, megment a szemétre kerüléstől. „[M]
agához szorította őket. Mintha évtizedeket mentett volna meg.” (208.)
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Szinte kötelező letenni egy-egy mű olvasása után Marafkó László Egyszervoltak című kötetét, annyira tömé-
nyen és plasztikusan mutat rá múltja (és múltunk) személyes, kollektív és mitikus emlékezetének egy-egy olyan 
epizódjára, amely jelentős nyomot hagyott a történeti időben. Nem lehet nem megállni, elmerülni az általa fel-
idéződőben. Aztán ellenállhatatlan vágy ébred a következő írás elolvasására, a katarzis újraélésére. Változva a 
könyvben találttól és megőrizve a benne találtat. Remélhetőleg más körülmények között, mint azt a Gubera elő-
legezi. És elkerülve azt, amit Bradbury jövővíziójába, a Fahrenheit 451-be foglalt. Ragaszkodjunk tehát az irodal-
mas szép napokhoz! És mentsük meg az írott évtizedeket azzal, hogy olvasunk!

(Anonymus, Budapest, 2010)
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