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Kószálóból vendég, vendégből utas, utasból idegen
 (Szirmai Péter könyvéről)

Az ezredforduló feltétlen mély nyomokat hagyhatott Szirmai írói pályájának alakulásában. Továbbmegyek, 
valószínűsíthetően személyiségének mélyrétegeiben, mélyebb rétegeiben; talán írói alaphabitusán is túl, még a 
magánemberében is. Számomra e könyve egy rövidke időutazás volt visszafele. Tíz-tizenöt évnyi, oda, a kényel-
metlenebb korba.

Az író mindig magamutogató. Persze gyakorta szemérmesen érzékenyen. Krúdyt idézi a Szindbádban 
Huszárik is, amikor azt mondja, a fiatal nőktől nem lehet mást tanulni, csak érzékenységet. Na, valami ilyes álta-
lános életérzést hordoznak az ifjú (?) tollforgató újabb kispróza kötetének darabjai. Úgy egyesével és együttesen. 
Valamit akar láttatni, de tiltakozik, ha amit nem akart, olvasói azt is észreveszik. Ekként villan elő e sorozatban 
gyakran, amit pedig takargatni akartak.

A Mániákus bibliofília című kötet egy szép, igényes arcot mutat, jól fogyasztható olvashatósággal és ehhez 
fogható eleganciával. Az ember fiának még sincs igazi jó érzése, amikor ismerkedik vele, birtokba veszi, birto-
kolja. Ha akarom, úgy értelmezhetem ezt – talán a szerző kedve szerint –, hogy ez epikusunk szándékából fa-
kadóan van így. De nem akarom… A kötet szemlélete szűköcske. Harag, keserűség, gátlásosság, frusztráltság, 
apokaliptikum lépten-nyomon. Ez – még ha a posztmodernnek álcázott dekadenciát, depressziós alapérzést 
amolyan egész síknak is tételezzük a literatúra terében, közegében – síkot ugyan képes definiálni, de annak egy 
kopárabb, talán nem is e síkra jellemző, szélső tenyérnyi darabjával.

Mintha szerzőnk jól érezné magát ebben a kényelmetlenségben. Vagy azt gondolja, jó neki ebben a zártságban 
szorongatni bennünket és ő maga ennek a homokroszogásnak kívüle van? Ez bizony tévedés! A kellős közepé-
ben van: mi meg akkor engedhetjük el ezt a környéket becses könnyűségünkkel, amikor csak akarjuk. Mielőtt 
magam is beleragadnék ebbe a keresett lelkiismeret-furdalásba, gyorsan nézzük meg a némelykor az első köteteik 
körül lébecoló írók nyelvi kisiklásaiba is beleeső, a vékonyka életanyagot élesztgető kötet meglévő, némelykor 
rejtőzködő értékeit, remekléseit, bizalomkeltő vonásait.

A kortárs irodalom helykeresésének jeles megnyilvánulása – itt is – a határterületek lehetőségeinek kiaknázá-
sára tett sok és sikerre esélyes kísérlet. A krimik eszköztárának, fordulatainak, nyelvezetének, nézetszerkezeté-
nek sokszor találja meg Szirmai Péter a hatásos és ekként üdvös bevethetőségét, alkalmazhatóságát és ezzel meg 
tudja tartani figyelmünket mondandója, közlendője iránt. Nagyon vonzódik hozzá és szereti az abszurdot. Ez 
szerencsére abban is látszik, hogy a spätelésekben, szöveg-, narrációindításokban rutinosan és mesterien él vele, 
alkalmazza. Tetszik továbbá az írások között az ügyesen lebegtetett beszélői vagy szereplői pozíció, hogy bizony-
talanságban tartja – nagyon helyesen – olvasóját: elhallgatja férfi, nő vagy valami más lény, aki/ami funcionál, 
megnyilvánul, tesz-vesz.

Ha fenekleni hajlamosak is sztorijai, a stlizálással, a leírások kimunkáltságával plusz érzékenységével sokszor 
javít a helyzetén, szerez magának szimpatizánsokat.

A némelykor előtűnő invenció, hogy a végletekig elvitt helyzetekkel, történetekkel, következtetésekkel, követ-
kezményekkel fel akar rázni minden nemű közönséget, aki csak egy kicsit is beleártotta magát az ő (kötet)világá-
ba, magában szimpatikus, bár ennyi idősen már azt is tudhatná: ez a modell immár többször futott vakvágányra. 
Félreértetett, naiv és meghaladott értelmiségi, illetve énképe, némelykor már-már nem is idegesítő, hanem bájos 
avagy nosztalgiát vált ki a befogadóban.

Szerintem Szirmai Péter valamilyen lényeges tekintetben magányos harcos. E magányból, bánatból, élmény-
csapdából kellene hőseinek kikeveredniük, hogy a beszélőt, mesélőt, a képzeletéből őket előteremtőt is kihúz-
zák, s ha más nem, legalább ők legyenek nyájas társasága.

(Szirmai Péter: Mániákus bibliofília (novellák), Hungarovox Kiadó, Bp., 2011)


