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D é r c z y  p é t e r

Volt, Van, lesz
Sándor Iván: A hetedik nap

sándor iván regényeinek címei között találhatunk a jelenleginél, strukturális értelemben, 
gyengébbeket, azaz olyanokat, melyeknek tágas a jelentésszóródásuk, nem kapcsolhatók 
hozzájuk erős vagy kizárólagos konnotációjú értelmek. Századvégi történet, Drága Liv, A 
futár és még lehetne említeni jó párat. az ilyen „gyenge” címek (hogy mástól is említsek 
egyet: Háború és béke) bár felhívhatják éppen a figyelmet az adott műre, de „gyengeségük-
nél” fogva nem írják elő, nem határozzák meg igazán, hogy valójában milyen tartalmat 
jelölnek, s ezért a befogadó eleve sokféle képzetet láthat beléjük, s majd csak a mű vége 
felől fogjuk megérteni, miért is az a szó vagy az a szókapcsolat jelölte meg az egész alko-
tást. A hetedik nap nem ilyen, azaz erős cím, mely határozottan szűkített jelentéscélzattal 
rendelkezik, az olvasó nem vetíthet belé bármilyen tartalmakat, sőt figyelme ezen erős 
cím által kifejezetten egy irányba terelődik: egy másik könyvre fog gondolni, nevezetesen 
a bibliára s rajta keresztül a teremtéstörténetre. a címben már a „hét” számjegy említése 
is ezzel kapcsolatos, hiszen nincs még egy „mű”, mely e számot olyan gyakorisággal em-
lítené és helyezné kultikus-mitikus aurába, mint a biblia. a szókapcsolat pedig, legalább-
is a zsidó-keresztény kultúrkörben, jelentéstanilag teljes mértékben foglalt: a teremtéstör-
ténet idejében a „hetedik nap” az a nap, melyen az Úr, miután látá, hogy amit teremtett, 
az jó, megpihent. mellékszál, nem idetartozik, hogy aztán a bibliai hetedik nap hogyan 
vált az emberiség (egy része) történetének mindennapjaivá, s lett mitikus ontológiai jelen-
téstényezőből emberi hétköznapok, lényegében eredeti jelentésétől megfosztva, egyszerű 
„pihenő napjává”, vasárnappá. 

egy könyv, nem mindig, nem minden formában, de jó esetben: műtárgy. ami csak 
annyit jelent, hogy nem feltétlenül pusztán az adott alkotás szövege az, amely az olvasót 
befolyásolja; nyilván elsősorban az, de nem feltétlen csak az. a címről az előbb már egyet 
s mást megelőlegeztem, most még annyit teszek hozzá, hogy a szöveg és a cím között 

nagyon erős viszonynak kell lennie jó esetben, a cím mint-
egy előreutal arra, ami majd a szövegben be fog következni, 
anélkül, hogy „elárulná”, mi is lesz az, ami ténylegesen be-
következik. a „gyenge” címeknél ez nem így működik, a 
felhívó jelleg épp az ellenkezőben, abban bontakozik ki, 
hogy sokféle jelentése lehet. sándor iván regényének erős 
címe tehát a bibliai teremtéstörténet felé irányítja olvasóját, s 
majd talán sikerül bizonyítanom részletesebben is, hogy ez 
valóban így történik, valóban ez áll a történet hátterében, de 
a könyv mint műtárgy – ebben az esetben külső megjelené-
se, a borítója – eltéríti az olvasót attól a (tév)képzettől, hogy 
pozitív kicsengésű (ál)kreacionista történettel szembesül. a 
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könyv borítóján ugyanis baljós atmoszférájú fekete fellegeket és hasonlóan fenyegető vad 
tengerhullámzást láthatunk, mely kép meglehetősen ellentétes a „hetedik nap” első jelen-
téssugallatával. sándor iván legutóbbi esszékötetének a borítója is egy képzőművészeti 
alkotás felhasználásával jött létre, corot lót szodomából való menekülését ábrázoló 
festmény(részlet)ét emelték rá. a mostani esetben carl blechen xix. századi német ro-
mantikus festő lenyűgöző tengeri „tájképét” tette uralkodóvá a műtárgyon a tervező (fel-
teszem, az íróval egyetértésben, vagy pláne esetleg sándor iván kérésére/tanácsára). a 
kép (Stürmische See mit Leuchtturm, 1826 körül) híres, a romantika sok külsőleges jegyét 
viseli magán, ugyanakkor nyilvánvalóan nem igazi tájkép, hanem sokkal inkább metafo-
rikus, a belső individuális érzeteket külsővé transzformáló festmény. a hátsó és az elülső 
borító (a képet amúgy is szétvágva) azonban nagyon brutálisan át van „tervezve”, s mie-
lőtt valaki ezt negatív értékítéletnek tartaná: most kijelentem, hogy az „áttervezés” töké-
letesen illeszkedik sándor iván könyvének szövegéhez. ahhoz azonban, hogy tényleg 
értsük, mit is jelent ez, muszáj pár szót szólni az eredeti festményről.

amint a festmény címe is jelzi, a viharos tenger áll blechen művének a fókuszában, 
iszonyatos hullámokkal, sötétebbnél sötétebb tónusokban megjelenítve, s a látszólag min-
dent elnyelő, elpusztító hullámok egy kvázi utolsó bástyát, a néhány sziklára épült világí-
tótornyot ostromolják immáron. blechen festményének valóságos középpontjában ez a 
világítótorony áll, mely maga szinte nem is ad fényt, de a fölötte tornyosuló borzalmas 
fekete felhőket átszakítva mintha valamiféle isteni fény ereszkedne alá: nem tudjuk, a to-
rony fénye tükröződik vissza, a sötét fellegek szakadoznak egy ponton, s lőn világosság, 
vagy valamiféle isteni kegyelem kezd áradni a mindent elborító vizek fölött még álló vi-
lágítótoronyra. blechen képén egyébként maga a torony (elnagyolt ábrázolásban) majd-
nem olyan, mint egy széttárt karú krisztus, akire atyjától árad a megváltó fény a tenger 
éjszakájában. röviden és összefoglalva: a blechen-kép bemutatja annak a lehetőségét, 
hogy a háborgó tenger mindent elpusztít, ami emberi (innen a végtelenül sötét tónusa a 
képnek), de mintegy felvillantja a „menekülés” irányát és lehetőségét is, a szerző vallási 
meggyőződésétől sem független „megválthatóságot”. A hetedik nap borítója azonban nem 
erről beszél, hiszen ahogy említettem már, áttervezték: a világítótorony egyáltalán nem 
jelenik meg rajta, következésképpen a blechen által fontosnak tartott világosság, megvilá-
gosodás, isteni kegyelem és hit e kegyelemben sándor iván regényének nem „tartozéka”. 
De akkor az is felmerül, hogy a cím végül mire utal. Újra a bibliához kell fordulnunk: ha 
a „hetedik nap”, ezek szerint, nyilvánvalóan nem az Úr önelégült megpihenésének napja 
(ami egyben azt is jelenti, hogy a „világ jó”), akkor a cím a műtárgyként kezelt könyv 
borítójának sugallata szerint egy másik „hetedik napra” utal. és ahogy említettem már, a 
bibliában rengeteg „hét” van, hullámhegyekkel, borzasztó vizekkel kapcsolatos azonban 
csak egy: az az özönvíz, mely noé bárkájának megépítése után a hetedik napon tört föl a 
föld alól és zúdult a mennyek vizeiből alá. eljutottunk sándor iván könyvének (regény-
nek nem nevezném, még akkor sem, ha ma már minden nem rímelő szöveget regénynek 
neveznek) központi szervező elvéhez, a pusztulás képeinek megörökítéséhez.

az előbbiek értelmében A hetedik nap nehezen meghatározható műfajú (prózai?) szö-
veg. a fülszövegben sándor iván kategorikusan elveti, hogy történelmi regény volna, sőt, 
hogy általában történelmi regényeket írna. egyet is lehet érteni vele, noha nyilvánvaló, 
hogy regényei között például műfaji értelemben nagy különbségek vannak, hiszen a 
Századvégi történet vagy A futár mindamellett, hogy általános erkölcsi és történelmi kérdé-
seket is feszeget, a középpontba helyezett kort is pontosan felidézi. s akkor sincs történel-
mi hitelességi probléma, ha Az éjszaka mélyén 1914 valóságában ugyan elképzelhető, de a 
történelmi valóságban aligha kiss ádám ide-oda sodródó figurája (mint azt gyáni gábor 
kiváló esszéjében megvilágította; 1914 – a „szokásos idő” jele, Forrás, 2013/1, 12–18.). és 
természetesen az a probléma is felmerülhet (s erre is utal gyáni gábor hivatkozott esszé-
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je), hogy mely ponttól tekintünk egy szöveget „történelminek”. A futár vagy különösen a 
Századvégi történet abban a tekintetben nevezhető történelmi regénynek, hogy noha a szer-
ző valójában nem annak szánta őket, de felidézik azt a kort is, melyben játszódnak. gyáni 
gábor ebből kiindulva jelzi (helyesen), hogy például az első világháborús Az éjszaka mé-
lyén 1914 még abban a bizonytalan léthelyzetben van, hogy egyaránt eredhet a történelmi 
emlékezet vagy a kommunikációs emlékezet forrásából, azaz utóbbi esetében a történelmi 
sorsforduló, az európa sorsát alapvetően befolyásoló világháború még élő eseményként 
is fölfogható (s persze még inkább így van ez a ii. világháborúval vagy a holokauszttal is 
foglalkozó művei esetében). A hetedik nap a szerző intenciója (s a fülszövegben tett nyilat-
kozata) szerint nem történelmi regény, noha egy meglehetősen távoli történelmi korban, a 
xVi. században és németalföldön játszódik, nincs egyetlen központi hőse, a történet (ha 
van egyáltalán történet) négy ember alakja köré szövődik, akiknek a sorsa/élete különbö-
ző pontokon valamilyen módon összefonódik, mintegy eggyé válnak (de elmondható ez 
a kevésbé fontos szereplőkről is, előbb-utóbb kiderül, valamiképpen mindenki mindenki-
vel „összetalálkozik”, azaz, némileg előrefutva a következtetésekben, mindenkinek 
ugyanaz a sorsa). a hely és az idő azonban inkább csak halvány jelzésekből, utalásokból 
fejthető fel, mint például leiden városának, illetve bizonyos művészeti alkotások, elsősor-
ban korabeli festmények említéséből (például lucas van leyden lót meneküléseként em-
lített képe, amely egyébként már nem a menekülést, hanem lótot és leányait ábrázolja a 
megmenekülés után, a vérfertőzés kezdeti állapotában [Lót és leányai, 1520 körül], bár két-
ségtelenül látszik a háttérben szodoma égő, szétporló városa). mindössze annyiban kap-
csolható a térhez a történet, hogy (bár kétséges, az olvasó mennyit tud minderről) a kor 
németalföldjét évtizedeken át szabdalta, rombolta a háború: a németalföldi szabadság-
harc a spanyol gyarmatosítók ellen, amelybe persze belefonódtak a különböző vallási há-
borúk a katolikusok és az új vallás, a reformáció hívei között, s persze, mint ahogy az 
lenni szokott, az éhező parasztok alkalmankénti felkelései gazdáik, uralkodóik ellen. 
egyszerre van jelen a középkor a spanyol inkvizíció formájában, és a reneszánsz huma-
nizmusa, művészete. kétségtelen, hogy a kor az öldöklés és a gyűlölködés ideje, melyben 
szinte nem tudni, ki miért és hogyan támad a másikra, és ahogy a korszaknak, úgy sándor 
iván művének is a „menekülés” lesz az egyik fő motívuma. nem véletlenül utalnak erre 
a könyv nyitó szavai: „Fuss! menekülj! kiáltotta az apja”, hogy aztán mintegy zenei motí-
vumként a teljes szöveget hol csak utalásszerűen, hol a szavakat pontosan ismételve át-
szője. a szöveg főbb szereplői is állandóan mozgásban vannak, vándorolnak délről észak-
ra, keletről nyugatra, s ebben a hömpölygő vándorlásban velük mozognak németalföld 
lakói is. mindenki „menekül”, senki sem jut se megnyugvásra, se otthonra. s miközben ez 
a hullámzó mozgás tömegeket érint, valójában az egyszerű parasztoktól a zsidó bőrösön 
át a hercegekig – mindenki öli egymást (bár azért az is nyilvánvaló egyes történetelemek-
ből, hogy ebben a menekülésben mindenki másként részesül). 

a zenei jelleg más formai mozzanatokban is észrevehető, például feltűnő a szöveg 
különös tagoltsága, mellyel a szerző felrúgja a hétköznapi, megszokott írásmódot mind a 
központozásban, mind a kis- és nagybetű alkalmazásában. ennek megfelelően a bekezdé-
sek kisbetűvel kezdődnek, és zárásukkor semmiféle írásjel nem tudósítja az olvasót arról, 
hogy befejeződött volna az éppen adott bekezdés (miközben az egy bekezdésen belüli 
szöveget azért tagolják vesszők, de más írásjelek nem). röviden, sándor iván a mondat-
szerkezetet alakítja át, vagy talán pontosabb így: tünteti el. tipográfiai szempontból 
ugyan megtartja látszólag a hagyományos próza tördelését, tehát elvileg vannak bekezdé-
sek, vannak dialógusok, de ezek a látvány ellenére, hogy úgy mondjam, a mélystruktúrá-
ban összeolvadnak. bár talán még helyesebb volna azt írni, hogy látszólag megszakadnak 
ugyan, de valójában folytatódnak egymásban. nyilván nem avantgárd megfontolásokból 
történik ez így, hanem a mű lényegéből fakadóan, az pedig minden látszat ellenére nem 
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epikus, hanem sokkal inkább zenei természetű: öt tételre osztódik, melyekben egy hang 
vagy zenei motívum ismétlődik újra és újra, noha apró módosulásokkal. ez történik a 
könyv első négy fejezetében, vagy talán inkább szólamában, melyektől ugyan hangnemé-
ben nem különbözik, de mindenképpen lezáró tételként viselkedik az ötödik. Jól jelzi ezt 
az is, hogy az első négy tétel egy-egy névhez (Thomas, Jensen, Mathias, Eliz) van kötve, míg 
az utolsó a kissé talányos és nem konkrét Sehol címet viseli. a zeneiségét tovább erősíti, 
hogy az olvasónak folyamatosan azzal kell szembesülnie, hogy mintha mindig minden 
újra és újra ismétlődne. ez pedig azzal a jelenséggel is összefügg, hogy ugyan néha alig 
észrevehető utalás történik egyes szereplőkkel kapcsolatban, például hogy thomas, a ta-
lán a többi szereplő közül kicsit kiemelkedő figura már nem gyerek, de nem ez a lényeges. 
sokkal inkább az, hogy mintha állna az idő (és abban a vonatkozásban is, hogy ez az 
örökös menekülés-motívum alig köthető valóságos térhez). thomas apja mondja ki a kö-
vetkeztetést (de a szövegben számtalan más megfogalmazásban is olvashatjuk): „nem 
hagy nyugodni, állandóság van abban, ami történik, minden, ami egyszer megtörtént, 
megtörténhet újra” (26.). és valóban, események, emberi gesztusok, történetelemek is-
métlődő sorozatával van dolgunk, melyek szorításából a szereplők nem tudnak kitörni; 
vagy beletörődnek az ismétlődés körforgásába, vagy belepusztulnak, ha mégis kitörné-
nek belőle (mint thomas a mű végén). (csak zárójelben: külön érdekesség, hogy a szöveg-
ben felbukkannak idézetek sándor iván korábbi „történelmi” regényeiből, részben szó 
szerint, részben deformált alakban. például a borítóra is kiemelt „hosszú az út az emléke-
zéstől a felejtésig, még hosszabb a felejtéstől az emlékezésig” eredetileg Az éjszaka mélyén 
1914-ben szerepelt, míg A hetedik nap szövegében sűrűn előforduló természeti kép az őszi 
sárról: „sárban gázolunk, az egész világ sártenger” (215.) és: „sáros az út, az egész világ 
iszaptenger” (192.) a Századvégi történet iszamós, sáros, örökké esős világát eleveníti föl 
nagy erővel. mindezek a mozzanatok a mű biblikus atmoszféráját határozzák meg (ahogy 
például újra és újra megjelenik a bárka-motívum, az emberi pusztulásban az isteni pusz-
títás is). ennek megfelelően nyilvánvalóan a szöveg dimenziói már rendszert alkotnak, 
mintha egy valószerű és valóságos történelmi regény volna. a rítusszerű ismétlődések, az 
éppen csak jelzett történelmi díszletek, az álló időben mintegy összemosódó és eltűnő 
valóságos történések és idők (és néha talán szándékosan összekeveredő igazi és képzelt 
valóságok hitelessége, illetve pontatlansága; a „londoni színben” shakespeare Macbethje 
későbbi fejlemény, mint ahogy a színházas Jensen elmeséli barátainak). De a cél persze 
nem is a történelmi hitelesség csupasz megjelenítése, hanem a részletekből kirakott vízió, 
látomás hihetősége (itt említem meg a toronylakó figuráját, mely a teljes könyvre jellemző 
metaforikus értelmet kap azzal, ahogy egy törött kancsó darabjait próbálja összeragaszta-
ni: „ragasztom a darabokat. szétesnek. Újrakezdem. Újra szétesik.” – 211.). más néző-
pontból, de ugyanez hangzik el thomas és egy festő között, amikor a szénásszekérről azt 
állítják, hogy ilyen nincs is a valóságban: „a festő nem azt festi, amit lát, hanem azt, amit 
érez, mondta… látomást…”, majd újabb kérdésre válaszolva még hozzáteszi: „mi a láto-
más? / megérteni az emberi helyzetet” (127.). itt persze boschról van szó, és az ő A szénás-
szekér című festményéről, amely szintén metaforaként is szolgál sándor iván művéhez, s 
csak mellékesen jegyzem meg, előző esszékötetében (A jövő árnyéka, 2016) is fontos szere-
pet töltött be (s akkor nyilván egy kis műhelytitokhoz is eljutunk, hiszen felteszem, a 
prózaírót már ekkor foglalkoztatta A hetedik nap szövege és világa). A hetedik nap tehát az 
előzőek értelmében vízió, bizonyos fokig a valóságtól elrugaszkodó látomás a gyűlöletről, 
az erőszakról, a sorstalan életekről, néhol biblikus hangnemben. erre is hozok egy koráb-
bi példát az esszékötetből, ahol is mészöly miklóst idézve arról értekezik sándor iván, 
hogy: „a vízió igazsága valóban tartósabb, mint a logikáé. indíthat akár egy regényt.” (i. 
m., 18.) a látomás persze magával vonzza, hogy a történések olykor allegorikusak, a sze-
replő személyek főleg egy-egy oldalukat mutatják az olvasónak, s nem feltétlen többdi-
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menziós életükkel tűnnek föl. s természetesen az is igaz, hogy az „emberi helyzet”, a 
mindenkori emberi helyzet megértése parabolikus színezetű. érezzük, szinte tapintjuk, 
hogy a xVi. századi németalföldi történet valójában a mai németalföldről, vagyis inkább 
európáról szól; tömegek tántorgásáról az országutakon. e parabolában a múlni amúgy 
sem akaró idő minden időbeli dimenziót összeránt, ahogy olvasható a következő mondat-
ban: „a rabbik tekintete hasonló volt, mintha az idő pillantásukban bújt volna meg, az is, 
ami volt, az is, ami van, és a sejtése annak, ami lehet” (179.). 

sándor ivánnak vannak emlékezetes regényei, esszéi, sok közülük szívemhez közel 
álló, de ilyen félelmetesen sötét tónusú, mondhatnám, keresetlen szóval, reménytelensé-
gével szorongató szerintem nincs több a pályáján. a regény talányos befejezése is ezt erő-
síti, nem fogjuk pontosan megtudni, hogy a „koncentrációs” táborból megszökő thomast 
egyszerűen elnyeli a tenger, emlékezetének minden tárgyi formáival (apja görög fordítá-
sát, a rabbi arcképét, más apróságokat a zsákjában), vagy pedig mégiscsak az oly sokat 
említett özönvíz tör a földre. a befejezés biblikus hangvétele és ereje engem inkább arra 
terel, hogy az utóbbi mellett foglaljak állást („minden sugárzott, az ég, a föld, a víz, a le-
vegő, nem lehetett megkülönböztetni magasságot és mélységet” – 254.). egyvalamire 
azonban még kitérek röviden. a figyelmesebb olvasónak föl fog tűnni, hogy az általános 
pusztulásban/pusztításban a szereplők sokszor jelöletlenül, máskor pontosan megjelölve 
hivatkoznak egyrészt az ókor nagyjaira, apuleiusra és Az aranyszamárra (az első regény-
re), hérodotoszra, tacitusra, szophoklészra (vele kapcsolatban állandó motívum lesz a 
színház mint az élet tükre, aminek sajátos megjelenési formája volt a leydeni anatómai 
színház andreas Vesaliusszal), de megjelennek így-úgy a nagy németalföldi alkotók, 
bosch (bizonytalan vagyok, mintha id. pieter bruegel is), vagy felvillannak a vicenzai 
teatro olimpico színház előadásai is. értelmezésemben az, hogy (időben keveredve) csu-
pa nagy művész, nagy alkotó áll a szöveg „siralomvölgyében”, talán arra utal (ami sándor 
iván műveiben vissza-visszatérő elem), hogy az emberi helyzetek tárgyi és emlékezetbeli 
rögzítése e művek ethoszára való hivatkozással lehetséges. a 165. oldalon thomas apja, 
aki ókori nagyok szövegeit fordítja, megidézi saját professzora szavait: „a görögök, ismé-
telte óráin a professzorunk is, a görögök munkáiban van… töprengett, hogyan folytassa, 
megtalálta, a tárgyalási alap, mondta”, amihez aztán hozzáteszi: „csakhogy közben 
athénban is egymást vádolták, egymás ellen szőtték a merényleteket… ott is vér… áru-
lás”. nyilván a mű annak keresése, hogy hogyan lehet ellenállni a pusztításnak, s a ki-
mondatlan, de érzékeltetett következtetés az, hogy bár kell, de nem lehet. e tekintetben 
eltér sándor iván minden más regényétől, esszéjétől. 


