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g y Ü r k y  k a t a l i n

zsebben hordott identitás
Dmitry Glukhovsky: Text

hazája kritikusainak egyöntetű véleménye szerint az orosz sci-fi műfajának egyik legnép-
szerűbb képviselője, dmitry glukhovsky egyfelől igen bátor lépésre szánta el magát, ami-
kor 2016-ban szépprózai mű megírására vállalkozott, másfelől ezzel régi vágyát teljesítette 
be. a szerző nálunk is rendkívül sikeres, a fantasy műfajába sorolható Metró-regényei, illet-
ve nagyszabású negatív utópiái (Futu.re, Orosz népellenes mesék) alkotása közben „régóta 
álmodozott arról, hogy »igazi« íróvá váljon, hogy a havonta megjelenő irodalmi folyóira-
tokban »komoly« elbeszéléseket publikáljon, hogy a »díjakkal illetett próza« nagymestere-
ivel együtt almanachokban szerepeljen”.1 az ilyesfajta háttérrel íródott, Moszkvában 2017-
ben napvilágot látott Text című regényben azonban „nemcsak a fantasy-író glukhovsky 
mozdult el a realizmus felé, hanem maga a realitás is döntő lépésre szánta el magát a fan-
tasztikum irányába”.2 ha ugyanis a Text húsz évvel ezelőtt íródott volna, még a fantasy 
műfaji elemeit viselte volna magán. hogy miért, írásomban erre is igyekszem válaszokkal 
szolgálni.

ennek a maga nemében valóban zseniális sci-fi-írónak a szépprózai vállalkozása mint 
élete első ilyesfajta műfaji „kalandozása” kétségtelenül hordoz magán némi „gyermekbe-
tegséget”. Főhősét, ilját, akit annak idején ártatlanul ítéltek el, s hét év után szabadul a 
szolikamszki börtönből, azaz a klasszikus íróelődök, szolzsenyicin, salamov és dovlatov 
műveiből jól ismert zónából, már csak egyvalami élteti. bosszút akar állni az őt annak 
idején börtönbe juttató alhadnagyon, Pjotr hazinon, aki a szövetségi kábítószerellenes 
szolgálat tisztjeként egy éjszakai szórakozóhelyen maga csempészett ilja zsebébe kábító-
szert, majd pedig ráhívta a kollégáit, a rendőrséget. az iljánál talált illegális szer mennyi-
sége pedig hét év börtönbe került. ám kezdő szépíróként glukhovsky, hogy megmagya-
rázza az egyedüli vágy, a bosszúállás kizárólagosságát a főhőse életében, a regénye első 
harminc-negyven oldalát túlságosan szentimentálisra festi. túlságosan sok, átlátszó és jól 
kiszámítható érzelmi veszteséget „kényszerít rá” a főhősére: 
erőltetett véletlennek érezhetjük, hogy az apa nélkül felnőtt 
ilja édesanyja a fia szabadulása előtt egy nappal hal meg in-
farktusban, túl egyszerű, klisészerű képlet, hogy ilját a bör-
tön előtti kedvese, vera nemcsak hogy nem várja meg, de 
még azt is közli egykori párjával, hogy mástól terhes. Mire 

1 Fjodor koszicskin: vszjevo lis „tekszt”. o novom romane glu-
hovszkovo. https://godliteratury.ru/public-post/vsego-lish-
tekst-o-novom-romane-glukh
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ilja az egész kötetet meghatározó narrációba belekezdve, azaz saját magával párbeszédet 
folytatva szerelmi viszonyuk zátonyra futását a következő „csöpögős” hasonlattal kons-
tatálja: „az iskolai szerelem szobanövény, ha át akarod ültetni a cserépből a felnőtt életbe, 
a gyomok megölik” (43.). s a zóna előtt örök barátnak hitt szerjogával sem tudják a kap-
csolatukat ott folytatni, ahol abbahagyták, csakhogy összekülönbözésüket talán kisebb 
kontrasztokkal is lehetett volna érzékeltetni annál, mint hogy a nagymenő szerjogának a 
kisemmizett, börtönviselt iljához képest srí lanka-i nyaralásra futja.

az emberi kapcsolatokra vonatkozó veszteségek persze valóban jó alapként szolgál-
nak a bosszúhoz mint egyedüli célhoz, csakhogy a szemfüles olvasónak már ekkor feltűn-
het egy nagyon jelentős, ilja további életútja szempontjából igen fontos motívum: az, hogy 
amíg a srác minden, őt így vagy úgy faképnél hagyó hozzátartozója komoly személyle-
írást kap, addig iljáról gyakorlatilag nem tudunk meg semmit. külső és belső jegyeinek 
egyöntetű hiánya a semmilyenségét, a személyiség hiányát3 tükrözi, s talán szerencsésebb 
lett volna, ha a szerző a szentimentális motívumokkal szemben inkább ezt az összetevőt 
domborítja ki erőteljesebben, hiszen a történet további menetének ismeretében épp ez a 
„tulajdonság nélküliség” válik az érzelmi veszteségeknél jóval fontosabb részévé, sőt, 
szimptomatikus velejárójává ilja bosszúvágyának. ilja ugyanis, amikor bosszút áll, azaz 
amikor a börtönévek alatt magában csak gecire4 elkeresztelt hazinra kést fogva, s azzal 
állon szúrva végez egykori börtönbejuttatójával, majd a holttestet gondosan egy csatorná-
ba rejti, nemcsak öl, hanem lop is: az alhadnagy zsebében hordott, bekapcsolt, tehát még 
„élő” okostelefonját is elkobozza tőle. 

s úgy érzi, hogy „a kezét égető telefon” miatt „mintha nem ölte volna meg teljesen 
Petyát” (124.): glukhovsky ezzel a remek húzással, azaz a holttest még „élő” részének 
eltulajdonításával a regényét minden addigi gyermekbetegségéből képes kigyógyítani. 
hiszen az ilja hétéves börtönbüntetése ideje alatt egyre „okosabbá” váló, az adott ember-
ről – a kapcsolatairól, a munkájáról, de még az aznapi hangulatáról is – mindent tudó, s 
mindent rögzíteni, tárolni képes telefon birtokában ez a semmilyen, múlt, jelen és jövő 
nélküli fiatalember végre személyiségre lel, identitást talál magának. a telefonban tárolt 
adatok, a nagyon is élő emberi viszonyok meglétét tükröző sms-ek, fotók, e-mailek vilá-
gába belemerülve, „kotorászva Petya belsejében, kesztyű nélkül nyúlkálva a hasüregé-
ben” (189.) ilja egyre inkább Petyának kezdi érezni magát, az ő életét kezdi élni. az édes-

3 ilja édesanyjának döntő szerepe van abban, hogy a fiú ennyire „semmilyenné” lesz, hiszen a 
börtönbe kerülésekor ő az, aki az észrevétlenné válás stratégiáját javasolja a fiának: „bármi tör-
ténjék is veled ott, a börtönben, ne engedd be magadba. Mintha csak nem is te lennél ott. Mintha 
ez csak egy szerep lenne, amit el kell játszanod. és közben az igazi éned a belső zsebedben rejtő-
zik, ott várja ki a sorát. Csak nehogy a hőst próbáld ott játszani, az istenre kérlek! Csináld, amit 
mondanak. Mert különben megtörnek, iljusa. Megtörnek, vagy akár meg is ölnek. a rendszert 
nem tudod megváltoztatni, hiába küzdesz, de észrevétlenné válhatsz, és akkor a rendszer elfe-
ledkezik rólad” (23–24.).

4 M. nagy Miklós a regény egyébként kiváló fordításában Pjotr hazin gúnynevét nem az orosz 
szövegben meglévő szuka szóval adta vissza. ennek oka a két nyelv egymástól eltérő lexikális és 
stilisztikai sajátosságában rejlik. oroszországban ennek a nősténykutya-elnevezésből származó 
gúnynévnek ugyanis van férfi változata is, azaz a szó nőnemű végződése ellenére hímneműekre 
is vonatkoztatják, nálunk viszont visszás lett volna egy férfit szukának keresztelni. a fordító vá-
lasztotta geci gúnynév pedig hangulatában remekül visszaadja azt a gyűlöletet, amit ilja érez 
Pjotr iránt. a magyarítás kapcsán összességében mindössze annyit bátorkodom megjegyezni, 
hogy itt-ott nem ártott volna néhány, a szövegben szereplő, s csak oroszosan visszaadható kifeje-
zést lábjegyzetben megmagyarázni. Például, amikor a szövegben a yandex szó szerepel, nem 
biztos, hogy minden magyar olvasó tisztában van azzal, ez a legnépszerűbb orosz internetes ke-
resőoldal, vagy amikor ilja az úgynevezett pjatyorocskás szatyorba pakol, talán érdemes lett vol-
na jelezni, hogy a Pjatyorocska egy népszerű élelmiszeráruház-lánc oroszországban.
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anyja reményeivel szemben tehát a börtönből szabadult srác nem a saját belső zsebéből 
tudja előhúzni az igazi énjét, hanem egy idegen ember, Pjotr zsebében rejtőző telefonon 
keresztül véli megtalálni azt. ilja az eltérő hangszíne miatt beszélni ugyan nem mer Pjotr 
hozzátartozóival, de miután végigböngészi a telefonban tárolt adatokat, s képbe kerül 
geci viszonyait illetően, sms-ezni kezd az áldozata anyjával, mindössze az iPhone-on tá-
rolt képek alapján beleszeret az egyébként várandós „csajába”, nyinába, s tovább pörle-
kedik Petya apjával, a magas beosztású rendőrtiszttel, akinek persze fogalma sincs arról, 
hogy fia a kábítószerellenes szolgálat alkalmazottjaként maga is drogot árul, használ, s 
holtában – a telefonján keresztül – a Petyává formálódó ilját is bevonja az ügyébe.

a történetnek ezen a pontján válik lényegessé az a megállapítás, mely szerint ha 
glukhovsky húsz évvel ezelőtt írja meg a művét, még a fantasy műfajában alkotta volna 
meg. hisz ki gondolta volna két évtizeddel ezelőtt, hogy egy teljes emberi élet el tud férni 
egyetlen apró készülékben? Mára azonban – s ezért találó Fjodor koszicskin megállapítá-
sa, mely szerint itt „a realitás is döntő lépésre szánta el magát a fantasztikum irányába” 
– ez a tény, még ha félelmetesen bizarr is, de mindennél valóságosabbá vált. 

ilja azonban nemcsak személyiséget, identitást szerez magának azzal, hogy a telefon-
ján keresztül vájkál Pjotr életében, s a készülékét a zsebében hordozva azonosul vele, ha-
nem az iPhone-on tárolt adatok birtokában végre jelentős, befolyással bíró embernek érzi 
magát. olyannak, aki felelős mások életéért, a holtak reputációjáért csakúgy, mint az élők 
sorsáért – erre talán nyina dilemmája a legjobb példa: vajon elvetesse vagy megtartsa-e a 
megfogant magzatát? azaz, ahogyan konsztantyin Milcsin is megfogalmazza a regényről 
szóló elemzésében, a műben az egyik legfontosabb „ennek a jelentéktelen embernek az 
önérzete, amely épp ebben az extrém helyzetben szökött a magasba”.5 s miközben „szívta 
valakinek a maradék cigijét, s élte valakinek a maradék életét” (156.), az ő helyzetében 
nem kevésbé lényeges, hogy mindezzel időt is nyert magának: tisztában van vele, hogy 
amíg a kapcsolatait a telefonján keresztül életben tartja, Pjotrot is élőnek gondolják, nem 
kezdik el keresni a holttestét, így nem kezdik el keresni őt, a gyilkosát sem. 

a bűnelkövetés utáni időhúzás, taktikázás pedig az okostelefonok világának realitásá-
ból a 19. századi realista regények világába is visszaröpíti az arra érzékeny olvasót, s épp 
ennek az intertextuális eljárásnak az alkalmazása avatja valóban szépíróvá a klasszikus 
párhuzamokkal ily módon élni képes glukhovskyt. Mégpedig a dosztojevszkij-hős, a 
bűnelkövető raszkolnyikov időhúzásának, a hatóságok – konkrétan Porfirij vizsgálóbíró 
– bár nem okostelefonon, hanem élőszó „segítségével” történő félrevezetésének, kijátszá-
sának a világába. Mert bár ilja klasszikus elődje előbb követte el a bűnt, s utána bűnhő-
dött, ilja pedig fordítva: előbb bűnhődött a zónában, hogy utána váljék bűnelkövetővé, 
cselekedeteik mozgatórugója, bűnről való felfogásuk és szociális körülményeik kísérteti-
esen hasonlítanak egymásra. Mindketten a jelentéktelenségüket kívánják orvosolni, ami-
kor raszkolnyikov a kártékony uzsorásnő meggyilkolásával, ilja pedig a Pjotrral szemben 
elkövetett bosszúállásával egyfajta igazságot akar szolgáltatni. s mindketten ugyanolyan 
további, nem kívánt, az elveikkel össze nem egyeztethető áldozatot is maguk után hagy-
nak: raszkolnyikov az uzsorásnő terhes unokahúgát, lizavetát, ilja pedig Pjotr szintén 
várandós barátnőjét, nyinát, aki ugyan életben marad, de azon ilja is kénytelen eltűnődni, 
hogy vajon milyen lehet „egy halottól terhesnek lenni” (199.).

hasonlók abban is, hogy apa nélkül nőttek fel, épp ezért az anyjuk – még ha ezt tagad-
ják is – túlságosan is meghatározó személyiséggé válik az életükben. Mindketten félbe-
hagyják az egyetemet – raszkolnyikov önszántából, illetve a nehéz anyagi körülményei 
miatt, ilja pedig a börtönbüntetés következtében. de ami talán minden eddiginél fontosabb 
párhuzam kettejük között, az az, hogy – épp az „igazságszolgáltatás” – jellege miatt – egyi-

5 konsztantyin Milcsin: knyiga na vihodnije: text dmitrija gluhovszkovo. https://tass.ru/
opinions/4397299
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kőjük sem tartja bűnnek a tettét, s nem érez – legalábbis a bűnelkövetés pillanatában bizto-
san – lelkifurdalást a tette miatt. raszkolnyikov ma már klasszikusnak számító szavaival: 
„– bűn? Micsoda bűn? – Mert megöltem egy ocsmány, kártékony férget, egy vén uzsorás-
asszonyt, aki senkinek a világon nem kellett, akinek a megöléséért negyven bűnt meg kell 
bocsátani, aki a szegények vérét szítta, hát ez bűn? nem törődöm vele, eszembe sincs le-
mosni”,6 21. századi „testvére”, ilja pedig hasonlóan néz magába, pontosabban, a regény 
szövege szerint, a „zavarosba”, amikor kijelenti: „nem volt ott sajnálat a geci iránt. 
lelkifurdalás sem volt amiatt, hogy ölt. nem kínozta a bűne. szerette volna azt érezni, 
hogy győzött az igazság: hiszen most először az életében isten elfordította a fejét, és ő a 
maga módján igazságot szolgáltathatott. bosszút álltunk, anyu? nem, nem volt ebben a 
tegnapi tettében semmi diadal. egyszerűen csak megdöglött egy mocsok. undort érzett a 
geci iránt, mert Petya csúnyán halt meg; de magától is undorodott – mert ő meg szívta 
magába a halálát szívószálon, mint az epres turmixot a Mcdonald’sban. és megmaradt 
benne a düh a geci iránt, mert a lyukas torka miatt nem tudott vele emberi módon elbe-
szélgetni” (84.).

s mindketten tisztában vannak azzal is, hogy bizonyos értelemben a gyilkos magával 
is végez. Csakhogy, amíg raszkolnyikov erre szonya segítségével jön rá, a szerencsétlen 
sorsú lány vezeti rá arra, hogy ki tudja jelenteni: „és azt hiszed, az öregasszonyt öltem 
meg? Magamat öltem meg, nem az anyókát! egy csapással agyonütöttem magamat akkor, 
úgyhogy sose támadok fel többet!”,7 addig iljának erre magától kell rájönnie: „azt hittem, 
hogy ölni nem félelmetes, de kiderült, hogy amikor egy másik embert megölsz, magadat 
is megölöd: meggyilkolod magadban az ideget, az eleven gyökeret ezzel a ciánnal, és úgy 
létezel tovább, mint egy elhalt fog” (437.).

ám ez a fajta felismerés az ő esetében már késő. hiszen ilja – ellentétben raszkolnyi-
kovval – már túl van a bűnhődésen. amíg 19. századi elődjének a mélyen hívő szonya 
segítségével, iránymutatásával még volt esélye a bűnhődésre, a sokáig kétségbe vont „fel-
támadásra”, addig a Text főhősét, azaz ennek a fordított irányú bűn és bűnhődést felvázo-
ló műnek a főszereplőjét a 21. században már nem várja az isten. valami egészen más vár 
rá. Pedig egyik alkalommal még meg is próbálja a Mindenhatót – az okostelefonján, azaz 
a zsebében hordott, magára oktrojált személyiségén keresztül – felhívni: „hívta istent. 
állt, hallgatta a mellkasát. hosszan kicsöngött. senki nem vette fel. nem volt kapcsolat. 
vagy lehet, hogy neki is be van állítva a »ne zavarjanak« üzemmód. Mintha mindent jól 
csinált volna, és mégis a pokolra jut. a földön úgy van berendezve az élet, hogy minden 
ember feltétlenül a pokolra kerüljön. különösen oroszországban” (173.).

6 dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Fordította görög imre és g. beke Margit. európa kiadó, buda-
pest, 1999, 609.

7 uo., 493.


