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m á r J á n o v i C s  d i á n a

nyUgtalanÍtÓ tÖrténetek
Szalay Zoltán: Senki háza

szalay zoltán Senki háza című novelláskötete nyugtalanító olvasmány. a korábban elbe-
széléseket (Ártatlanság [2006], A kormányzó könyvtára [2010], Felföld végnapjai [2017]), regé-
nyeket (Nyelvjárás [2007], Drága Vendelinek [2014], Faustus kisöccse [2019]) és egy gyerekiro-
dalmi kiadványt (Rómer Flóris, a mesék megmentője [2019]) publikáló szerző az utóbbi 
években olyan írásokat közölt, amelyek eltérő módon kapcsolódtak a szerző városához, 
pozsonyhoz. a folyóirat-publikációk alapján sejteni lehetett, hogy tematikus szempontból 
egységes kötet készül, az viszont most vált bizonyossá, hogy a kiadványba illeszkedő 
írások egymás viszonylatában is rendkívüli technikai tudásról, kifinomult formaérzékről 
tanúskodnak.

a Senki háza tizenkét novellája különböző elbeszélői perspektívákból láttatja pozsonyt, 
pontosabban a város különböző társadalmi rétegeihez tartozó szereplőket. az Oskar Bereck 
elrablása című írás, amely megbízhatatlan elbeszélőt alkalmaz, egy egyetemi tanár gyerme-
kének a szemszögéből szól a címszereplő eltűnésének különös történetéről és az apa titok-
zatos kapcsolatáról a főváros szélsőséges mozgalmaival. a fikció szerint a kilencvenes-ké-
tezres évek fordulóján játszódó A mongol heterodiegetikus elbeszélője egy önmagát 
felrobbantó terroristáról szóló városi legendának jár utána – közben a szerző a pozsonyi 
maffiahálózat működésmódját úgy skicceli fel, hogy a narrátori hitelességet rafinált eszkö-
zökkel el is bizonytalanítja.1 A Mária Terézia Kávéház szintén nyomozástörténet; itt a 
homodiegetikus narrátor egy szerelem apropóján beszéli el a szlovákiai emigráns családból 
származó mike Fehr nevű író felderítésére irányuló törekvéseket – a nyomok szerint Fehr 
nem kevesebbet tett, mint hogy „felépítette a béke városát”, (az imaginárius földrajzi ele-
mekkel gyakran operáló szalay-prózában megképzett2) pozsony szabadállamot. a kötet 

1 „már szinte senki nem emlékszik erre a történetre; egyáltalán, a legtöbben csak azt a fényes vil-
lanást vették észre, amely süvítő gömbvillámként bukkant fel a város tetején egy júliusi éjszakán, 

 hogy aztán gyorsan elenyésszen, akár egy valószerűtlen, fülledt 
gyerekkori este emléke” (32.), „alig néhány évvel korábban kez-
dődött a történetnek az a része, amelyről a zavaros spekulációk-
nál pontosabb ismereteink lehetnek” (33.).

2 „[diákként] rajongtam a földrajzért […], sok elképzelt biroda-
lom történetét írtam meg saját szórakoztatásomra, flórájukkal-
faunájukkal és történelmükkel együtt, és nem volt annyira 
nehéz elhinni, hogy léteztek is. azóta is vannak hasonló pró-
bálkozásaim. ha tehát egyszer a világ valamelyik tantermé-
nek a földrajzóráján szóba kerülne pár általam felvázolt hely, 
mondjuk az a boroszló nevű városállam, ahol daniel Wend 
tevékenykedett, esetleg a Felföldi köztársaság, a zombor-, 
más néven Üllő-sziget, ahol a kékfejű makákó honos, netán
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címadó novellája a terjedelmet és az elbeszélés komplexitását tekintve is fajsúlyos írás,3 a 
Senki háza négy szereplő szemszögéből láttatja közel százötven év történéseit, közép-európa 
történelmének vészterhes időszakát.4 szalay zoltán munkája az elbeszélés módozatait te-
kintve tehát sokrétű kötet, mégsem csapongó vagy széttartó – a kompozíció roppant tuda-
tos szerkesztői munkát tükröz.

a Senki házát hajlamos volnék urbanisztikai prózaként definiálni; a városi miliő mind-
egyik novella esetében meghatározó, az olvasás folyamán pozsonnyal kapcsolatban jelen-
tős tudásanyagra tehetünk szert. az elbeszélések tárgyát ugyanakkor nehezen lehetne 
csupán a városra szűkíteni, szalay munkája ennél rétegzettebb mű. a kötet pozsonyt egy-
mástól radikálisan különböző karakterek szemszögéből, eltérő viszonyulási módok sze-
rint láttatja. a nyitónovellaként exponált Piramisépítők robi nevű szereplője például a het-
venes évek víziói alapján akarja porig rombolni, majd vasbetonból újjáépíteni a várost: 
„ez a kis ország nagyobbra fog nőni, mint bárki sejtené. ő, a vidékről idekerült, munkás-
családból felkapaszkodott, nemzetiségi gyökerű mérnök, ő lesz az, aki ezt a kis országot 
olyan magasra emeli, hogy a nagy birodalmak is csodájára fognak járni. […] ez mind a 
miénk lesz. itt kő kövön nem marad. Főváros épül, az új korszak fővárosa” (12.). A Mária 
Terézia Kávéház pozsonyba települt elbeszélője pedig csak egykori szerelméhez kötődően 
képes értelmezni a térséget: „számomra sokáig ő jelentette ezt a helyet, amikor bárki ki-
mondta a város nevét, Judit arcának finom gödröcskéi jelentek meg a szemem előtt. még 
most is, ha megpróbálom visszaidézni a villamos hangosbemondóját, Judit hangján hal-
lom a megállók nevét. ő mutatott be mindenkinek, akit ismerek itt, és akikkel eleinte a 
kölcsönös bizalmatlanság falai felett pillantgattunk egymásra” (180.). a Henry központi 
alakja, az ösztöndíjas portugáliai kutató, aki (szellemes szerzői leleménnyel) azért érkezik 
szlovákiába, hogy „ennek a közép-európai országnak az unalmas, periferikus főváro-
sában kutassa a szarvas nünüke” nevű bogárfajt (96.), pozsonyban csak egy gyorsan illa-
nó szerelmet és a helyi skinheadek brutalitását tapasztalhatja meg. pozsony tehát a karak-
terek identitását alakító tényező, ahol a város szimbolikus helyszínei, a közvetlen élettér 
kiemelt részei is többletjelentéssel bírnak: A feleségem történeteiben megjelenő Öreg híd, a 
címadó novellában szereplő, történelmi sorsfordulók emblémájaként értelmezhető ház 
vagy A néma szellemben ábrázolt petržalkai mesterséges domb különös magnetizmussal bír. 

a történeti idősíkon és kortárs környezetben egyaránt játszódó írásokat egy kiemelt 
motívum is összekapcsolja: a nyelvvesztés, kétnyelvűség, nyelvi identitás problémája a 
novellák többségének jelentős tényezője. a Piramisépítők elbeszélője például a társadalmi 
marginalizálódást a nyelvi eltéréseken keresztül értékeli: „napokig nem szóltam senki-
hez, ha valaki megszólított az utcán, úgy tettem, mintha nem beszélném a nyelvet. 
hamarosan elbizonytalanodtam, vajon tényleg beszélem-e. amikor leültem a duna-
partra, fennhangon kimondtam egy-egy szót, de mindig volt valami, amit nem találtam el 

 pozsony szabadállam, az nem lenne rossz visszajelzés. még jobban tetszene, ha valaki megraj-
zolná ezeknek a helyeknek a térképét (szerintem nem lehetetlen), hogy még egyszerűbb lehes-
sen ezeken a tájakon kalandozni.” – Írók vad álmai – gubis éva és szalay zoltán, dunszt.sk, 
https://dunszt.sk/2021/07/09/irok-vad-almai-gubis-eva-szalay-zoltan/ (a letöltés ideje: 
2021. 10. 16.).

3 a szerzői reflexió szerint a kötet gondolati magja is ebben a novellában keresendő: „a novellacik-
lus gondolatát a címadó elbeszélés megszületésének pillanata hozta, mely a szerző szerint a leg-
inkább rétegzett és a legpontosabban bontja ki az elsődleges elképzelést.” – harvan kati: kettős 
könyvbemutató pozsonyban, Új Szó, https://ujszo.com/kultura/kettos-konyvbemutato-
pozsonyban (a letöltés ideje: 2021. 10. 16.).

4 a térség történelmével a kiemelt helyzetbe állított Senki háza explicit módon foglalkozik, ugyan-
akkor a topografikus környezet és a tágabb kulturális kontextus a kötet egészét tekintve lényegi, 
lásd a kiadvány darvasi lászlótól származó mottóját: „mondja csak, könyvtáros úr, igaz, hogy 
kelet-európa összes órája rosszul jár?” 
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a kiejtésben: vagy az ’a’ hang lett túl vaskos, vagy valamelyik mássalhangzó szólt hami-
san” (15.). a Vegyes érzések narrátora pedig felvidéki szerelmét a beszédmód jellemzői 
alapján egyéníti: „a szintaxisában néha voltak furcsaságok, de gördülékenyen, magabiz-
tosan fejezte ki magát, gazdag szókinccsel, és nyelvtana sokkal jobb volt, mint bármelyik 
anyanyelvi szlováknak. az akcentusát hallva távoli, széles sztyeppéken és végeláthatat-
lan lápvidékeken túl élő, búskomor, pogány népek jutottak eszembe, akiknek ő lehetne az 
istennőjük” (110.). 

a fenti példák is mutatják, hogy a kötet a témakezelés, a karakterábrázolás szempont-
jából nagyfokú változatosságot mutat; szalay írásainak erénye, hogy a történetek nem 
kiszámíthatók, elkerülnek mindenfajta sematizmust. a novellák jellemzően az olvasói el-
várások kizökkentésének eszközével élnek – változatos módokon. a befogadói horizontot 
meghaladó elemekkel szembesülünk például az Agykontroll című írásban, melyben egy 
állásából elbocsátott kisállatkereskedőt behálóz, majd csődbe visz egy ezoterikus előadá-
sokkal haknizó üzletember. a novella egy pontján szokatlan fordulat következik be: ami-
kor a megtévesztett férfi az agykontrolltanfolyamon elsajátított tudást fián alkalmazza, a 
gyermek (az olvasóval együtt) elveszti a kapcsolatot a szövegvilággal – sosem derül ki, 
pontosan mi történt a szerencsétlenül sikerült hipnózis során. az Oskar Bereck elrablása 
hasonló eljárásokat érvényesít. a narrátor a címszereplő eltűnésével összefüggésben szá-
mos részletet közöl: édesapja megváltozott viselkedéséről ad hírt, mely kapcsolatban áll-
hat a szélsőséges mozgalmakat támogató szomszéd felbukkanásával és oskar bereck sze-
mélyével. a történet ugyanakkor mindvégig nyugtalanító marad – sosem fogjuk 
megtudni, hogy az apának mi köze van az emberrabláshoz és ahhoz az éjszakához, ami-
kor a narrátor rejtélyes körülmények között eszméletét veszti:

apám nyitva hagyta a kaput, rohantam át a zuhogó esőben garaiékhoz, […] az 
ordítás hátulról jött, talán elkapta valami a szomszédot ott hátul, egy vadállat, egy 
fegyveres betolakodó. pislogó fényt láttam, az ordítás szakadozni kezdett, az eső 
egyre csak ömlött, és akkor ráléptem valamire, puha volt, de egyúttal sikamlós, és 
elvesztettem az egyensúlyomat, mintha az a valami egyszerre akarna beszippanta-
ni és eltaszítani… hideg ölelést éreztem, és az ordítás egyszeriben abbamaradt.  
a következő napot lázasan feküdtem végig, és még napokig tartott, mire magam-
hoz tértem […]. orvoshoz nem vittek, odahaza kezeltek […]. senki nem beszélt az 
ordításról vagy arról, hogyan keveredtem haza. (69–70.)

az intenzív befogadói munkát igénylő szalay-novellák tehát jól példázzák az unheimlich 
hatásmechanizmusát – gyenes gábor sejtelmes illusztrációi pedig tovább erősítik e ta-
pasztalatot. a szövegek azonban nem korlátozhatók erre az aspektusra, a Senki háza a 
társadalmi jelenségekre koncentráló olvasatnak is tág teret enged. a szerző a reális élet 
által felkínált anyaggal dolgozik – a kisemberek életének eseményei minden esetben jól 
meghatározott történelmi kontextusban érvényesülnek. a kötet közhelyeket elkerülve 
tud szólni többek közt a csehek pozsonyi bevonulásáról, Csehszlovákia felbomlásáról, a 
mečiar-rezsimről5 vagy trianonról. szalay zoltán elbeszéléskötete a többszörösen terhelt 
életanyaghoz eredeti módon közelít – a Senki háza a történelmi traumák feldolgozását 
ösztönző mű, az olvasói képzeletet jótékonyan nyugtalanító olvasmány.

5 „leváltották az ország éléről a morcos diktátort, az egykori bokszolót, aki kiszolgáltatta az álla-
mot a maffiának. véget értek a kilencvenes évek, és a jólét napvilága végre rávetődött a sötéten 
csillogó pozsonyi háztetőkre is.” (33.).







a lengyel összeállítás szerzői

Ewa Winnicka: újságírást és amerikanisztikát tanult, 1999 óta a Polityka című hetilap mun-
katársa, publikál a Tygodnik Powszechnyben, a Duży Formatban és az olasz Internazionaléban 
is. több dokumentumfilm készítésében is részt vett, társadalmi témájú szövegeiért kétszer 
is elnyerte a grand press díjat. több műve középpontjában a külföldre települő lengyelek 
állnak.

Magdalena Rittenhouse (1969): riporter-író, fényképész, fordító. anglisztikát tanult var-
sóban és újságírást a Colorado egyetemen. princetonban él. időnként jegyzetfüzettel, más-
kor fényképezőgéppel járja manhattan utcáit. a Tygodnik Powszechnyben, a Kontynentyben 
és a Pismóban jelentek meg írásai. 

Ilona Wiśniewska (1981): riporter-író, fényképész. a Dwutygodnik, a Duży Format és 
a Polityka lapok munkatársa. műveit több rangos kitüntetéssel is elismerték. 2010 óta 
észak-norvégiában, a spitzbergákon él, „északi” riportjai rendszeresen megjelennek a 
Politykában.

Joanna Czeczott (1979): politológus, riporter-író, tanulmányait varsóban és szentpéter-
várott végezte. évekig dolgozott a Przekrój című folyóirat külföld rovatánál. a Kislányok 
kozmosza című, gyermekeknek szóló riportújság egyik alapítója és főszerkesztője. Szentpé-
tervár. Az álmok városa című kötetével két rangos díjat is elnyert. 

Mateusz Marczewski (1976): költő, prózaíró. riportirodalmi írásai a Politykában, a Tygodnik 
Powszechnyben, a Gazeta Wyborczában és a Dwutygodnikban jelennek meg. volt a kulturális 
minisztérium ösztöndíjasa, munkáját díjakkal is elismerték. 

Witold Szabłowski (1980): újságíró és riporter-író, elnyerte az európai parlament újságíró-
díját, ezenkívül több lengyel díjjal is kitüntették. a Gazeta Wyborcza és a Duży Format mun-
katársa, korábban dolgozott a tvn24 televíziónál is. riportjai középpontjában egyrészt 
törökország áll, ahol élt is, másrészt a közép-európai országok szabadsághoz vezető útja. 

Iza Klementowska: riporter-író, újságíró. Írásai számos lengyel, illetve egy new york-i 
folyóiratban, továbbá antológiákban jelentek meg. több önálló kötet szerzője.

Maciej Wasielewski (1982): egyetemi oktató, forgatókönyvíró, riporter-író. a  lengyel ri-
portiskolában és a varsói egyetem újságírás szakán tanít. több rangos irodalmi és újságírói 
díjra is jelölték. 

Andrzej Muszyński (1984): a ryszard kapuściński „hérodotosz” alapítvány első ösz-
töndíjasa. több folyóiratban is publikál. az utazás csak ürügy számára, hogy visszatérjen 
provinciális gyökereihez, amelyek riportjai középpontjában állnak. egyedül, gyalogosan 
átkelt az atacama-sivatagon, járt mianmarban és gabonban. 

Mateusz Janiszewski (1975): végzettsége szerint baleseti sebész. 2006-ban járt először ke-
let-timorban, ahol – mivel egyetlen, ott tevékenykedő humanitárius szervezethez sem tar-
tozott – önkéntes orvosként dolgozott a főváros, dili nyomornegyedeiben. ebből született 
a Ház a Loes folyó partján című kötet.  

Przemysław Czapliński (1962): irodalomkritikus, a poznańi adam mickiewicz egyetem 
professzora, ahol kortárs irodalmat oktat. a lengyel tudományos akadémia levelező tag-
ja. számos rangos kitüntetés birtokosa, évekig tagja volt a legfontosabb lengyel irodalmi 
díj, a nike zsűrijének, 2008 óta a Valóság metaforái kortárs lengyel színházi fesztivál zsűri-
jének tagja.


