Onagy Zoltán

Napfénypróza Szobapróza
A következõket írja a kötetrõl egy helyi kollegina: „A Nyíregyházi Te-

Amikor az író számára fáj az élet, az elsõ bekezdésbõl világossá

levízió szerkesztõ-riportere olyan regénnyel rukkolt elõ, melyet min-

válik. Ebbõl a fájdalomból nyílik, hogy szobában, papír elõtt próbálja

den nõnek el kell olvasni egyszer, sõt nem árt, ha legalább minden

a valóságot képzeletéhez hajlítani. A kettõsség – a létezõ és a vizio-

második pasi beleveti magát. Higgyék el, megéri!” Nocsak. És mert

nált valóság – furcsa dolgokat produkál. Az olvasó nem érti, miért

nem kívánnék „minden elsõ pasi” lenni, belevetem magam, az influ-

nem érti.

enzás idõ kedvez a közel ötszáz oldalas prózának, ha egyszer kötelezõ, akkor nyilván gyógyszer is egyben.
Hát nem egy aszkorbinsav bomba, nem is Mariana Keyes (a hu-

Mint általában, a címadó novellával kezdem. Elsõ menetben egy
mukk világosság sincs. Ha scifi, akkor tévedés. Ha tudományos dolgozat irodalmi átirata, akkor nagyobb. A második olvasat végén be-

mortól és beszólásoktól kicsattanó Görögdinnyével), de jellegzetes

szédes vallomás, a szerzõ mottója. Így szól: „A szerzõ a kortárs iro-

magyar nõpróza az ezredforduló környékérõl, a Júlia-regények

dalomelmélet álláspontjának dacára hisz az írás lényegi mondaniva-

hangsúlyait tologatva. Vidéki nagyváros, lakópark, négy család gye-

lójában, s az írói szándékban…”

rekekkel, kocsikkal, munkahelyi vagy családi problémákkal, bevá-

A súlyos hendikep ellenére nehezen ismerhetõ fel a novellákat

sárlóközponttal. A férfiakat lefoglalja kocsijuk fényezése, a gyerekek

olvasva, mi okozza a folyamatos olvasói távolságtartást, miért nem

esznek, vagy nem esznek, a nõ bevásárolnak, fõznek, mosnak, taka-

jön át a szöveg, mi a hiányzó többletelem, ami nem csak élvezhetõ-

rítanak, közben értelmezik maguk körül az életet. Napi politika érin-

vé tehetné a szöveget, de a szerzõ belsõ logikája egyezne a befo-

tõlegesen, kedvrongáló gazdasági mélyrepülés annyira sem. A for-

gadó belsõ logikájával, ami jó az olvasónak, mert ugyanarra gondol

ma és a tartalom egysége nem hagy kívánni valót. A világot a szere-

a kötet szempontjából meghatározó szituációkban. Igaz, a nyitó

lem, a szeretet, a barátság tartja össze. Az akár paradicsominak is

képsorban már megjelenik a „beteg, szuvas szív”, a kies panelgettó,

nevezhetõ létet, az apokaliptikus változást egy vörös démon megje-

a kannás bor, a leértékelt párizsi, a tomboló lelki szegénység. Az ol-

lenése forgatja fel, aki beköltözik a „tornyos” szomszédságba. A

vasó a kötet végéig nem szabadul a mindent borító negatív felhõbõl.

sok-sok napirenden rendes és tisztességes Zoli, Julcsi, Saci, Glória

Nehezen ismerhetõ fel a tény, mert hihetetlen, hogy Hegedûs Péter

közé belép egy antiszociális hús-vér nõ a múltból, aki rombol, amit

szövegeibõl süt, árad a felsõbbrendûség tudata, fõ- és melléksze-

rombolhat, átértékel, amit átértékelhet.

replõi debilek, gyengeelméjûek, kretének, legpregnánsabban talán a

Ferenczik Adrienne a magyar rögvalóság olyan esendõ síkját vá-

Balog vájár története bizonyítja az alapállást. De valamennyi elbe-

lasztja (Nõk Lapja-sík), ami eleve meghatározza az író-narrátor fo-

szélés problémás. Szemre valódi történetek valóságos háttéralapról

galmi rendszerét. A fõhõs párhuzamosan ül a televíziós szappan-

születve, de végül mindig kiderül, életidegen szobapróza, az egész

operák (Rosandák és Leandrók) elõtt, és éli saját szappanoperáját.

nyeklik.

Miközben nézi a televíziót, továbbgondolja, értelmezi a látott klisét:

Az Õszi shanson-ban például

„Milyen ostobák a férfiak, mosolyodott el a nõ, simán át lehet verni

bemutatja a mûködésképtelen

õket egy apró trükkel!” Szappanoperákban élni nem mentesít a sors

kultúrmissziót. A magasan kvalifi-

csapásai alól, de feltétlenül könnyít a feldolgozásukon. Ám szöveg-

kált, egészségét óvó fõhõs na-

szervezõ elem szuperötletnek tekinthetõ. Az országot százezrével

ponta fut a hegyre a kilátóhoz,

lakják szappanopera függõk, órarendjüket meghatározza a sorozat

ám minden délelõtt ül ott a padon

napi adagja. Ha a függõk ötöde felismeri a regény és a szenvedé-

egy minden szinten alulintonált

lyük közti viszonyrendszert, sikerkönyvet tartunk a kezünkben.

nõ, akihez többször misszionári-

Az írónõ egyszerû eszközökkel él. Nõ mesél nõnek. Nyomja,

usként közeledik. Végül a fõhõst

nyomja, levegõt se vesz. Nem bonyolítja a regényt, mert tudja, az

pofán veri a legalsó társadalmi

élet se bonyolítja magát. Létezik a sármos férfi, létezik a szõke nõ

szint legalját képviselõ férj. A nõ

(ezek sokszorosíthatók), és ami kettejük közt történik, szerény, ha

is a férj mellé áll. A férfi zokon ve-

úgy vesszük. Tudja, a dolgok egymásból következnek, egyszerû lel-

szi a helyszíni irodalmi képzést

kek szerény problémáiból robbannak ki az iszonytató lélektani drámák. Íme a tv-sorozatok alapsztorija. Sikerkönyv. A nagykõvári szappanopera vélhetõleg folytatódik. Erkölcsi konklúzió nincs. Eddig is
tényként volt kezelendõ, hogy a különnemû népek jönnek-mennek,
találkoznak, kedvük támad egymásra, s ha igen, kedvüket töltik. A
tényt erõsíti meg Ferenczik Andrea.
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mogorván visszautasító gesztust:
„Akkor már inkább a konok közöny” zárja az elbeszélést az író,
az olvasó pedig meghatott, öszszeomlik, kitörli a könnyet a szemébõl.
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