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Horváth Péter sikerfilmek és sikerdarabok szerzõje, rendezõje, aki

rövidebb-hosszabb szünetekkel folyamatosan jelen van a kortárs iro-

dalomban, a hetvenes évektõl figyelem, némi lélegzetvétellel közte,

kétkötetes nagy munkát rakott le az asztalra. A két regény olvasata

után a kérdés eldöntetett: jobban járunk mi, színházba, moziba rit-

kán elvetõdõ vidéki olvasók, ha a szerzõ kevesebbet kalandoz, nem

hagyja el idõrõl idõre az irodalmat az azonnali visszaigazolás, a

gyors gyõzelem reményében. A pillanatra mozduló film, az aktuális

színdarab emlékeztet a napi újságra, gyorsan avul. Annyi bizonyos,

hogy Horváth Péter olvasmányos, fordulatos és fondorlatos, hamisí-

tatlan nagyregénnyel kínálja meg olvasóit.  

Mindkét regény színhelye a középkori Észak-Magyarország,

Selmec, a gazdag bányaváros, ahol a világ mindenkori állásának

megfelelõen folyik a harc a hatalomért, a megélhetésért, vagy simán

a túlélésért. Német bányagazdák, bányamérnökök a polgárság, de

a várost mindenféle náció lakja, szlovák, lengyel, magyar, cseh, zsi-

dó. A kor, amit áttekint, Mátyás 1490-ben bekövetkezett halálától az

országra köszöntõ káosz ideje. A trónkövetelõk – Corvin János, Ja-

gelló Ulászló cseh király, és a lengyel királyfi, János Albert – meg-

osztják a hatalom közelébe navigálni próbáló magyar bárókat. Má-

tyás halálával megszûnik a központosított nemzeti királyság – elkez-

dõdik kicsiben, amit Milosevics eltûntével élõben láthattunk ötszáz

évvel késõbb Jugoszlávia felbomlásakor.

A regény (A képíró) technikája szerint emlékezõregény. Egy

öregember a halála elõtt tollba mondja az életét, a középkori min-

dennapok valamennyi belátható, felfogható szeletével, örömével, tra-

gédiájával. A reneszánsz délrõl, a gazdag olasz kereskedõ- és kikö-

tõvárosok felõl a felvilágosodás eszméje kopogtat Közép- és Kelet-

Európa ajtaján (renaissance: újjászületés). A képzõmûvészet 1420

körül szüli meg a maga reneszánsz irányát (Firenze), majd átterjed

egész Itáliára. Az Alpoktól északra csak 1500 után támad, de egy-

egy úttörõ megelõzi a kort, megjelenik, hozza az új szellemiséget

egy européer festõzseni, aki tanoncként, festõinasként bejárja Euró-

pát, akit MS-ként emleget az utókor. M. S. mester egy ilyen elsõ ma-

dár Horváth Péter regényében. 

A legalább ötvenszereplõs regény vállaltan a klasszikus nagyre-

gény receptjét, az extenzív totalitás logikáját követi. A szerteágazó

cselekmény helyszínei elvisznek Európa minden fontos központi val-

lási, kulturális városába, püspöki fogadótermekbe, nyomorúságos

bányászkunyhóiba, de látjuk Róma lepusztult utcáit, a Magas-Tátra

csúcsai közt kanyargó veszélyes átjárókat. Ugyancsak a nagyre-

gény hagyományát követi Horváth Péter, amikor létfilozófiai elmélke-

déseket ad szereplõi szájába, ezek – prózai mûben ritkán olvasható

– költõi emelkedettségû futamok. 

A képíró több ötszáz oldalnál. Nem zsebkönyv két villamosmeg-

álló közé szánva. És nem úgy ötszázharminc, hogy jó lányregény-

ként csivitel. Odatéve, akár a novella, figyelni kell, és érdemes fi-

gyelni, megjegyezni a mellékszálra ejtett megjegyzéseket, mert krimi

is. Sokszínû, testes, véres és gonosz krimi, ugyanakkor derûs és vi-

dám, anekdotikus, változatos, pornográf, változatosan pornográf és

szívfájdítóan emberi. Ráadásul Horváth Péter ötletesen, ezer külön-

féle formában teszi el láb alól a szereplõit. 

Az egymással harcoló kolostor és a templom, a törtetõ Pius, a

megzsarolt városvezetés, és az apát, a barátok együtt és külön-kü-

lön, a nyelvmetszett Nyulacska kalandjai, a cseh darabontok, a bi-

zonytalanságukban elaljasuló tanácsnokok, a bravúrosan felrajzolt

nõk, a napfelkelte természetességével zajló nemi aktusok, az éhes

és számító „pinnák” és „pinnácskák”, fölöttük a teljes Felvidék fölötti

ég. Történhetne egy mai kisvárosban. Horváth Péter megteszi azt a

csodát, hogy mindig az a fõszereplõ, akit látunk. Közben minden

történés mögött, a teljesség tengelyében két alak, körülöttük forog

az univerzum: a zseni, hátterében legalább villanásra felsorakozik a

reneszánsz kor teljes festõgárdája, és a szelíd apát, aki nem tud

gyûlölni. Az íródeák egy helyütt rákérdez: „Honnét tudhatod idézni a

jegyzõ, a bíró, a föstõ, és mind a többiek tetteit, szavát, gondolatai-

kat? – Az ördög – mondom. – Õ súg nekem.” 

„Koldusok vagyunk, ez az igazság.” – mondja Heltai Gáspár a

regény epilógusában „az Úr ezerötszáznegyvenharmadik évében.”

Mintha ma mondaná.
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