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Valóban újra Tótkomlóshoz kapcsolódik azoknak a dokumentumok-

nak, illetve fényképeknek egy része, amelyekre ezt a regényemet

alapoztam, s ezért ide, az általam T.-nek nevezett szülőfalum múltjá-

ba tudtam beleképzelni legvalóságosabb hőseim fotókkal is igazol-

ható életét – Semetka István alhadnaggyal, az ő Mária nővérével,

illetve édesapjukkal, a községi bíróval a középpontban. Én – mint az

önök elbeszélője – őket meg az ő

barátaikat és szerelmeseiket,

Karkus Rózsit, Koleszár főhad-

nagyot, Éva nevű húgát vagy

Ágoston Annát voltaképp szemé-

lyesen ismerem, illetve ismertem, leveleiket

olvastam, beszélgettem velük. A Weisz

fényképészcsaládot például, akik a hely-

bélieket ábrázoló képeiktől eltekintve

nyomtalanul tűntek el T.-ből, 2009-ben doku-

mentumfilmben próbáltam megörökíteni, és

ez ihlette aztán, hogy Weisz Kóbinak és

testvéreinek, Juditnak meg Imrének az alakja

köré szőttem ennek a több szálon futó

regénynek az egyik történetágát. És legelőször

épp ezek a szóban forgó Weisz-fotók kezdtek maguknak tanúskodó helyet kérni az

íródó regény bekezdései között, megágyazva egy igazi non-fiction-nek, fényképes

tényregénynek. 

Sárnehéz
sorsok
Závada Pál íróval Bán Magda beszélget

Tótkomlós az Ön jóvoltából már

régen felkerült az irodalom

térképére. Most a Nemzetközi

Könyvfesztiválra jelent meg

ötödik regénye Természetes

fény címmel, amely szerves

része korábbi alkotásainak, ide

értve a Kulákprést és a szlovák

népmeséket is. Mikor körvo-

nalazódott és állt össze ennek a

hatalmas „eposznak” a terve?

És legelõször épp ezek a

szóban forgó Weisz-

fotók kezdtek maguk-

nak tanúskodó helyet

kérni az íródó regény

bekezdései között, meg-

ágyazva egy igazi non-

fiction-nek, fényképes

tényregénynek.
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Gyerekkorom és ifjúságom idején ez az időszak is úgy jelent meg a

regényekben és a filmekben, de a hétköznapi beszédben is, mint

ahogy sok minden egyéb is: kiretusálva, elhallgatva, kitakarva az

igazán fontos részeket, például a szexet, vagy

mondjuk a harcosok nemesen heroikus ábrá-

zolásába belezavaró lealjasodását, az ő

gyalázatos tetteiket. Mindig vágytam arra,

hogy jeleneteket ott kezdjek el, ahol mások

éppen abbahagyták – és igazán nem vala-

miféle igazságtétel vagy az álságosság-

hazugság leleplezésének szándékával, hanem

kíván-csiságból. És abból a kísérletező vágyból,

hogy vajon miféle izgalmat tud kiváltani

belőlem (és ezáltal az olvasóból, akinek

olvasás közbeni izgalmát szeretném lebilin-

cselőnek képzelni), ha szokatlan – vagy akár

zavarba ejtően intim – közelségbe és irányba állítom

elbeszélőim pozícióját. Érdekel, hogy mi történik, ha a

mesélnivalóktól duzzadó Sógor Miska tisztiszolgának adom

át az elbeszélő szerepét – vagy ha a virtuális riportot író és gép híján képzeletben

fényképező Weisz Kóbi munkaszolgálatos jelentkezik be nálunk egy-egy tudósítás

erejéig.  Hogy mindez miért fontos? Hát mit mondjak?, önmagáért. Mert őtőlük ezt

és így én még nem hallottam – és akkor mások sem –, mellesleg meg azért is, mert

mint elbeszélők és fényképezők, mint a legkonkrétabb történeteket és képeket

elképzelők tényregényt szőnek nekem, megformálva annak ezt a hatványozott

eszközű műfaját is.    

Igen, akár ez is lehet a tanulságok egyike. De az én könyvem

alapjában véve egy háborús regény – előtte is, utána is egy-egy úgy-

nevezett békével. Hőseim történetét (még a túlélőkét is) 1947-ben

félbeszakítom (igaz viszont, hogy egy dupla keretjáték, amely a

kilencvenes évek elején játszódik, további lehetőségeket kínál), nem

hinném, hogy egyszer ott folytatom majd, ahol most abbahagytam.

Másrészt viszont ezek a történetek beilleszthetők saját korábbi

könyveim jelenetei közé is, amelyek a huszadik század negyvenes-

ötvenes-hatvanas-hetvenes éveiben játszódnak, vagyis tágabb

értelemben akár egymás folytatásaiként is tekinthetők. 

Érdekes munka volt – már csak azért is, mert mindvégig

párhuzamosan írtam és gyűjtöttem-nézegettem a képeket.

Miközben nálam bizonyos szereplők elbeszélnek is meg

fényképeznek is, a szövegdokumentumok pedig nagyobbrészt, mese

nincs, kíméletlenül rámutatnak a róluk szóló képekre, és megfordít-

va, eközben képektől és mondatoktól egyaránt elvártam, hogy ihletői

legyenek egymásnak – ha erre nem voltak képesek, kihullottak, ez

volt az „alkotás” úgynevezett módszere. 

A regény vége azt sugallja: és

még nincs vége. Az olvasó pedig

továbbgondolhatja, ajaj, mi vár

még rátok! Ön is tovább megy?

Vagy elérte célját, hogy a

huszadik század emberei olyan

örökséget hagytak ránk, amely-

nek ismerete nélkül nem lehet

társadalmat formálni?

A cím a fotózásra – is – utal,

Weisz fotográfus módszerére.

Mennyire volt nehéz a képek

összegyûjtése és beillesztése a

regénybe. Lehet, hogy fordítva

volt? És a képek ihlették?

Az öt regény szereplői nem csak

saját történetükben tűnnek fel,

hanem a további történetekben.

A Természetes fényben is szinte

mindenki ott van, ha csak egy

említés szintjén. Ez a nagy-

regény lényegében a harmincas

évek közepétõl a háború utáni

évekig követi hõsei útját. Úgy-

mond névtelen hõsök sárnehéz

sorsát írja meg, a hátországban

és a harctéren. Rettenetes dol-

gokat éltek át és mesélnek el,

amit láttak és tapasztaltak.

Miért tartotta fontosnak ezt

most elénk tárni?

Mindig vágytam ar-

ra, hogy jeleneteket

ott kezdjek el, ahol

mások éppen abba-

hagyták – és igazán

nem valamiféle igaz-

ságtétel vagy az álsá-

gosság-hazugság le-

leplezésének szándé-

kával. 


