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A növények és állatok jelenléte az elmúlt 
években – némi visszaesés után – újra 
hangsúlyos a magyar lírában. Ember és 
állat viszonyának tematizálása már-már 
irányzattá vált a biopoétikai, ökológiai, 
antropocén vagy organikus címszavak-
kal illethető fordulat részeként. Simon 
Márton harmadik kötete, a  Rókák es-
küvője is ezen az ösvényen halad, de to-
vábbviszi az előző két könyv jellegzetes-
ségeit is. Egyszerre mutat az animalitás 
terében interpretálható konceptkötetet, 
a hagyományokba ágyazódó lírát, a ja-
pán kultúra iránti elköteleződést és 
egyediségigényt – mindez azonban 
együtt némi zavart, eklektikus-modo-
ros kötetet eredményez. A Rókák eskü-
vője mégis képes megszólalni.

Simon első könyve, a Dalok a ma-
gasföldszintről (2010) főként gyászról, 
magányról, kapcsolatokról szólt, Ke-
mény István fülszövege alapján versei 

„[s]egítenek élni”. A második, javított 
kiadás (2014) szerint „mára már be-
szerezhetetlen ritkaság, a fiatal kortárs 
költészet egyik alapműve”. Szövegei 
konkrét tárgyak, jelenségek megneve-
zésével reflektáltak a mai kor technoló-
giájára (pl. sms, képernyő, coffeeshop, 
használati utasítás), ami a Polaroidok-
ban (2013) is folytatódott (pl. neon-
reklám, IKEA, érintőképernyő), a „hu-
szonegyedik századiságot” erősítette az 
élőbeszédszerű nyelvezet is. A vizuali-
tás/technomedialitás kiemeltsége (pl. 
.mov, gif, videó) – ami nyilván szer-
vesen összefügg a  látással, a  világér-
zékeléssel – és az élőbeszéd/szleng (pl. 
amúgy, „és így tovább hát ilyen egy 
mondat”, svenkel) a  Rókák esküvőjé-
nek is jellemzője, amelyben talán min-
den eddiginél élesebben kerül feszült-
ségbe mindez a tradícióval.

A  Polaroidok felütése – a  Macuo 
Basótól kölcsönzött haiku : „Hószín 
kócsagok, / fagyjatok híddá a tó / part-
jai között.” – megvilágítja a Rókák eskü-
vőjének áthagyományozódott motívu-
mait is : fehérség, természet és köré/bele 
épülő emberi konstrukció. Persze köz-
vetve már a Dalok a magasföldszintről is 

megmutatta a természet közelségét (év-
szakok, fák, vadludak, bálnák stb.), de 
inkább a negáció, a kapcsolatok leépí-
tése, az elhagyatottság érzésének szín-
revitele a tárgya. A klasszikus magyar 
líra mellett (Petri György, József Atti-
la, Pilinszky János és mások) már ott is 
felbukkan egy-egy japán költő (példá-
ul Wakajama Tomiszaburo). A máso-
dik kötet újabb magyar és világirodal-
mi szerzőket von be, köztük egyre több 
japánt (Araki Nobujosi, Kitano Takesi, 
Misima Jukio) – aminek következté-
ben bővül a  természet szerepeltetése 
(óceán, hegy, szilvafa, kínai hamuvirág, 
kabóca, albatrosz, elefánt, meggyvágó). 
A  számokkal ellátott egysoros versek 
kimozdultak az első kötet hagyomá-
nyos formai kereteiből, a Rókák eskü-
vője azonban e téren visszatér a Dalok 
a magasföldszintről többversszakos vagy 
tömbszerű verstípusaihoz. A (pár) kap-
csolati dilemmák sora és az oralitás ki-
emeltsége megmarad, sőt felerősödik 
ebben a könyvben. Az állatok terén az 
előző kötet 015-ös darabja „íródik to-
vább” : „Elered a benzinkutas orra vé-
re. / Rókákkal álmodik. / Neon.” A ró-
ka persze a kortárs magyar lírában má-
sutt is megjelent már, elég csak Parti 
Nagy Lajos vagy Pollágh Péter nevét 
említeni. S az sem igaz, hogy a Rókák 
esküvője csak a rókákat emelné ki, bár 
több versben tematizálódnak (Szár-
nyas, Szer, Törölve), a madarak (veréb, 
hattyú), s a bálna, az őz vagy más álla-
tok is sokszor felbukkannak a kötetben. 
A Hiánytalanul például Kormos István 
Vonszolnak piros delfinek című emble-
matikus versét idézi fel : „lökdösnek pi-
ros delfinek fehér lepedőn / őket ölel-
getve alszom”.

A  piros, vörös, vérszín (ami még 
például ezekben a  darabokban szere-
pel : Kúton, Alászáll) mellett átmentő-
dik az eddigi lírából a fehér is. A kötet-

nyitó vers explicit jelzi, hogy „amiben 
vér van, azt / úgy nevezzük, hogy te. 
Ezt a fehér, szöveggel teli téglalapot pe-
dig úgy, hogy én.” (Terms & conditions). 
Vagyis versként, műalkotásként azo-
nosítja magát a lírai én, a hús-vér be-
fogadóval szemben – s nem mellesleg 
szinte lejeune-i, mesterkélt paktumot 

„írat alá” az olvasóval. A fehér Simon 
költészetében sokfelé „folyik”, a  hó, 
a heroin, a só vagy a tej színe, de a fe-
hér inghez vagy a fehér zajhoz is kötő-
dik – pedig valójában nem is szín, ha-
nem a fényvisszaverő felület színingere, 
pszichofizikai érzéklet. Áthatolhatatlan, 
steril, nyugalmat mutató, mégis felzak-
lató – mint a kötet borítója. Dezső Ta-
más fotóján hófödte tájban halomnyi 
emberi konstrukció : egy árus portékái, 
amelyek között legkevésbé a kerti tör-
pe groteszk, sokkal megdöbbentőbb 
látványt nyújt a kiterített állatbőr vagy 
némely állatot ábrázoló szobor. Hiszen 
a mindent betemető fehérség élő-alvó 
tájában legfeljebb halott állat jelenik 
meg, nincs ember, de még növény is 
alig (csupán havas fák). A fehér a ke-
leti kultúrákban a gyász színe, egyéb-
ként a színek összességét magába fogla-
ló volta révén a tökéletesség, egyszerű-
ség, transzcendencia és tisztaság jelké-
pe („Hófehérre sikált, leszedett rólam 
mindent.” – Tea). A folyékony, fehér-
átlátszó anyagok közé nemcsak a hó 
vagy a  tej, de közvetve többféle em-
beri testnedv is csatlakozik a kötetben 
(könny, nyál, izzadtság, ondó).

Az érzelmek keltette könnyek ára-
dását is szimbolizáló, folyton visszatérő 
folyadékszerűség a kötet központi té-
máihoz kapcsolódik : az elengedéshez 
és a  gyászhoz. Az elmúlt két évtized 
magyar lírájának egyik fordulatában – 
hogyan lehet újra ezekről a témákról ír-
ni anélkül, hogy a vers avíttá és pateti-
kussá válna – Simon verseinek kulcs-
szerepük volt. E kötet is folytatja azt 
a hangnemet, ami a szentimentalizmus 
határán billeg (néha egyik, néha má-
sik oldalról érintve azt), elég pár vers-
címet citálni, hiszen azok olyan elhasz-
nált szavakat is rekanonizálnak, mint 
a Boldogság, Idill, Remény. Az viszont 
nem egészen világos, mikor ki beszél – 
nincs egységes lírai én, olykor szemé-
lyes, máskor személytelen a megszóla-
lás, elbizonytalanítottak az énhatárok. 
Ez a szerelmi kontextusnak is az egyik 
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központi problémája : a  ragaszkodás, 
a  másiktól való elhatárolódás, az én 
integritásának megmentése/visszaállí-
tása – erre reflektál a Remény, az Alá-
száll, a Derítő vagy az Így telt. S tulaj-
donképpen az egész kötet a szakadás 
utáni egyesülés lehetősége körül forog.

Az elengedés (és arra nyelvet találás) 
az emésztéssel is összefügg, amely a száj-
szervekkel kezdődik – a  száj, a nyelv 
trópusai, az oralitás átható ágensei a kö-
tetnek, mind szexuális konnotációkkal, 
mind a (pár)beszéd, megszólalás szem-
pontjából, álljon itt néhány példa kom-
mentár nélkül : „bénító, torokszorító, 
megemészthetetlen satöbbi […] Sár 
lettél. Tele van veled a  szám.” (Van), 

„Mint a nyelvem / alá elásottak neve-
tése, hullámzott a  fű.” (Így telt), „tor-
kom szúrtak […] azon gondolkod-
tam remegve, / hogy vacsorára talán 
te is ideérsz […] végre a szádba veszel.” 
(Remény), „Ne haragudj, ideadnád azt 
a verebet ? / Nem azt, a másikat. Köszö-
nöm. / Semmi, csak lenyelem, és akkor 
/ ő lesz bennem mától a lélek. […] Ez 
nem egy nyugtató a számban, / ez egy 
igazgyöngy.” (Köz), „én száj, te szem-
öldök […] szavam sincs már, csak az 
az egy / a gyomromban, / a csomago-
lópapírral együtt lenyelt, / bontatlan / 
szerencsesüteményben.” (Elalvó), „po-
lip […] harminc éve a torkomban él” 
(Derítő), „egy hóval teli száj vagyok 
a sötétben” (691 betű a múlt vasárnap-
ról), „hallgatni / üres szádban / a tenger 
zúgását.” (Zúg), „úgy fuldoklom, mint 
a halott katonalány tüdejében / az elté-
vedt bogár” (Arról, hogy mi jó).

A  fuldoklással összefonódó fizio-
lógiai jelenség, a  sírás – amely több 
versben tematizálódik, akár az írás be-
íródásaként, pl. „Innentől folytasd te, 
a te sírásod jobb” (Van) – mint a szer-
vezet egyensúlyvisszaállító mechaniz-
musa könnyeket termel, amelyek épp-
úgy sósak, mint a tengervíz (Tej) vagy 
a verejték (önarckép kilátással), illetve 
izzadtság (Így telt).

Szilasi László szerint Simon köte-
te „radikálisan végigvitt körülírás” – 
ami leginkább a  címadó versre igaz. 
A  Rókák esküvője jelentését az utol-
só vers oldja fel, csattanóként. A cím 
olyan kimerevített pillanato(ka)t je-
löl, amely(ek)ben mintha megállna az 
idő : a senkiföldjén, a két világ közöt-
ti határponton lebegésre mutat rá. Ar-

ra az efemer jelenségre, amelynek so-
rán egyszerre esik az eső és süt a nap – 
mint a magyar (továbbá hollandiai és 
dél-amerikai) szólásnál : „Veri az ördög 
a  feleségét”. Az ún. sunshower (nap-
zápor) jelensége más népeknél gyak-
ran az állatok nászával kötődik össze, 
lakodalmat ülnek a  tigrisek (Korea), 
a leopárdok (több afrikai népcsoport), 
a sakálok (hindi, bengáli), a patkányok 
(arab), a majmok (Dél-Afrika), a med-
vék (Bulgária) vagy a  rókák (Japán, 
Örményország). A róka a keleti, főleg 
a japán kultúrában – amelyben a szer-
ző otthon van, például műfordítóként 

– egyébként is központi, mitikus alak.

Az ősi Kínában a róka (Huli jing) 
ezer évig él és kilenc farkat növeszt 
(a korai folklór alakja, Kumiho is ki-
lencfarkú, női alakot öltő róka), külö-
nös érzéki csábításokra képes : egy kí-
nai mítosz szerint a rókák egy bizonyos 
kort elérve emberalakot öltve elpusz-
títják, aki beléjük szeret. Így a „róka-
esküvő” halálos nászként értelmez-
hető ; ugyanakkor boldog házasságot 
előidéző történet is kapcsolódik az ál-
lathoz. Talán a japánoknál lelhető fel 
a legtöbb róka-mítosz, a róka (kicune) 
metamorfózisával a középpontban (pl. 
Fudzsijama legendája). Inari (a  rizs 
kamija, vagyis védőistene) hátas álla-
ta is róka, több japán ábrázolásban pe-
dig a Paradicsom kulcsának őrzője. Jó 
és ártó erővel egyaránt rendelkezhető 
lélekhordozó, megbabonázó, szexuális 
és kreatív életenergiát mozgósító lény.

A már citált Köz című versben sze-
repel a gyöngy, ami kerek fehér gömb-
ként, mágikus ékszerként a kicunék ál-
tali megszállás (kicuneszuki) jelképe. 

Amikor a róka nem emberi formában 
jelenik meg az ábrázolásokon, ezt a szá-
jában tartja, esetleg a  farkán hordoz-
za. (Persze a gyöngy ezen túl is tág kul-
turális konnotációkkal rendelkezik.)

Japánban a  megmagyarázhatatlan 
fényjelenségeket is hozzájuk kötik : 

„[A] mocsári, vízparti lidércfényeket 
nevezték a rókák esküvőjének. Ez va-
lami olyasmit jelöl, ami mindig mesz-
sze van, épp csak megpillantod, misz-
tikus, elérhetetlen, titok” – olvasható 
Valuska Gábornak a szerzővel készített 
interjújában.

A  Hallgatási gyakorlatok zárlata is 
értelmezhető a rókák felől. Ez a híres 
Nagy László-i sorokat („ki viszi át fo-
gában tartva / a Szerelmet a túlsó part-
ra”) parafrazeálja ekképp : „Úgy hall-
gass, mint akire rábízták, / hogy a szá-
jában hordja át / az egyik óceánt a má-
sikba. / Hogy az egyik óceánt a másikba 
/ a szájában hordja át.” A rókának egy 
mítosz szerint azért fekete belül a szá-
ja, mert a Napot a szájában próbálta ar-
rébb vinni. Bár nem kedveli a vizet, ha 
szükséges, jól tud úszni – totemként ar-
ra int, hogy az ember fejlessze ki magá-
ban a túléléshez szükséges képességeket. 
Az egyik óceán áthordása a másikba két 
világ összeillesztésére, kiegyenlítésére tö-
rekvés, amihez hallgatásra, feszült figye-
lemre van szükség. A szavak sorrendjé-
nek variálódása pedig a berögződött ha-
gyománynak a megtörését, átalakítását 
jelzi, annak formálhatóságára hívja fel 
a figyelmet. S arra, hogy a vers nemcsak 

„üres, / fehér téglalap”, hanem hangzó 
anyag is. A kötet közvetve felteszi a kér-
dést : hol van a határ a vers és a slam kö-
zött ; a  vers csak szöveg-e vagy „kilép-
het-e” a papírról/képernyőről ? A tech-
nológia (és egyáltalán a nyelv) idegen-
ként, közvetítőként lebeg-e az alkotás 
terében vagy interorizálódik ? A papír, 
az érintőképernyő, a monitor csak hor-
dozó közeg-e vagy a mű alakítója ? Ki/
mi írja a szöveget ? („A néhány ezer kö-
zös fotó. […] Sokkal élőbbek, mint ami 
most ezt írja.” – Dísz).

Több vers próbára teszi a  távolság-
tartó beszédmódot, ezzel kísérletezik 
a Szeretni című is, a termékösszetevők 
ironizáló felsorolásával reflektál a mes-
terséges előállíthatóságra, s mindezt egy 
kapcsolat kontextusába helyezi : a lírai 
én csupán adalékanyagokból álló ter-
mék, míg szereleme „[m]int az a na-
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rancsliget, olyan” (de ő is csupán ha-
sonlítódik). Tárgyilagos jellemzéssel és 
adathalmozással dolgozik az Idill vagy 
a Borbély Szilárdnak ajánlott Ámor el-
indul is (ami egy japán szigetet ír le). 
Ilyen a már említett Terms & conditions 
is, mechanikus-gépies szövegével. Sok 
más vers mellett a cikluscímek is az au-
tomatizmussal és az objektivitással ját-
szanak : „Hívása fontos számunkra / tü-
relmét kérjük” (1), „A sivatag olyan te-
rület / amelynek a vízháztartása / állan-
dóan veszteséges” (2), „Sokhektárnyi 
napraforgó / ég a  sínek mentén” (3), 

„A narrátor elhallgat / a kamera megáll” 
(4), „Idáig jutott pár óra alatt / az auto-

matikus lejátszás / egy versfelolvasástól” 
(5). A kötet szervességét erősíti, hogy 
nem azokban a  ciklusokban szerepel-
nek a címadó versek, amelyeknek a cí-
met kölcsönzik – így például az (1)-es 
verse, az Eső a (2)-esben, a (4)-es verse, 
a Boldogság az (1)-esben, a (3)-as verse 
pedig az (5)-ös ciklusbeli záróversben, 
A rókák esküvőjében található.

A  kötet olvasható továbbá a  hori-
zontálisból vertikális felé elmozduló 
irányok, a  hangeffektusok, az anyá-
hoz kötődő gyász feldolgozása, az ér-
zékek sűrítése, az emlékek, álom és 
egyéb képzetek világában keresett fel-
oldozás felől is. Alapkérdései a  nyel-

vi megelőlegezettség és az észlelés, il-
letve a kifejezés mikéntje körül forog-
nak. Még ha nem is eléggé konziszten-
sen, a kulturális és motivikai kontex-
tus mögött felsejlik a kísérletezés tétje. 
Például felmérni, mi az, ami átmenthe-
tő, továbbvihető a nyelvből, a hagyo-
mányból, az eddigi életműből, a kap-
csolatokból, a gyászból, és mi veszíthe-
tő. Továbbá : mi az, amit feltétlenül el 
kell veszejteni a továbblépéshez, a meg-
felelő líranyelv megtalálásához.

Szendi Nóra második regényének ri-
kító, banánsárga borítója első pillan-
tásra az életmódkönyvek külsejét idé-
zi, ráadásul ez a banánszínű harsányság 
mintha a felhőtlen, könnyed szórako-
zás ígéretét is rejtené. És valóban lesz 
itt szórakozás, de semmiképpen sem 
könnyed vagy felhőtlen, mint ahogyan 
Márton László fülszövegként olvasha-
tó ajánlója is megragadja ezt az ellen-
tétet, mikor „könnyed és vicces, kese-
rű és pontos” szövegnek nevezi a köte-
tet. Valóban rendkívüli humorral ren-
delkező regény a Természetes lustaság, 
de humora elsősorban a  szarkazmus 
és a  gúny minőségét elegyíti, így az-
tán értelemszerűen minden egyes po-
énra árnyékként vetül a keserűség, és 
valami gyomorszorító zavar, amit ne-
héz megemészteni.

A  történet még el sem indul, de 
a  nyelv már bekebelezte az olvasót. 
Vagy éppen ellenkezőleg : egészen biz-
tos, hogy lesznek olyan befogadók, 
akiket taszít ez a  megszólalásmód, 
mert nem érzik az irodalomhoz „il-
lőnek”, túlságosan trágárnak, nyers-
nek találják. Azt viszont talán még ők 
is kénytelenek lesznek elismerni, hogy 
az a nyelv, amit Szendi Nóra ezekhez 
a hősökhöz és az őket körülvevő világ-
hoz teremt, rendkívül hiteles, és képes 

alapjaiban megragadni az ábrázolt hő-
sök típusát, személyiségét. Ez a regény 
újra felveti azt a kérdést (mint ahogy 
néhány évvel ezelőtt például Totth Be-
nedek Holtverseny című regénye is tet-
te), mely arra vonatkozik, hogy a nem-
irodalmi nyelven írt szöveg lehet-e iro-
dalom, illetve (ebből szorosan követ-
kezőként) mi az, hogy irodalmi nyelv ? 
Létezik-e egyáltalán ? Szendi regénye 
a társadalomnak olyan szereplőit mu-
tatja be, akik egészen biztosan nem 
a  fennkölt irodalmi nyelvet használ-
ják. De ha róluk szeretne írni, még-
is hogyan beszéltetheti őket úgy, hogy 
hiteles maradjon ? Véleményem sze-
rint pontosan úgy, mint a Természetes 
lustaság lapjain : „Most egy kicsit élén-
kebben kezdett fülelni, félretéve a kér-
dést, hogy ő akkor mi a  retkes tetű-
vel is foglalkozik úgy bővebben. Ha 
jól vette ki, a Hauser Sára végül még-
iscsak azt próbálta elmondani, mint-
egy szavakkal körültáncolni a maga vá-
lasztékos módján, hogy hülyeség volt 
odamenni és valami ungabunga törzs-

zsel baszódni, akiknek az ágyékkötős 
faszuk hátára sem hiányzik egy PET-
palackból összetákolt iskola, szarás-
ra pedig nyilván eddig is megfelelt és 
ezután is megfelel a dzsungel.” A  fő-
hős megszólalásai ugyanúgy autenti-
kusak, ahogyan a Való Világ szereplő-
inek párbeszédei, vagy a szomszédban 
lakó Buzi néni elkerülni vágyott mo-
nológjai, vagy akár a  kórház belgyó-
gyászatán fekvő öregek ismétlődő tré-
fái. Szendi legnagyobb írói erénye ép-
pen a nyelv általi karakterteremtésben 
rejlik. A nyelv segítségével ragadja meg 
hőseit, de ugyanez fordítva is igaz, sze-
replőibe öltözteti a nyelvet, mert mint-
ha nem csak a különböző személyisé-
gekhez, társadalmi kasztokhoz tartoz-
na nyelv, hanem maga is személyiséggé 
válva, képes lenne magára ölteni eze-
ket az embertípusokat : „A beszéde is 
más volt. Nem tudta volna pontosan 
megmondani, hogyan, de lekopott ró-
la a pesti affektálás. Olyan volt, mint-
ha kantáros munkaruhát húztak volna 
a  szavai.” Kiemelkedő nyelvi empáti-
áról tanúskodik ez a könyv, és valószí-
nűleg ez a legnagyobb erőssége is egy-
ben. Szendi Nóra képes sokféle néző-
pontba helyezkedni, és ezekhez a né-
zőpontokhoz meg tudja teremteni az 
autentikus nyelvet, egyfajta nyelvi mi-
mikrit valósítva meg a könyv lapjain.

A regény egy kopott, koszos aluljáró 
leírásával kezdődik, majd az utolsó la-
pokon ugyanitt zárul a történet. Nyo-
masztó, szűk, levegőtlen hely, még-
is a  főhős kedvence tere, különös ra-
gaszkodást érez a főváros e pontja iránt, 

Ko loZ s i   o r so lya

NYELVi mimikri
szendi nóra 
Természetes lustaság
Kalligram, Budapest, 2018

 Pataky Adrienn (Sopron, 1986): iroda-
lomtörténész, szerkesztő. Főként modern 
és kortárs magyar költészettel foglalkozik.
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s ha van egyáltalán otthonosságérzése, 
akkor itt van, ezek között a vizeletsza-
gú, graffitis, összehányt falak között. 
A  sokáig néven nem nevezett fősze-
replő János, akinek pár héten keresztül 
minden lépését, gondolatát követhet-
jük az egyes szám harmadik személy-
ben megszólaló mindentudó narrá-
tor segítségével. A nézőpont mindvé-
gig az övé, így az olvasó is az ő szűk és 
nyomasztó világába merül alá. A Ter-
mészetes lustaság fókuszában álló fia-
tal férfi igazi kallódó antihős, akinek 
se érettségije, se munkája, se ereje, se 
célja, egész egyszerűen csak vegetál, 
múlatja az egyhangú napokat, nem 
érdekli senki, és ő sem érdekel sen-
kit. Mintha Mersault, Oblomov és 
Holden Caulfield kései örökösét lát-
nánk (a fülszövegben egyébként Már-
ton László is utal a  „felesleges em-
ber” irodalmi archetípusára). Anti-
szociális ember, akinek nemcsak min-
den mozdulat, de az emberi kommu-
nikáció minden formája fárasztó, aki 
képes napokon keresztül mozdulatla-
nul feküdni a  szobájában, célok, ter-
vek, tettek nélkül. Mindeközben rette-
netes düh feszíti, mindenre és minden-
kire haragszik, akinek jobb sora lehet, 
vagy aki él egyáltalán. Irányíthatatla-
nul sodródik az élet(é)ben, teljes pasz-
szivitás jellemzi, talán csak mérhetet-
len dühe az, melyben valamiféle akti-
vitás, impulzivitás figyelhető meg, de 
még ez a düh sem képes arra, hogy ki-
mozdítsa ebből a  véglény-életformá-
ból. Ennek ellenére van a nézőpontjá-
ban valami meglepő józanság, hiszen 
meglátásai legtöbb esetben helytálló-
ak, kritikai érzéke megkérdőjelezhe-
tetlen. Bár még érettségije sincs, sok-
szor mégis metszően pontos, és – ha 
nyelvileg nem is – tartalmában rendkí-
vül szofisztikált megállapításokat tesz. 
Hogy miért lett ilyen, hogyan jutott 
ide, arra vonatkozóan nagyon szűk-
szavú támpontokat kapunk, mintha 
nem ez az út, meg a múltban gyökere-
ző okok lennének a lényegesek, hanem 
egyszerűen csak az, ami itt és most lát-
ható egy emberből.

Ahogyan a múlt, az idáig vezető út 
láthatóan nem foglalkoztatja különö-
sebben a  szöveget, úgy a  jövőre sem 
fordít nagy figyelmet. Bár a  fejlődés-
regényként való olvasás eleinte elég 
egyértelműen kínálja magát, a regény 

végére érve mégsem állítható egyér-
telműen, hogy a Természetes lustaság 
szerkezete a klasszikus fejlődésregény 
struktúráját követné. János ugyan – el-
sősorban a szerelem, és részben egy vá-
ratlan, súlyos betegség hatására – vál-
tozni kezd, munkát talál, szerelme, 
Blanka valamiféle melegséget és rö-
vidtávú célokat visz az életébe, még-
sem egészen biztos az, hogy valódi jel-
lemfejlődésről lehet beszélni esetében. 

Mintha csak a  lány kedvéért húzná 
magára mosolygósabb, aktívabb énjét, 
de gondolataiból, reflexióiból az is ki-
derül, hogy világszemlélete, hozzáál-
lása alapvetően semmit sem változott. 
Talán éppen ezért hagyjuk őt ott, ab-
ban az aluljáróban, ahol megismerked-
hettünk vele. Mintha ez a körkörösség, 
keretszerű lezárás is a változás lehetet-
lenségét húzná alá. János kedvenc te-
re egyébként – a főhőshöz hasonlóan 
– megújul, de a felújítás után sem lesz 
jobb vagy élhetőbb hely, hiszen szé-
pen, lassan megrepedezik ez is, vissza-
költöznek bele a hajléktalanok és bir-
tokba veszi a részeg punk. Mintha nem 
lenne, lehetne valódi változás. A feje-
zetcímek egymásutánisága (Elvolt ; Ki-
billent ; Elvolt, csak másképp) is mint-
ha ezt a körszerűséget implikálná, Já-
nos ugyan kibillen az életéből, de sze-
mélyisége nem, csak a viszonyok vál-
toznak valamelyest körülötte.

A  fejlődésregény műfaja mellett 
a  generációs regényé merülhet még 
fel, főleg mivel Márton László már 
idézett fülszövege is felveti, s  generá-
ciós regényként aposztrofálja a  köte-
tet. A Természetes lustaság valóban (és 

többek között a  már említett nyelvi 
bravúrossága miatt) képes különbö-
ző társadalmi csoportokat akár csak 
a  beszédmódjukon keresztül bemu-
tatni, mégis túlzás volna generációs re-
génynek nevezni. A simlis és korrupt 
vállalkozó, a  kórházban fekvő hetve-
nes bácsi, az özvegy, unatkozó szom-
széd néni, a  jóravaló lúzer lakótárs, 
a „tüntikre” járó belvárosi értelmiségi 
hipszterlány, vagy a Való Világ szerep-
lő Rikárdó mind-mind kivételesen jól 
ábrázolt szereplők, akik nem elsősor-
ban önmaguk, hanem saját társadal-
mi csoportjuk képviselői. De a  nyil-
vánvaló társadalmi vonatkozások, sőt 
esetenként akár szociográfiai felhan-
gok ellenére a  szöveg merítése nem 
olyan nagy, hogy egy adott generáció 
legfontosabb típusait, életérzését ké-
pes legyen megfogni. Ebben a regény-
ben a külső világnál fontosabb a belső : 
a főhős lelkében zajló folyamatok be-
mutatása az elsődleges, még akkor is, 
ha ez belső természetesen az őt körül-
vevő világba illeszkedik. Nagyon fon-
tos megemlíteni itt azt, hogy a regény-
ben nagyon közeli portrét kapunk egy 
férfiról – egy nő tollából. Ha ennek 
fordítottja történik (például Esterhá-
zy vagy Parti Nagy klasszikus szövegei), 
akkor minden esetben óriási feltűnés 
kíséri a szövegeket, de ha egy nő bú-
jik férfi elbeszélő bőrébe, arra mintha 
kevesebb figyelem jutna. Pedig Szendi 
Nóra kiválóan felépítette és életre kel-
tette ezt a férfikaraktert, aki a pornó-
filmekkel, a lányok fenekével és a reg-
geli ürítéssel kapcsolatban is teljes ter-
mészetességgel beszél, és egy pillanat-
ra sem lóg ki a lóláb, hogy ezt a férfi-
hőst mégiscsak egy női szerző keltette 
életre és működteti. A Természetes lus-
taság következetesen felépített világot, 
kiváló karaktereket tár elénk, és nem 
lehet eléggé hangsúlyozni a szereplők-
höz rendelt nyelvváltozatok tökéletes-
ségét, mellyel a  szöveg rámutat arra, 
hogy nemcsak a nemzet él nyelvében, 
de maga az ember is.

 Kolozsi Orsolya (1980, Budapest): Ta-
nár, kritikus. A  Szegedi Tudományegye-
temen szerzett magyar-összehasonlító 
irodalomtudomány szakos oklevelet, 
ugyanitt a Modern Magyar irodalom Tan-
széken folytatott doktori tanulmányokat.

  


