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2009. március 6-án a Magyar Írószö-
vetség konferenciát rendezett a rend-
szerváltozásokról (így, többes számban 
használva a kifejezést). A tanácskozás 
célja, miként ez a négy évvel később 
megjelent tanulmánykötet hátoldalá-
ról megtudható, egy elterjedt, ám jog-
talannak minősített vélekedés cáfolata 
volt : „A közvéleményben gyökeret vert 
a tévhit, hogy nincsenek is ilyen mű-
vek, mert újabban az irodalom nem ref-
lektál a való történésekre.” A fülszöveg 
a következő, megnyugtató mondattal 
folytatódik : „Ám kiderült, és a tanács-
kozáson elhangzott előadások tanú-
sítják, hogy szinte minden műfajban 
a bőség zavarával kellett megküzdenie 
a tanulmányírónak, amikor a témá-
ba tartozó verseket, esszéket, drámá-
kat sorakoztatta fel.” Azért a két mon-
dat között könnyen felfedezhető némi 
elcsúszás : a nehezen körülhatárolható 

„közvélemény” nyilván nem azon töp-
reng, talál-e egy jó kis esszét vagy drá-
mát a rendszerváltozásról, hanem va-
lamilyen nagy összegzésre, leginkább 
regényre vágyik, ha ennek az időszak-
nak az irodalmi reflexióira kíváncsi. És 
a hátsó borítón olvasható ajánló szer-
zője ezzel, természetesen, tisztában is 
van : „Valamennyivel könnyebb hely-
zetük volt a novella, a regény és a szo-
ciográfia műfajában tallózó előadók-
nak, de a szépprózában is sokkal több 
olyan mű született, amely a változások 
lenyomatát őrzi, mint amennyit ez az 
első, úttörő szándékú «leltár» felmutat-
hatott.” (A kötet adatai : A rendszervál-
tozások megjelenítései a  magyar iroda-
lomban, Magyar Írószövetség – Kortárs 
Könyvkiadó, Budapest, 2013)

Bármennyire megnyugtató ered-
ményről számol is be ez a hátsó borí-
tós szöveg, a konferencia maga, emlé-
keim szerint, messze nem volt ennyire 
diadalmas és a kérdéseket véglegesen 
elrendező. Ismétlődő mintázatokat fe-
deztem fel néhány, különböző idősza-

kokat középpontba állító, az utóbbi 
években rendezett konferencián : az el-
ső világháború, az 1956-os forradalom, 
illetve a rendszerváltás irodalmi lenyo-
matainak szentelt előadásokban rend-
re hasonló gondolatmenetet figyeltem 
meg. Megállapítjuk (itt nem általános 
alanyt használok, én is tartottam már 
így felépített előadást), hogy mindenki 
azt hiszi, nincsenek ilyen művek, majd 
pontosítunk, hogy mégis vannak, az-
tán beismerjük, ezek a széles olvasókö-
zönség számára jobbára ismeretlen esz-
szék, versek, drámák, novellák, végül 
pedig előhúzunk néhány, ritkán emle-
getett, esetleg kevéssé sikerültnek mi-
nősíthető regényt, és ezzel meg is cá-
foltuk a kiindulópontként felmutatott 
hiánytapasztalatot, meg nem is. Per-
sze, a legnehezebben azt lehet megma-
gyarázni, hogy a rendszerváltozás kap-
csán miért érzékelhetünk hiányt húsz 
vagy harminc év távolságból : könnyen 
belátható, hogy az első világháború le-
zárulta vagy az 56-os forradalom után 
ennyi idővel elképzelhetetlen lett vol-
na a történtekkel szembenéző regénye-
ket találni. De a konferencia anyagát 
közlő kötetben is felmerült már, mit is 
tehetnénk, ha hiányoljuk a rendszer-
változást tematizáló műveket ? Lehet 
pályázatot kiírni, ez megtörtént már 
2006–2007-ben : „A Magyar Napló 
Szerkesztősége az Írott Szó Alapítvány-
nyal közösen 2006-ban, a Keresztény-
demokrata Néppárt a Barankovics Ist-
ván Alapítvánnyal 2007-ban hirdette 
meg szépirodalmi pályázatát. A Magyar 
Napló regények, kisregények, a Baran-
kovics Alapítvány emellett elbeszélések, 
drámák megírását ösztönözte, bár fő- 

és különdíjait végül szintén regények 
nyerték. A két pályázati kiírás lénye-
gében megegyezett : a pályaműveknek 
mindkét esetben az 1989-90-es rend-
szerváltozás és az azóta eltelt időszak 
történéseit : társadalmi változásait, kul-
turális, morális tendenciáit kellett be-
mutatniuk.” (Bíró Gergely, A hatodik 
koporsó = A  rendszerváltozások megje-
lenítései… 148.) Hogy ez a pályázat 
mennyire változtatta meg a fülszöveg-
ben tévhitnek minősített vélekedést, 
most nem tisztem eldönteni, nem is 
biztos, hogy képes lennék rá (és min-
dig nagyon kockázatos a nehezen körül-
határolható olvasóközönség vélekedése-
ire hivatkozni) – de a szövegek effajta 
előcsalogatása már kétségtelenül köze-
lebb visz ahhoz a vállalkozáshoz, amely-
nek eredménye az Ezentúl lesz banán ! 
című kötet lett. Épp ideje, hogy rátér-
jek a novellaantológiára.

A kötet, miként az utószóból kide-
rül, a szerkesztő, Kovács Eszter kezde-
ményezésére született. Olyan szerzőket 
kért fel, akik kamaszok vagy gyerekek 
voltak a nyolcvanas évek végén, célkö-
zönségként pedig a náluk (jóval) fiata-
labbakat gondolta el : „Azt szerettem 
volna, hogy értsék meg, hogy mi mit 
éreztünk akkor, és érezzenek ők is vala-
mit.” (250.) Nem a célközönségbe tar-
tozom, hanem a kötet szerzőinek nem-
zedékébe : épp ezért könnyen belesé-
tálhatok abba a csapdába, hogy a saját, 
személyes élményeimmel szembesítem 
az egyes szövegeket. Igyekszem majd 
nagyon óvatosan bánni a nosztalgikus 
futamokkal, leginkább magamban tar-
tani őket. Könnyen el tudom ugyanis 
képzelni, milyen lehet a rendszerváltá-
sos, generációs élményeket hallgatni 
a mai harmincasoknak vagy huszon-
éveseknek : olyasmi, mint nekem an-
nak idején csendes unalommal követni 
az előfelvételis katonaélményeiken egy-
mással vitatkozókat. A kötet a kettős kí-
vülállást képezte meg : a novellák szer-
zői (és velük együtt az elbeszélői és/vagy 
főhősei) nem lehettek alakítói az ese-
ményeknek, leginkább értetlenül vagy 
csodálkozva nézték a történéseket, sok-
szor annyit látva az egészből, mint egy 
kisgyerek a tüntetésen, az egész helyett 
a körülötte menetelők lábát. A könyv 
elképzelt olvasói pedig ezekről az élmé-
nyekről olvashatnak, ugyancsak kívül-
ről : persze, a jól sikerült novellák remél-
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hetőleg nemcsak azokat szólítják meg, 
akiknek vannak a szerzőkéihez hason-
ló emlékeik.

Ezeknél a novelláknál fel sem lehet 
tenni hasonló kérdést, mint amilyen 
Pécsi Györgyiben felmerült : „S legfő-
képpen megkísérelni választ találni arra 
a paradoxonra, hogy míg a magyar írók 
igen jelentős szerepet vállaltak a rend-
szerváltozás előkészítésében, ugyan-
akkor – első pillantásra – zavarba ej-
tően kevésnek tűnik azoknak a mű-
veknek a száma és aránya, amelyek 
e változást rögzítenék.” (Pécsi Györgyi, 
Elhúzódó rendszerváltozás, elmaradt ka-
tarzis = A rendszerváltozások megjeleníté-
sei… 196.) Az más kérdés, hogy látjuk 
a rendszerváltó értelmiséget is a kötet-
ben, de gyereknézőpontból, mint Győ-
ri Hanna szövegében, ahol a szamizdat-
szállításban vesz részt a főszereplő kis-
lány. Amúgy pedig, különös módon, 
már az emlegetett 2006–2007-es pá-
lyázatoknál azt észlelték a bírálók, hogy 
a beérkező szövegek kívülről közelítve 
mutatták meg a rendszerváltás esemé-
nyeit : „Szinte minden nyertes regény és 
a pályázatoktól független fiatal írók el-
beszélései a kívülállás alakzataira épül-
nek, legyen az önkéntes elszármazás 
vagy kénytelen száműzetés, kivetettség 
[…].” (Bíró Gergely, A hatodik kopor-
só = A  rendszerváltozások megjeleníté-
sei… 148.) Arra is találhattunk példát 
korábban, hogy az események alakítá-
sára képes felnőttek helyett a gyerekek-
hez hasonlóan a szemlélők szerepkörébe 
kényszerülő öregek tekintete teszi ne-
vetségessé, relatívvá a rendszerváltást, 
mint Grendel Lajos esszéjében : „Ami-
kor 1991-ben az utolsó szovjet kato-
na is elhagyta Csehszlovákia területét, 
a már nagyon öreg Schmidt bácsi így 
szólt a már ugyancsak élemedett korú 
Schmidt nénihez : «Kimentek az oro-
szok.» «És kik jöttek be ?» – kérdezte 
Schmidt néni, aki nem olvasott újsá-
got, és nem nézett tévé-híradót. «Sen-
ki sem jött be» – felelte Schmidt bá-
csi. «Az lehetetlen. Ezt nem hiszem» – 
mondta Schmidt néni kategorikusan.” 
(Grendel Lajos, Közép-Európa és kísérte-
tei = G. L., Hazám, Abszurdisztán, Po-
zsony, Kalligram, 1998, 12.)

De ebben a novellaantológiában 
nem öregek vannak, hanem gyerekek, 
még ha a két pozícióban van is né-
mi hasonlóság : a kötet főhősei óvodá-

sok és iskolások, családjukkal a Balato-
non nyaraló kamaszok, akik épp a saját 
identitásukat próbálják megtalálni úgy, 
hogy közben minden változik körülöt-
tük. (Éppen ezért egészen más ezeknek 
a novelláknak az alapélménye, mint 
a rendszerváltást a felnőttek nézőpont-
jából bemutató műveké, amelyekben 
központi szerepet játszik az azokban 
az években végbement tömeges identi-
tás-vesztés : erről Olasz Sándor írt a már 
emlegetett tanulmánykötetben, Závada 
Pál és Csiki László regényei kapcsán.) 
Ezek a gyerekek sokszor a tárgyaknak 
és a hozzájuk való viszonynak a meg-
változását érzékelik, különösen, ha még 
csak óvodába járnak. Az őket körül-
vevő tárgyak kicserélődését élik meg 
szimbolikus eseményként, ahogy ezt 
a szerkesztői utószó is kiemeli : „Még-
is vannak kitüntetett pontok mind-
nyájunk életében, amelyek a rendszer-
váltást szimbolizálják – amikor kicse-
rélik a címert az óvoda falán, amikor 
elmarad a matekóra, mert kikiáltják 
a köztársaságot, amikor ellepik a várost 
a DDR feliratú autók, amikor kicseré-
lik az ellenőrzőket, amikor a münche-
ni főpályaudvaron a tévé a berlini fal-
bontást közvetíti, amikor karácsony-
kor a taxis hozza a hírt, hogy megöl-
ték a román diktátort, vagy amikor vi-
lágossá válik, hogy ezentúl lesz banán.” 
(252.) (Az, hogy mostanra már eltűnt, 
egzotikusnak tűnő tárgyakon keresz-
tül mutassuk meg a Kádár-korszakot, 
az ún. magasirodalomnak ugyanúgy 
szokásos gyakorlata, mint különféle 
netes, listázós cikkeknek : az előbbire 
példa lehet Garaczi László Pompásan 
buszozunkja, az utóbbira meg renge-
teg olyan, képekkel dúsított írás, amely-
nek a címe valahogy így hangzik „Tíz 
tárgy/étel/ruhadarab, stb., amelyet csak 
akkor ismersz, ha a hetvenes években 
születtél”.)

Azokban a novellákban (mivel a kö-
tet alcíme így nevezi meg az összes szö-
veget, maradnék ennél a műfaji meg-
határozásnál, holott messze nem min-
den szövegre passzol hézagmentesen), 
ahol óvodásnál idősebb gyerekek szere-
pelnek, felbukkannak a rendszerváltás 
emblematikus eseményei is. Így a tün-
tetések, az első szabad választás (eb-
ből is leginkább egy fontos tárgy, a vá-
lasztási plakát), a köztársaság kikiáltá-
sa, az NDK-ból menekülők átengedé-

se a határon, a berlini fal leomlása, vagy 
a Ceauşescu-házaspár meggyilkolása. 
Világos, hogy ezeknek az eseményeknek 
nemhogy a magyar gyerekek többsége 
nem lehetett a szemtanúja, de sokszor 
a szülők vagy a tanárok is csak távol-
ról szemlélhették a történéseket : ettől 
még válhattak az átéltek belsővé, saját-
tá, adhattak közösségi élményt. Tudjuk 
mindannyian, hogy sokszor nem is ma-
gára a történésre emlékszünk, hanem 
arra, hogyan szembesültünk vele, sőt, 
néha az események az emlékezetünk-
ben átszíneződni is képesek. A novel-
lák helyszínei nem meglepőek, lehet-
nének kicsit változatosabbak és várat-
lanabbak is : főleg Budapesten járunk, 
illetve a Balatonon, vagy határátlépést 
látunk, Ausztria felé, mint Gerőcs Péter 
novellájában. Ahogy a rendszerváltás 
nemzedéki kultfilmjében, a Török Fe-
renc rendezte 2001-es Moszkva térben 
is ugyanezek a helyszínek jelennek meg. 

Azért is érdemes ezt a filmet megnézni 
(újra), akár ennek a mostani kötetnek 
a kontextusában is, mert kiderül belő-
le, hogy a generációs élmények meny-
nyire rétegzettek lehetnek : ott vannak 
azok a gimisek, akiket Nagy Imre és az 
ő újratemetése teljesen hidegen hagy, 
meg azok is, akik lelkesen vitatkoznak 
a sorjázó közéleti eseményekről. Az 
más kérdés, hogy a filmbeli hangadók, 
a menő csávók és csajok magasról tesz-
nek a rendszerváltozásra mint olyan-
ra, vagyis kicsit kínosan érzi magát ma 
az ember, amikor rájön, hogy a saját 
emlékei a film szerencsétlen, lenézett 



92

 figurái nak 
tapasztalatai-

hoz vannak köze-
lebb.

A nemzedéki tapaszta-
lattal mindig az a baj, hogy 

minden más generáció szá-
mára tökéletesen érdektelen tud 

maradni : nyilván számolt ezzel a kö-
tet szerkesztője, de tisztában voltak ve-
le a szerzői is. Viszont a jó művek alkal-
masak arra, hogy megélhetővé tegyék az 
időben távoli eseményeket : az első vi-
lágháború kitöréséről érkezett hír hatá-
sát Márai Sándor Egy polgár vallomásai 
című művénél jobban aligha lehet át-
adni azoknak, akik ezeket a pillanato-
kat nem élhették át. Ebben a kötetben 
kevés olyan szöveget találtam, amelyek 
a rendszerváltásra érkező reakciók ösz-
szetettségét lettek volna képes láttatni, 
és amelyeket éppen ezért szívesen elol-
vastam volna másodszor is, ahol sike-
rült volna olyan történetet és helyszínt 
találni, olyan módon kezelni a novellát 
mint műfaji keretet, hogy egy mikrovi-
lágon keresztül érthessünk meg valamit 
a „nagy egészből”. Az elsőre, a komp-
lexitás érzékeltetésére Karafiáth Orso-
lya novellája a legjobb példa. Nemcsak 
a rendszerváltás eufóriáját, az összetar-
tozás élményét, az örömöt kapjuk meg 
belőle, de azt is megérezhetjük a Fosz-
lást olvasva, milyen volt szembesülni 
a hazugságokkal, a múlt átszíneződé-
sével, a családokat szétrepesztő törés-
vonalakkal. Márai számára azért lehe-
tett az első világháború kitörése külö-
nösen erős élmény, mert a gyermekkor 
és a „boldog békeidők” végét egyszerre 
élhette meg 14 évesen, a rendszerváltás 
kamaszai a felnőttekben való kételke-
désből, a tizenéveseket szükségszerűen 
elérő bizalomvesztésből kaptak különö-
sen nagy dózist. „Kisanna visszagondol 
a mondatokra, az arcokra. És onnan-

tól semmi nem egyértel-
mű, minden mögött ott 
egy másik, ki mond iga-

zat, kiben lehet bízni ?” 
(170.) Több kötet-
beli szerzőnél érez-
tem, hogy a novel-

lával mint műfaj-
jal nem tudtak vagy 
akartak mit kezdeni. 
Itt is győzedelmeske-

dett a Takáts József által 
„új vallomásosságnak” nevezett jelenség 
(azt vetette fel Takáts egy ÉS-kvartett al-
kalmával, hogy a mostani magyar iro-
dalomban minden eluralnak az egyes 
szám első személyben íródó epikus mű-
vek) : még ha a személyes emlékek szin-
te elő is hívják ezt az elbeszélésmódot, 
van olyan novella is a kötetben, amely 
nem én-elbeszélés ugyan, mégis szemé-
lyes tud lenni. Magyari Péter esetében 
az sem érdekelt, vajon saját élmények-
ből kiindulva írta-e meg a novelláját.

Magyari az iskolát választotta hely-
színként : ez pedig azért is szerencsés, 
mert az iskolai problémáknak, a konf-
liktuskezelésnek számos, egykor be-
vett módja vígan túlélte a rendszer-
váltást, ezzel ijesztő közelségbe hozva 
a mai diákok számára is a Kádár-kor-
szak mechanizmusait. Amikor a kilenc-
venes években született egyetemisták-
kal beszélgetünk Tóth Krisztina A toll-
tartó című novellájáról (Irányvonal cí-
men a szerző Vonalkód című köteté-
ben jelent meg), amelyben egy eltűnt 
tolltartó utáni nyomozás történik úgy, 
hogy a tanárok becsukják az osztályte-
rem ajtaját, és nem kívánják kienged-
ni a gyereket addig, amíg valaki beis-
merő vallomást nem tesz, sokszor ki-
derül, hogy ez a megoldási mód nem 
(sem) tűnt el a hetvenes évekkel együtt. 
Magyari novellájában, ahol a folyosó-
ügyeletesek szolid forradalma zajlik le, 
és a sztrájk eszközével élnek a társaik 
vegzálására kényszerítettek, a hatalom 
rétegzettsége is világosan ott van (hi-
szen a gyerekeket fegyelmező tanárok 
ugyanúgy szorult helyzetben vannak, 
mint a tanárokat nyomasztó igazgató). 
Az is szépen megmutatkozik, ahogyan 
a rendszerváltozás rádöbbentett a ko-
rábban teljesen természetesnek tekintett 
feladatok értelmetlenségére, ilyen volt 
az a folyosóügyeletesekre kirótt utasí-
tás is, hogy szóljanak rá mindenkire, 

a fal mellett közlekedjen. Ahogy a fo-
lyosóügyeletesek sztrájkba lépnek, ki-
derül, nélkülük sem lesz káosz, „rászó-
lás” nélkül sem fejeli le senki véletlenül 
a szembejövőt. De a novella megoldá-
sa vagy csattanója is megérthetővé te-
szi a rendszerváltozás ambivalenciáját : 
a szülők felháborodására nem az törté-
nik, hogy visszavonják a kiosztott igaz-
gatói intőket. Nem ismernek be egy té-
ves intézkedést, de nem is mernek kitar-
tani a korábbi rutin szerint meghozott 
döntésük mellett : úgy csinálnak inkább, 
mintha semmi nem történt volna, és új, 
üres bizonyítványt osztanak ki a meg-
intett 12 tanulónak, mintha ezzel az 
emlékeket is ki lehetne törölni mara-
déktalanul. A rendszerváltozás kama-
szainak a felnőttek elbizonytalanodása, 
nevetségessé válása volt az egyik alapél-
ménye ‒ és ezt úgy mutatja fel Magya-
ri Péter novellája, hogy mindeközben, 
ebben bízom legalábbis, a mai kama-
szoknak is átélhetővé teszi, milyen volt 
ez a nem forradalommal, hanem több, 
szimbolikussá vált eseménnyel végre-
hajtott, felemás, furcsa rendszerváltozás.

Lehetne fanyalogni, hiszen csak ke-
vés novelláról éreztem, hogy meg tud-
ja valósítani az áhított, az utószóban ki-
jelölt célt (értsék/érezzék meg ők, mit 
éreztünk mi) – de ha arra gondolok, 
milyen lelkesen tudott írni Kosztolá-
nyi a Barbárok című novelláskötetről, 
amelyből valójában csak egyetlen novel-
lát tartott elemzésre érdemesnek (a cím-
adót), akkor máshogy látom az antoló-
giát. Egy novelláskötetből, legyen egy-
szerzős vagy sokszerzős, szinte soha nem 
vagyunk oda valamennyi szövegtől, és 
ahhoz, hogy rátaláljunk egy-két emlé-
kezetesre, mintha szükség lenne a töb-
bire is, a halványabbakra. Magyari Péter 
novelláját biztosan tanítani fogom majd 
– és tesztelem a „célközönségen”, a rend-
szerváltás után született mai egyetemis-
tákon, mennyire jutnak közel a Sztrájk 
elolvasásával az 1989–90-es események 
megértéséhez.

  Szilágyi Zsófia (1973): a Szegedi 
Tudományegyetem egyetemi tanára, 
a Kalligram folyóirat szerkesztője. Leg-
utóbbi kötete: Az éretlen Kosztolányi (Pesti 
Kalligram, 2017).

  


