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A ugusztus 18-án Bódi Péter negyedik regényé-
nek fotója állított meg a hírfolyam továbbgör-
getésében. A fényképen a szerző, a szerkesztő, 

és annak kezében a könyv: fekete háttér, középen pe-
dig egy a szemlélőre vigyorgó, rikító zöld emotikon. 
Hype. Hogy a megszokott sárga helyett miért éppen 
zöld színű a nagy, kerek szmájli? A regényt elolvasva 
erre is fény derül.

A  „kalligramcsetregény”  – élve a  borító halvány 
sormintát képző szavaival – pár nappal az idei Ünne-
pi Könyvhetet megelőzően került fel a könyvesboltok 
polcaira. Feltehetően olyan mű született, amely sokszó-
lamúságával egyszerre vonzza majd magához a poszt-
modern elbeszélői stratégiák híveit és a cselekményes-
ségen alapuló, hagyományosabb történetmondásra 
nyitott olvasókat. Ahogy ugyanis már a  fülszöveg is 
ígéri, a regényben „egy csapat fiatal felnőtt egymásét 
sokféle módon keresztező útjait követhetjük nyomon 
csetüzeneteiken keresztül”.

Bódi új regényét olvasva talán ahhoz hasonló él-
ménnyel gazdagodhatunk, amelynek a  modern pol-
gári regényt kézben tartó olvasóközönség lehetett ré-
szese a 17–18. században. Mert bár a Hype saját mű-
faji minőségét meghatározó alcíme (csetregény) első 
ránézésre a struktúra modern jellegét sugallja, egyút-
tal a levélregény műfaji tradíciójához való kötődését 
is kijelenti. E tekintetben nem mellékes, hogy a ma-
gyar elbeszélő próza levelekben, naplókban és emlék-
iratokban született meg – gondolva itt elsődlegesen 
a Hype interkulturális miliője szempontjából a Török-
országba száműzött Mikes prózájára, illetve a szemé-
lyiség választási lehetőségeinek, problémáinak felvázo-
lásával Kármán József naplóregényére. E hagyomány-
ba ágyazottságából is adódik, hogy a Hype-nak min-
den esélye megvan arra, hogy sikerregény legyen, még 

ha messze nem is volt célja olyan mértékű és mélysé-
gű társadalmi és kulturális anyagnak az átfogása, mint 
1997-ben a Jadviga párnájának.

A Hype a jelenről és a jelennek szól, azonban eseté-
ben is olyan műről van szó, amely fogva tartja olvasó-
ját, és amelyben, ha nem is mindenki, de sokak fellel-
hetnek találó (ontológiai) vonatkozást. Mert bár a re-
gény valóban fiatal felnőttek útkeresésére, élethelyzete-
ire fókuszál, aminél fogva akár az ifjúsági regény cím-
kéjét is ráragaszthatnánk, valójában életünk mindig 
visszatérő, kellemetlen kérdései állnak a középpontjá-
ban: Mit kezdjek az életemmel? Van-e hivatásom? Ho-
gyan éljek együtt a középszerűségemmel? Ezt egészí-
ti ki egy másik kellemetlen, immár materiális jellegű 
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kérdés, melynek aktualitása sok esetben szintén nem 
csak a fiatal felnőttekre terjed ki: Honnan szerezzem 
meg a hivatásomhoz szükséges tőkét?

A hitelességet szimuláló cset ü ze ne tek középpontjá-
ban Borisz áll. Az ő gondolatai indítják és zárják Bódi 
szöveguniverzumát. Alakjában egy az élettel diszhar-
monikus viszonyban álló, fiatal művész(lelke)t ismer-
hetünk meg, akinek az írásai ugyanakkor nem csak az 
alkotói kreativitás kiélése miatt bizonytalanítanak el 
a tartalmak valós vagy képzelt voltában…

Borisz, bár filmművészeti stúdiumokat folytat, írói 
dilettantizmusának egy blogot készül fenntartani, 
amelynek apropója az egész regény hátteréül szolgáló 
külföldi ösztöndíjprogram. A blogra szánt szövegeket 
felülvizsgálásra, véleményezésre rendszeresen elküldi 
legfőbb bizalmasának, gyerekkori barátnőjének: Petrá-
nak. Ez adja meg azt a dialogikus alaphelyzetet, amely-
be mi, olvasók belecsöppenünk. Petra egyébként meg-
lepően jól végzi a dolgát, éles szemmel szúrja ki Borisz 
túlírt mondatait („Szerintem vedd lazábbra. Nem tu-
dom, érted-e. Marihuána nemes illata meg sebezhető 
társak meg ilyesmi…”). A blogszöveg és a baráti kor-
rektúra aztán pár lap után átadja a helyét más magyar 
ösztöndíjas fiatalok beszélgetéseinek. Innentől kezdve 
az eseményeket – melyek centrális helyszíne az ösztön-
díjasokat fogadó olasz kisváros, Macerata – több néző-
pontból ismerhetjük meg. A regény első feléig Borisz 
és Petra üzenetváltásait Elek és Fanni, valamint And-
rea és Vilmos párbeszédei egészítik ki. Minél inkább 
előrehaladunk a regény szövetében, egyre többször él-
hetjük át a  „lám, milyen kicsi a világ” közhely igaz-
ságát. A regény összetett elbeszélői szerkezetét alkotó 
egyes szólamok maguk is egyre rétegzettebb struktú-
rákká válnak azáltal, hogy az elbeszélő szereplők sa-
ját történeteibe beleszövődnek a másokhoz kapcsoló-
dó történések. Bódi a regény második felében aztán 
egy még inkább mozgó, feleselő beszédszerkezetet te-
remt Angéla és Jácint megszólaltatásával, mely utób-
bi karakter rejtélyessége a regény elején sokáig katali-
zálja az olvasói kíváncsiságot. „Dzsészönt” ugyanis az 
egyetlen magyar ösztöndíjas, aki felől nem lehet tájé-
kozódni egyetlen közösségi oldalon sem, viszont hal-
lani róla ezt-azt…

Bár Bódi Péter regényével ismét olyan posztmo-
dern szöveg született, amely önmagát írja, szerencsére 
az egyes csetelő-elbeszélők stílusában, szóhasználatá-
ban, szövegalkotói habitusában (mint például az éke-
zethasználat vagy a rövidítések) jól nyomon követhető 
a szerző komponáló, szövegalakító tevékenysége. A re-
gény egy sikeresen rontott, a mai írva beszélés köznyel-
vén íródott. Teljes nyelvi anyaga illeszkedik a létreho-
zott szerkezethez: annyiféle stiláris síkkal találkozunk, 
ahány szereplő szót kap a regényben. Míg Roy írásmód-
ja például egy következetesen roncsolt, ékezetmentes 
nyelv („Jaja, siman, csak ugy kene hogy akkor jojjon 

amikor en itt vagyok o meg nincs”), addig bátyjára, 
Elekre inkább egy kifinomultabb, olykor sznob nyel-
vi magatartás jellemző („azokat a tárgyakat megcsinál-
tam, amiket muszáj volt ahhoz, hogy otthon ne csúsz-
szak, de amúgy nem volt sok erőm ezzel foglalkozni / 
ahogy egyre jobb volt az idő, úgy vesztettem el a lelke-
sedésem”). Miként a történések nagy része egy kevert 
nyelvű közegben játszódik, angol és olykor olasz szö-
vegrészek beépítése teszi hitelessé a sajátos kontextus-
ból adódó létállapotot, segíti annak közvetítését („Meg-
kérdeztem mi az, mire azt válaszolta h "experiment"”).

A mű nem-fikciós formát követő szövegtestei egy-
aránt tartalmaznak beszámolókat, leírásokat, visszaem-
lékezéseket, hozzájuk kapcsolódó kommentárokat, ref-
lexiókat, önreflexiókat és elmélyültebb elmélkedéseket, 
melyekből többféleképpen és több szempontból rajzo-
lódik ki a szereplők éppen aktuális életproblémája és 
az ahhoz való viszonyuk. E problémák között sok a ti-
pikusnak mondható, ugyanakkor az elbeszélések szub-
jektív beszédtónusa révén nem érezzük őket annak: sze-
relmi háromszögek; nemi identitási válság, azonos ne-
műek szerelme; szülő-gyermek és férfi-női kapcsolat 
válsághelyzetei; abnormális szexuális viselkedés; társas 
magány. Van azonban a műben egy olyan probléma, 
amely alól egyetlen szereplő sem tudja kivonni magát; 
akarva vagy akaratlanul, de az áldozatává válik. E szá-
lon, a tudatmódosító szerekén, roppant finoman érint-
ve a dolog gazdasági-társadalmi vonatkozásait is, Bódi 
Péter teljes regényszövege lép dialógusba Irvine Welsh 
1993-as kultregényével (Trainspotting). Bódi figyelme 
ugyanakkor főleg a szereplők létállapotára, kapcsola-
taira irányul. Arra az ontológiai kérdésre, hogy milyen 
az a világ, amelyben élünk, és hogyan lehet benne bol-
dogulni, ha egyáltalán lehetséges. A Hype szereplőinek 
kalandjai, a szólamaikban megjelenített külső történé-
sek valójában a belső-lelki folyamatok megismeréséhez 
szolgáltatnak alapot. Az egyes történések finoman jár-
ják körül a kérdést, kinek meddig tartható az a létfor-
ma, amit a maceratai bérlakás mikroközössége kiala-
kít féléves olaszországi tartózkodása alatt.

A regény beszélgetéseken nyugvó szerkezetéből kö-
vetkezik, hogy a szereplők üzenetei – elősegítve az ol-
vasói érdeklődés fenntartását – izgalmas helyeken tö-
rik meg a történet menetét, így halasztva későbbre bi-
zonyos helyzetek, események tisztázását. Így Bódi Pé-
ter új regénye, a Hype mindenképpen szórakoztató ol-
vasmány. De több is annál.   
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