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Grendel Lajos a Négy hét az élet című 
legújabb művében a regény főhősének 
bőrébe bújva arra a megállapításra jut, 
hogy „az élet annyi, amennyi az em-
lékeim összessége”. Az idézett gondo-
latból nem nehéz rájönni, hogy főhő-
sünk, Varga Sanyi nyugdíjas gimnázi-
umi számtantanár számára ez a négy 
hét átélt élményeinek összességét je-
lenti. Nem véletlen, hogy éppen az 
emlékek és az emlékezés válik a  re-
gény mozgatórugójává – és bizonyos 
értelemben Sanyi jelenévé. Nélkülük 
ugyanis Sanyi jelene valójában egy 
nagy üresség. De ez a  jelen a regény-
ben szintén relativizálódik : és – hason-
lóan hősünk „emlék-életéhez” – négy 
hétig tart. Ugyanis ez a négy „relatív” 
hét, az utolsók Sanyi életében, foglal-
ja keretbe a regényt és az azt át- meg 
átszövő emlékeket is.

Sanyi ez alatt a négy „relatív” hét 
alatt egy (dél-)szlovákiai városban ta-
lálja magát – egy olyan helyen, ahová 
egyébként emlékeiben is vissza-vissza-
tér –, ahol unokaöccse, Béla házára vi-
sel gondot, amíg az családjával nyaral. 
A város azonban „levetkőzte a múltját”, 
és a hely, mely hősünk életében és vi-
lágában mindeddig biztos pont volt, 
már nem olyan, mint ahogy azt emlé-

keiben őrizte. Ugyanakkor tudatosít-
ja, hogy nemcsak szülővárosa változott 
meg, hanem ő is. „Azért nem volt az 
rossz élet”, vallja be Hugónak, egy haj-
léktalannak, akit befogadott Béla há-
zába és a saját életébe is, és akivel átéli 
élete utolsó négy hetét. „Más élet volt 
az. Néha úgy érzem, hogy az egy má-
sik embernek az élete volt, s közben 
az a  másik ember is én voltam. De 
az a  másik ember már régen halott. 
Ennek a  mostaninak pedig az a  ba-
ja, hogy nem volt ifjúsága, nincs mire 
nosztalgiával emlékeznie, mert amire 
emlékezhetne, az egy halott ember if-
júsága volt.”

Hugó nemcsak passzív hallgatója 
lesz Sanyi visszaemlékezésének, hanem 
aktív résztvevője is Sanyi négy hetének. 
Hugó, a volt fegyenc és elítélt katona-
tiszt, ránézésre egy emberi roncs, főhő-
sünk paradox ellenpólusát testesti meg, 
aki ugyan kiegyensúlyozottan és oldot-
tan viselkedik, azonban „életének nem 
volt se kiterjedése, se mélysége. Nem 
a semmi felé haladt, hanem a semmi-
ben volt.” A semmi felé tart a történe-
te is – erre már a fejezetek rendhagyó, 
visszaszámlálásra hasonlító számozása 
is utal. Az első fejezetet a 19-es szám 
jelöli, mely a fejezetek számával foko-
zatosan csökken egészen az utolsóig, 
a nulladikig, melyet csak egyetlen, fa-
gyos és roppant tömör szóval jellemez-
hetünk : Üresség. Az az üresség, mely 
nemcsak hősünk életének szerves része 
lett, hanem az is, melyben elveszett Sa-
nyi élete is. Legalábbis az a része, me-
lyet emlékei nem őriztek meg, mely 
nem lett része emlékeinek – tehát az 

„emlékezetbeli” négy hétnek.

A  regénybeli Sanyi azonban nem 
csak egy konkrét személyt testesít meg, 
hanem szimbóluma egy kisebbségnek 
is annak minden specifikus társadal-
mi jellemzőjével, mely valamikor léte-
zett, de „amely nincs többé”. Legalább-
is nem a valós világban, viszont Sanyi 
saját emlékvilágában nemcsak hogy to-
vább él, hanem szerves részét is képezi 
annak. Úgy, ahogy egykor Sanyi volt 
annak szerves része. A  szlovákiai ma-
gyar középosztályról van szó. Sanyi és 
egész családja is beletartozott. Mára 
azonban egyedül maradt. Ő az utol-
só a családból, aki még emlékszik arra 
a másikra, az ő világára. Ez „az ő vilá-
ga tökéletes volt és harmonikus, s vala-
hol az idő fölött vagy az időn kívül lé-
tezett”. Ebben a világban „az idő min-
den este meghalt [...] s másnap reggel 
újra megszületett”. Nem is szólva ar-
ról, hogy „az ő világának a lakói örök-
életűek voltak, s aki meghalt, az sem 
távozott el tőlük, csupán láthatatlanná 
vált”. Ezt a kort – melyben a magyar 
középosztály megszűnt, és Sanyi éle-
te kezdetét vette – a szocializmus ko-
ra váltotta fel, és ugyan „miféle álmai 
lehettek neki egy ilyen világban ! Egy 
ilyen szögesdrótkerítéssel elzárt ország-
nyi istállóban !” Lehet, ezért is „képzel-
gett arról, hogy más, boldogabb kor-
ban kellett volna születnie”, legalább-
is amíg Rómában nem jár. Akkor kez-
dett elmélkedni arról, hogy „nem más 
korban, hanem inkább más helyen. 
Ott, ahol a jövő időnek valóságos tar-
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talma van, ahol a jövő nem a cikliku-
san ismétlődő múlt következő fázisa”...

Igen, vannak gyermekei. Egy önfe-
jű lánya és egy titkok övezte fia, Da-
ni, akinek az esete követi őt, mint egy 
árnyék (csupán a történet végén tud-
ja meg az olvasó, hogy mi is ásta alá 
kapcsolatukat). Csakhogy ők nem ér-
tik azt, hogy apjuk „foglya maradt 
egy olyan világnak, amely nincs már, 
amely csak az ő és a nála idősebbek 
emlékezetében létezik, s  mégis, még 
így is, mágnesként húzza vissza, va-
lahányszor szabadulni kívánna tőle.”

Ahogy Mikszáth Kálmánt az ő ide-
jében „a legnagyobb szlovákként” tar-
tották számon a magyar írók közt, úgy 
Grendel Lajost tiszta lelkiismerettel 
nevezhetjük a  „legnagyobb magyar-
nak” a szlovákiai írók közt. Ezt a  jel-
zőt Grendel műveinek köszönheti, me-
lyek közt legújabb regénye életműve 
csúcsának látszik. A szerző ugyanis eb-
ben a regényben nem csak egy ember 
lényét meztelenítette le, hanem a ko-
rát is – köszönhetően a megnyerő, mű-
vészileg kiforrott történetvezetésnek, 
az idősíkok és a  regénytér váltakozá-
sának és legfőképp az eddig jól bevált 
irónia, szarkazmus és groteszk alkal-
mazásának, amelyek időnként levegő-
sebbé teszik a (műben nagyon élethű-
en ábrázolt) nyers valóságot, ürességet 
és a semmi érzetét. Díszes és többszö-
rösen összetett mondatok, formabon-
tó szerkezet és főleg a többsíkú réteg-
ződés, az egymásba fonódó történetek 
és idősíkok jelzik a regény eredetiségét 
és minőségét, és nem utolsósorban új-
raolvasásra késztetnek. Mely egyedüli 
eszközként garantálhatja csak a helyes, 
illetve a  lehetséges megértését az ös-
szes, többé-kevésbé rejtett nüánsznak 
és egyetemes életigazságnak, melye-
ket Grendel Lajos rendkívül megnye-
rő módon öntött szavakba.

Blahó Péter fordítása

  

 Mária Bílá : szlovák irodalomkritikus.

 Blahó Péter (1985, Boldogfa) : műfordí‑
tó, költő, a pozsonyi Comenius Egyetem 
Bölcsészkarán szerzett diplomát magyar–
történelem szakon.
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Viktor Pelevin : Ananászlé 
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Goretity József fordítása
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„Úgy érzem, hirtelen rá fogunk döb-
benni, hogy a legelső pillanattól kezd-
ve egyszerűen csak egy képernyő előtt, 
egy üres, sötét szobában ültünk” – ol-
vashatjuk Viktor Pelevin, a  kortárs 
orosz irodalom kultikus rajongással és 
felemás kritikai megítéléssel egyaránt 
övezett alakjának legújabb, Ananászlé 
a  szépséges hölgynek címen megjelent 
elbeszélésgyűjteményében. Bár a kötet 
nyitódarabjában elhangzó sejtés meg-
lehetősen nyomasztó, egyszersmind 
megnyugtatásul is szolgálhat a Pelevin-
rajongóknak, miszerint hiába a múlté 
a szerző utóbbi néhány évben írt mű-
veinek (vagyis a  2008-as novelláskö-
tetnek, a  változó színvonalú írásokat 
egybegyűjtő P5-nek, valamint az egy 
évvel később kiadott nagyregénynek, 
a  kanonizált Tolsztoj-képet kifejezet-
ten ötletesen dekonstruáló T-nek) la-
konikus tömörségű címadása, prózá-
jának gondolati alapvetése nem válto-
zott. Az egyre terjedelmesebb (és sze-
rencsére magyar nyelven szinte hiány-
talanul fellelhető), még a ’90-es évek 
elején útjára indult pelevini életmű 
ugyanis hiába vonultatta fel ez idáig 
Oroszország történelmének legválto-
zatosabb korszakait, keverte a  legkü-
lönbözőbb klasszikus irodalmi és böl-
cseleti hagyományokat a tömegkultú-
ra illékony mítoszaival, összességében 
mégis egy rendkívül egységes korpusz-
ról beszélhetünk, mivel központi té-
mája mindvégig a külvilág megtévesz-
tő illuzórikusságával, a felszínes látszat-
realitás mögött megbúvó pusztasággal 
történő szembesülés maradt. Elöljáró-
ban annyi tehát elmondható, hogy az 
Ananászlé a szépséges hölgynek nem je-
lent radikális eltérést a korábbi művek 
irányvonalától – bár a szerző legvárat-
lanabb megoldásokkal és legvadabb 

képzettársításokkal operáló írásmódja 
sok mindennek mondható, csak éppen 

„megszokottnak” nem, jelen kötetet az 
életmű kontextusába helyezve mégis 
úgy tűnik, hogy ezúttal a lehető „leg-
tipikusabb” Pelevin-szövegekhez van 
szerencsénk. Az új elbeszélések nem 
tartogatnak olyan stiláris meglepetése-
ket sem, mint például a már említett 
T (krimi- és kalandregényeket imitáló) 
mozgalmas történetvezetése – legin-
kább a popkultúra és filozófia metszés-
pontjában játszódó groteszk elmélke-
dések ezek, amelyek nemcsak Pelevin 
vitathatatlan kreativitását szemlélte-
tik igen meggyőzően, hanem ismétlő-
dő írásművészetének néhány fájó hiá-
nyosságát is.

Ahogyan azt már a  kötet alcíme 
(H@ború és béke) sejtetni engedi, az 
élet minden terére beszivárgó üres-
ség körüljárása, a semmi mitológiájá-
nak továbbszövése ezúttal két felvonás-
ban történik : az első, két hosszabb el-
beszélésből álló rész (Istenek és mecha-
nizmusok) az évszázados tradícióval bí-
ró Nyugat–Kelet konfliktus mentén 
a  történelem céljára keresi a  választ, 
míg a második, három rövidebb törté-
netet tartalmazó szakasz (Mechanizmu-
sok és istenek) platonikus bölcseleteken, 
rejtőzködő szekták nyomain, végül pe-
dig egy preegzisztens tapasztalaton ke-
resztül az élet transzcendentális dimen-
ziójára kérdez rá – a létezés felszíni si-
vársága mögött megbúvó titok azon-
ban minden esetben csak valamilyen 
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elcsépelt közhelyként lepleződik le. 
Gondolati koncepcióját tekintve tehát 
az Ananászlé a szépséges hölgynek lénye-
gében a  (már a kötet Az árnyékszem-
lélő című epizódjának mottójaként is 
felbukkanó) platóni barlanghasonlat 
különböző posztmodern újraértelme-
zéseit adja, alternatívákat arra a végte-
lenségig variálható történetre, amely-
nek hőse a fogyasztói társadalom rek-
lámokkal leláncolt rabja, aki (általában 
valamilyen beavatási szertartást köve-
tően) mégis kiszabadul a medializált 
hétköznapok sötét barlangjából – ezt 
követően azonban nem valamilyen 
felsőbb realitásban, hanem legfeljebb 
csak egy Windows-háttérkép örök-
zöld mezején találja magát, miközben 
az ideákat jelképezni hivatott Napot 
a következő hibaüzenet fedi el : A ke-
resett fájl nem található !

Pelevin műveinek kiindulópontja 
tehát az üresség megtapasztalása – ezt 
a  talajvesztettséget kénytelen átélni 
a „Burning Bush” művelet, az új kötet 
legelső (egyben legötletesebb) epizód-
jának főszereplője, Szemjon Levitán is. 
Szemjon odesszai zsidó családból szár-
mazó, alkalmi állásokból tengődő ér-
telmiségi, vagyis a  „felesleges ember” 
igazi posztszovjet megfelelője – aki 
azonban (egy titkosszolgálatok vezető-
jévé lett gyerekkori barátjának köszön-
hetően) mégis betekintést nyer a világ-
politika kulisszái mögé, mi több, maga 
is befolyásolja a történelem alakulását. 
Ennek módja azonban meglehetősen 
szokatlan : hősünk neve nem véletle-
nül utal Leviatánra, hiszen ahogyan 
az ószövetségben felbukkanó szörny-
ről, úgy róla is elmondható, hogy „fo-
gainak sorai körül rémület lakik” (Jób 
könyve 41 :14) – Szemjon protézisébe 
ugyanis az orosz titkosszolgálat külön-
leges rádióadót építtet be, hogy ezen 
keresztül kapcsolatba lépjen a hason-
ló fogtöméssel rendelkező Bush el-
nökkel, majd önmagát Istennek kiad-
va befolyásolja az USA mélyen vallá-
sos elnökét. Hogy az imitáció meggyő-
ző legyen, Szemjonnak először „valódi” 
istenélményben kell részesülnie, még-
hozzá „a vezetőség által előírt határ-
időn belül” – ehhez pedig egy speciá-
lis kamrában fekve kell vallásfilozófiai 
traktátusokat és istenes verseket hall-
gatnia. Pelevin itt érezhetően a műal-

kotás közvetítői szerepével, a könyv és 
az írás (az orosz kultúrában fokozot-
tan érvényes) már-már szakrális tisz-
teletével játszik (ön)ironikus játékot – 
Szemjon ugyan megvilágosodik Gavril 
Gyerzsavin Isten című ódáját hallgat-
va, a  csoda azonban mégsem az iro-
dalom revelatív erejének köszönhető, 
hanem annak, hogy hősünk mind-
végig speciális tudatmódosítók hatá-
sa alatt áll. A projekt mindenesetre si-
kerül, az amerikai külpolitika (példá-
ul az afgán és iraki háború kirobbantá-
sa) ennek eredményeképpen pedig éve-
ken keresztül az orosz érdekek szerint 
zajlik. Szemjonnak azonban hamaro-
san el kell indulnia lefelé Jákob lajtor-
jáján, mivel Isten után a Sátánt is el 
kell játszania – időközben ugyanis ki-
derül, hogy a Kreml titkos szobájában 
található egy trón, amelyet még Sztálin 
építtetett, hogy kapcsolatba lépjen bi-
zonyos sötét erőkkel, és amelyben ké-
sőbb a CIA helyezett el adóvevőt, így 
suttogva ördögi parancsokat évtizedek 
óta Szovjet-Oroszország aktuális veze-
tőjének fülébe. A „Burning Bush” mű-
veletben Pelevin tehát (a divatos ös-
szeesküvés-elméleteket felhasználva) 
jóleső gúnnyal mutatja be a  maguk 
esendőségében a  nemzeti sztereotípi-
ákon alapuló nézeteknek (az USA vi-
lágmegváltó küldetéstudatának, illetve 
az orosz birodalmiság démonikus jel-
legének) az egyoldalúságát – a nagyha-
talmakat itt már nem valamiféle misz-
tikus erőkhöz kötődő eszmék, hanem 
nagyon is evilági üzleti megfontolások 
irányítják : a történet végére mind az 
orosz, mind pedig az amerikai kom-
munikációs csatorna egyetlen ember 
kezébe kerül, akinél ezek ugyanúgy 
megvásárolhatóvá válnak, mintha csak 
egy kábeltévé fizetős adásai lennének.

Szintén az USA  és Oroszország 
(bibliai reminiszcenciákkal tűzdelt) 
konfliktusáról szól az Istenek és mecha-
nizmusok fejezet másik elbeszélése, az 
Al-Efesbi légvédelmi kódexe is. A törté-
net az afganisztáni háborúban játszó-
dik, amely egyre inkább eldőlni látszik 
az amerikai hadsereg elsöprő techni-
kai fölényének következtében – a köz-
biztonságot már pilóta nélküli, önál-
ló döntésekre képes robotrepülőgé-
pek felügyelik, amelyek tüzet nyitnak 
minden ellenségesen viselkedő helybé-

lire. Azonban, mint kiderül, az ame-
rikai hadiipar csúcsteljesítményeinek 
is megvan a  maguk gyenge pontja – 
mivel a Wikileaks-botrány óta a had-
műveletek részletei elkerülhetetlenül 
kiszivárognak az USA  katonai téve-
déseire és túlzásaira kiéhezett közvé-
leményhez, ezért ezeket az úgyneve-
zett drónokat úgy programozták be, 
hogy csak a  legaprólékosabb erköl-
csi mérlegeléseket követően cseleked-
jenek. Ezt a politikailag maximálisan 
korrekt mesterséges intelligenciát ve-
szi célpontba Szavelij Szotyenkov, az 
orosz titkosszolgálat volt ügynöke – 
az afgán sivatagot prófétaként járó fő-
hős homokba írt profán evangéliumai 
(különböző trágár üzenetek) hatására 
megtörténik a  „csoda” : a  robotrepü-
lőgépek váratlanul összezavarodnak és 
a  földbe csapódnak. Bár az Al-Efesbi 
légvédelmi kódexében ezzel a  popkul-
túra divatos közhelye látszik megis-
métlődni a  robotok öntudatra ébre-
déséről, a szürreális történet azonban 
inkább arról a  közel sem elképzelhe-
tetlen állapotról szól, amikor már ma-
ga az ember kezd el gépként működ-
ni, mikor egyetemes érvényűnek fogad 
el egy ráerőltetett nyelvi sémát. A köz-
napi gondolkodásmódok hazugságá-
ra rámutató (a tálibok által Saul Al-
Efesbi néven felszabadító hadvezérként 
tisztelt) Szavelij azonban nem csak az 
USA-val, de hazájával szemben is ra-
dikális kritikával él, ezért végül maga 
is feláldozható mellékszereplőjévé válik 
a világhatalmak politikai játszmáinak. 
A hősünkre váró embertelen büntetés 
részleteiről az elbeszéléshez írt rövidke 
függelékből (Szovjet rekviem) értesü-
lünk – Szavelijt a kapitalista amerika-
iak végül (Orwell 1984-ének parafrázi-
saként) arra kényszerítik, hogy egy le-
gyen közülük, vagyis egyfajta tőzsdé-
hez láncolt Prométheuszként neki is 
a  világot mozgató iszonyaton, a  dol-
lár/euró árfolyamon függjön tekinte-
te az idők végezetéig.

Az Ananászlé a szépséges hölgynek el-
ső felében tehát olyan mesterséges je-
lekből és képekből álló (minden fan-
tasztikumuk ellenére is zavarba ejtő-
en ismerős) világok működését ismer-
hetjük meg, amelyekben egy kiváltsá-
gos hatalmi elit már nem egyszerűen 
elfedi, hanem generálja a  mindenna-
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pi valóságot – különböző nyelvi és 
vizuális médiumokon keresztül a  re-
alitást már nem tükröző, hanem ki-
rekesztő hipervalóságot, más néven 
szimulákrumot hoz létre. Ahogyan azt 
az Al-Efesbi légvédelmi kódexének cím-
szereplője is megjegyzi : „Nem a médi-
án keresztül folyó, a semmiről szóló ér-
telmetlen fecsegés vettetik alá cenzú-
rának, hanem maga a valóság, amely 
eltűnik a bűzös információáradat mö-
gött.” Ezekben a történetekben tehát 
a politika, a média és a pénz szenthá-
romsága olyan beszédmódokat, virtu-
ális valóságokat és elváráshorizontokat 
teremt valamilyen megtévesztő szán-
dékkal, amelyeknek már semmifé-
le objektív igazságuk nincsen, egye-
temes kiterjesztésük következtében, 
kényszerítő erejüknél fogva mégis va-
lóságosabban hatnak, mint maga az 
élet. Jean Baudrillard francia filozó-
fus szimulákrumelméletét felhasznál-
va Pelevin ezzel arra figyelmeztet, hogy 
a 21. század szimulációinak végtelení-
tett sorozatában nem csak a hétközna-
pi valóság tűnik el lassanként, de az in-
dividuum belső világa, szabad akarata 
is végleg elveszni látszik. Az Ananászlé 
a  szépséges hölgynek szerencsére azon-
ban nem válik a  tragikus pátosz ha-
tásvadász kiáltványává, az elbeszélések 
kritikai pesszimizmusát és disztópikus 
komorságát ugyanis cinikus derű és 
komikus vonások ellensúlyozzák fo-
lyamatosan. Számos korábbi regényé-
hez hasonlóan például Pelevin ezúttal 
is jó érzékkel parodizálja a negatív utó-
piák elmaradhatatlan kliséjét, az ab-
szolút hatalommal rendelkező dikta-
túrát : Oroszország hiába tűnik ezek-
ben a  szövegekben egyfajta kollektív 
szolipszizmus eredményének, ezt a dé-
libábot nem karteziánus „csaló démo-
nok”, hanem egyszerű politikusok és 
reklámszakemberek keltik, akik ma-
guk is csak esendő rabjai a piac állan-
dó változásainak. Érdemes tehát úgy 
tekintenünk ezekre az elbeszélésekre, 
mint kedélyes antiutópiákra, amelyek-
kel a szerző igyekszik egyszerre szóra-
koztató és elgondolkodtató formákba 
önteni azt a káoszt, amely hétköznap-
jaink hátterében dolgozik – és teszi ezt 
úgy, hogy divatos posztmodernizmu-
sát egy pillanatig sem hezitál önirónia 
célpontjává megtenni.

A kötet első felében tehát egy olyan 
Oroszország körvonalazódik, amely-
nek történelme nem valamilyen fel-
sőbb igazság felé halad magasztos ide-
áktól vezérelve, hanem egyszerűen csak 
telik, méghozzá a lehető legprofánabb 
megfontolások jegyében. Az Ananászlé 
a  szépséges hölgynek második fejezeté-
ben azonban már olyan emberek életé-
re kapunk rálátást, akik tisztában van-
nak a lét felszínén zajló manipulációval, 
és ezért (különböző kultúrtörténeti út-
mutatásokat követve) a  valóság mé-
lyebb, a  marketing démiurgoszainak 
uralmát meghaladó szintjét kutatják. 
A  Mechanizmusok és istenek első két 
elbeszélésének hősei mintegy kivo-
nulnak a történelemből (nagyrészt en-
nek köszönhető, hogy Pelevin művei-
nek többségéhez hasonlóan itt sem be-
szélhetünk érdemi cselekményről) és 
meditatív elmélkedésekbe merülve az 
élet valódi (vagy legalábbis annak hitt) 
okaira keresik a választ : Az árnyékszem-
lélő Olegje saját árnyékával folytatott 
(a platóni barlanghasonlatot szabadon 
átértelmező) kísérletén keresztül igyek-
szik megtapasztalni a transzcendenciát, 
míg A thugok című történetben felbuk-
kanó Borisz szerint a világot valójában 
a halál istennője, Kháli irányítja, ezért 
az őt szolgáló gyilkos szektába igyek-
szik bebocsátást nyerni. Bár a két sze-
replő Az árnyékszemlélőben személye-
sen is találkozik, elsősorban mégis tra-
gikus sorsuk köti össze őket – kaland-
jaik végén ugyanis mindketten csúfos 
bukásra ítéltetnek : Oleg majdnem éle-
tével fizet egy semmilyen érdemi felis-
meréshez nem vezető látomásért, Bo-
risz pedig jól értelmezi ugyan a titkos 
társaság modern kultúrában elrejtett 
útjelzőit, arról azonban megfeledkezik, 
hogy a Khálit végül csak teljes pusztu-
lással lehet szolgálni.

Bár ez a  fenti két történet, sajnos 
(a szerző remek fantáziájának ismere-
tében mondom ezt), szokatlanul egy-
síkúnak és ötlettelennek mondható, 
abból a  szempontból mégis érdeke-
sek, hogy bennük mutatkozik meg 
legerőteljesebben az egész kötetben 
fontos szerephez jutó kudarc élménye 
– ami egyúttal azt is jelzi, hogy a  vi-
lág illuzórikusságához kapcsolt pozi-
tív konnotációk, amelyek a szerző ko-
rábbi írásaiban felbukkantak, az új 

elbeszélésgyűjteményben mintha min-
den eddiginél jobban háttérbe szorul-
nának. A hétköznapi élet kietlenségé-
nek megtapasztalása Pelevin legtöbb 
művében ugyanis nem csak a  meg-
tévesztésre való rádöbbenést, hanem 
egyúttal a kiút lehetőségét is magában 
foglalja – a főszereplő végzete általában 
meneküléssé szublimálódik a megsem-
misülés Nirvana-szerű élményében. Jó 
példa erre Pelevin 1999-ben megjelent 
kultuszkönyve, a Generation P, amely-
nek hőse azzal kénytelen szembesül-
ni, hogy a teljes politikai elit csak szá-
mítógépek generálta bábok sokasága – 
a regény végén azonban maga is ebben 
a virtuális űrben leli meg a szabadságot, 
mikor (testét bescannelve) technikai-
lag megsokszorosíthatóvá, egyfajta di-
gitális istenséggé válik. Az Ananászlé 
a  szépséges hölgynek központi alakjai-
nak azonban még egy ilyen fals hal-
hatatlanság sem adatik meg, köszön-
hetően annak, hogy az utópikus ideá-
kat ezúttal mintha teljesen felszámol-
ná a nyelvi irónia. Bár az új kötetben 
rendre felbukkan (már a  fejezetek cí-
meiben is) egy, az individuum halá-
lán túlmutató elképzelés Isten és te-
remtményeinek (az úgynevezett „me-
chanizmusoknak”) azonosságáról és 
örökkévalóságáról, még ez a rendkívül 
lebutított neoplatonikus bölcselet is 
súlytalanná válik abban a pillanatban, 
ahogyan elhangzik. Mikor már kezd 
úgy tűnni, hogy a  főszereplők határ-
tapasztalatában (legyen az halálközeli 
élmény vagy akár narkotikus vízió) 
valamilyen metafizikai minőség kezd 
kibontakozni, akkor a szerző azonnal 
egy hatásvadász giccs-nyelvre vált, ki-
üresedett és közhelyes diszkurzív alak-
zatok tengerébe fojtva a  (már egyéb-
ként sem túl meggyőző) kinyilatkoz-
tatást. Bár Pelevin műveinek hangsú-
lyos önreflexivitása alapján joggal kö-
vetkeztethetünk arra, hogy ilyenkor 
inkább az olvasó játékos félrevezetésé-
ről van szó, mintsem az ezoterikus re-
gények sekélyes üzenetének szajkózásá-
ról, sajnos, ezt mégsem jelenthetjük ki 
ennyire határozottan – ezeknek a meg-
oldásoknak ugyanis az a nagy kockáza-
ta, hogy bennük a paródia, illetve an-
nak tárgya sokszor már teljesen meg-
különböztethetetlenné válik. A  leg-
újabb elbeszélésekben is ott kísért te-
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hát a Pelevin-szövegekkel kapcsolatos 
örök dilemma, miszerint nem mindig 
nyilvánvaló, hogy mikor van szó a po-
puláris irodalmi műfajok banális meg-
oldásainak zseniális kifigurázásáról, il-
letve mikor azoknak egyszerű (egyút-
tal szegényes írói eszköztárról tanúsko-
dó) megismétléséről. A végső döntést 
tehát a befogadónak kell meghoznia – 
aki minden bizonnyal sokkal jobban 
jár, ha ezeket a problémás szöveghelye-
ket paródiaként olvassa.

Bármi is volt azonban az alkotói 
intenció, az eddigiek alapján annyi 
mindenesetre elmondható, hogy az 
Ananászlé a  szépséges hölgynek első öt 
elbeszélésében a transzcendencia vala-
milyen módon mindig hozzáférhetet-
lennek és semmitmondónak bizonyul. 
Egy ötletes perspektívaváltásnak követ-
keztében azonban a kötet Jóságos meg-
testesülések szállodája című záró epizód-
jában váratlanul mégis feltárul az ad-
dig elérhetetlen metafizikai dimenzió, 
mikor is egy angyal nézőpontjából ka-
punk rálátást a  posztszovjet minden-
napok zűrzavarára. Az érezhetően di-
ckensi ihletésű történet főszereplője 
Mása, egy még meg sem fogant lélek, 
aki angyali kísérője jóvoltából bepil-
lantást nyer a rá váró világ rejtelmeibe. 
Bár társa biztosítja Mását, hogy szüle-
tése után irigylésre méltó gazdagság és 
szépség vár rá (hiszen szülei egy oligar-
cha és egy gyönyörű luxusprostituált 
lesznek), az üzleti szféra farkastörvé-
nyeivel, az emberek létét kitöltő kicsi-
nyes vágyakkal, illetve a mindezt elfe-
dő (pszeudo)kommunikáció hazugsá-
gával megismerkedve ő mégis inkább 
amellett dönt, hogy nem lesz részese 
ennek a felszínes életnek – ezért a kö-
tet legvégén a jövő szépséges orosz höl-
gye még azelőtt semmivé válik, hogy 
megízlelhetné a címbeli ananászlevet. 
Napjaink elkeserítő tendenciáinak bí-
rálata az utolsó elbeszélésben minden 
korábbinál élesebb – Oroszországot 
a hazug illúziók olyan gyűjtőhelyeként 
ábrázolja, ahol már nemhogy élni, de 
talán még megszületni sem érdemes.

Ennek az egész köteten végigvonu-
ló társadalomkritikának a  része az el-
ső látásra talán szokatlan (bár az orosz 
olvasók számára valószínűleg jóval vi-
lágosabb) címadás is – Pelevin ugyan-
is nem csak az asszonyi szépséget me-

tafizikai szintre emelő Alekszandr Blok 
1904-es bemutatkozó kötetét (Ver-
sek a Szépséges Hölgyről) idézi fel ben-
ne, hanem Majakovszkij 1915-ben írt, 
Nektek ! című forradalmi hangvételű 
költeményét is (amelynek befejezése 
Eörsi István fordításában a következő : 

„Nektek szolgáljak életemmel, / kik 
csak faltok és nőztök ? ! / Inkább a kur-
váknak szolgálom fel / kocsmában az 
ananász-szörpöt”), önmaga ellentété-
be fordítva ezzel azt a kitüntetett női 

princípiumot, amelyet az anyaföldhöz 
szokott kapcsolni az irodalom. Viktor 
Jerofejev 1990-ben megjelent hírhedt 
regényéhez, Az orosz széplányhoz ha-
sonlóan itt is visszájára fordul a szülő-
haza korporális metaforikája, jelezve 
ezzel, hogy az Oroszhon makulátlansá-
gáról őrzött kép már csak egy nosztal-
gikus idea, amely kizárólag a fejekben 
létezik – a két mű közötti különbség 
mindössze annyi, hogy utóbbi szerint 
az ország ártatlanságának meggyalázá-
sa a szovjet-érát követően, a posztkom-
munizmusban is folytatódik.

Mindezek alapján tehát elmond-
ható, hogy a  nagy orosz klassziku-
sok lélektani mélységeivel szemben az 
Ananászlé a  szépséges hölgynek széttar-
tó, de (mint azt láthattuk) egymáshoz 
motivikusan mégis szorosan kapcsoló-
dó történeteiben nincs semmiféle ab-
szolút eszme – a lélekre, Istenre, bár-
mifajta metafizikai többletre irányuló 
kérdések itt végül mind ugyanolyan 

céltalannak és banálisnak bizonyul-
nak, mint a  posztkommunizmus ki-
hívásaival küszködő Oroszország (pisz-
kos titkosszolgálati ügyletekkel, ol-
csó marketinggel és kábítószerrel át-
itatott) hétköznapjai. Számos bírálója 
éppen ebben látja ennek a prózának 
a veszélyét – szerintük ezekben az írá-
sokban a magaskultúra öröksége a tö-
megmédia elemeivel keveredve súly-
talanná, a félműveltség táptalajává vá-
lik. Az kétségtelen, hogy Pelevin kö-
vetkezetesen posztmodern író, vagyis 
a  teljes művészeti hagyományt szaba-
don újrahasznosítható és párosítható 
klisék gyűjteményeként kezeli, ez az 
önként vállalt sekélyesség pedig nem 
csak a  leegyszerűsített bölcseleti sé-
mákban, hanem az unalomig ismert 
stiláris megoldásokban tobzódó, bár 
többnyire azért (jelen kötet esetében 
Goretity József könnyed fordításának 
is köszönhetően) szórakoztató próza-
nyelvben is megfigyelhető. Ananászlé 
a szépséges hölgynek értékét azonban ez 
a szándékolt közhelyesség nem csorbít-
ja, hanem éppenséggel megteremti. Az 
olvasó hiába áltatja magát azzal, hogy 
az elbeszélések abszurd kavalkádjában 
Dante és Bulgakov nyomait felfedezve 
(bár a  szövegek sokszor bosszantó di-
daktikussága miatt talán helyesebb azt 
mondanunk, hogy készen kapva) kö-
zelebb kerül egy mélyebb igazsághoz, 
Pelevin a  klasszikusokat csak ugyan-
olyan elhasznált frázisokként működ-
teti, mint Tarantino Ponyvaregényét 
vagy a Mátrixot. Magas- és tömegkul-
túra töredékei így nem valami felsőbb 
jelentéshez, hanem csak egymáshoz ve-
zetnek el, ezért az elbeszélések volta-
képpeni tétje abban áll, hogy a szerző-
nek mennyire sikerül kreatívan megte-
remtenie ezeket a találkozási pontokat 
– és az eddigiek alapján elmondhatjuk, 
hogy többnyire (az említett kivételeket 
leszámítva) sikerült ezt ötletesen meg-
oldania. Az egyetlen komolyabb prob-
lémának az tűnik, hogy mivel Pelevin 
két évtizede tulajdonképpen ugyanazt 
a könyvet írja apróbb változtatásokkal, 
az önismétlésnek köszönhetően lassan 
önmaga konkurenciájává vált – az új 
kötetben több olyan témával is talál-
kozhatunk, amelyeket a szerző koráb-
ban már sokkal izgalmasabb formában 
feldolgozott : például a pénz babonás 
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tiszteletét 2006-os (ál)vámpírregényé-
ben, az Empire V-ben.

Minden hiányossága ellenére azon-
ban az Ananászlé a szépséges hölgynek 
remekül mutatja, hogy Pelevin a  ha-
gyományos világmagyarázatok deg-
radálásából származó „deficitet” to-
vábbra is képes egy izgalmas, az olva-
sói figyelemre teljes mértékben érde-
mes esztétikai építmény alapjává meg-
tenni – a keletkezett egzisztenciális űrt 
ezúttal is olyan szövegkonstrukcióval 
veszi körbe, amelyben egy összetett 
(bár sokszor zavaróan szájbarágósan 
tálalt) intertextuális utalásrendszeren, 
valamint a  legképtelenebb asszociáci-
ók morbid humorán túl még egy na-
gyon is megfontolandó társadalomkri-
tikát is felfedezhetünk. Persze, Pelevin 
bírálatait csak annyira érdemes komo-
lyan vennünk, mint irracionális világá-
nak bármely más elemét – máskülön-
ben könnyedén úgy járhatunk, mint 
elbeszéléseinek hősei, akik kényszere-
sen igyekeznek világos útmutatást ki-
hámozni a szemük előtt örvénylő ká-
oszból. Ennek a prózának a valódi ér-
demei ugyanis nem az ideológiák és 
prekoncepciók mozgatta értelmezés-
ben mutatkoznak meg, hanem az ol-
vasás önmaga öröméért folytatott játé-
kában – és ennek tükrében talán már 
érthető, hogy miért írta még évekkel 
ezelőtt a Times Pelevinről, hogy ő „a 
kiberkor pszichedelikus Nabokovja”. 
Bár jó eséllyel, persze, ez csak ügyes 
árukapcsolás volt a legújabb orosz iro-
dalom jobb eladhatóságának érdeké-
ben, az Ananászlé a szépséges hölgynek 
alapján azonban (kisebb fenntartások-
kal) egyetérthetünk ezzel a rendkívül 
megtisztelő összehasonlítással – már 
amennyiben vállaljuk annak kockáza-
tát, hogy az írásaiban a pelevini pró-
zanyelvnél összemérhetetlenül szug-
gesztívebb és líraibb hangot megütő 
Nabokov ennek hallatán (habitusát 
ismerve) valószínűleg fordul párat sír-
jában.   

 Turi Márton (1986) : kritikus, a PPKE 
esztétika szakán végzett. Elsősorban 
a kortárs orosz próza foglalkoztatja.

Berlin, 1928. Ez az a helyszín, és ez 
az az időpont, ahol és amikor a csak-
nem tíz éve emigrációban élő Vladi-
mir Nabokov, ekkor használatos írói 
nevén Szirin megírja Másenyka című 
regénye után a második Király, dáma, 
bubi című alkotását.

A német főváros mint a  történet 
helyszíne sok tekintetben megha-
tározó a  regény értelmezése szem-
pontjából. A  helyszínválasztás kap-
csán ugyanis Nabokov – egyik élet-
rajzírója, Alekszej Zverjov véleménye 
szerint1 – többeknek úgy fogalma-
zott, hogy a berlini életről írni bizony 
kínt jelent a számára. S ezt az érzését 
még a jóval későbbi, a regény 1967-es 
angol változatához írott Előszavában 
is megfogalmazza : „Azt gondolhat-
ná az ember, hogy ha egy orosz író 
csupa német figurát választ hőséül, 
(…) akkor leküzdhetetlen nehézsé-
get támaszt magának. Nem beszél-
tem németül, nem voltak német ba-
rátaim, egyetlen német regényt sem 
olvastam sem eredetiben, sem fordí-
tásban.” (6.)

Ennek ellenére a  mű írása során 
mégsem távolodik el a német közegtől, 
mégsem „változtatja vissza” német sze-
replőit oroszra, mégpedig azért nem, 
mert ennek az ismeretlen közegnek 
az ábrázolásakor végtelen szabadság-
érzet járja át. „Az ismeretlen helyszín-
ből következő tündérmesei szabadság” 
(6.), ahogyan azt szintén az Előszóban 
írja, és az ebből fakadó érzelemmen-
tesség, amellyel az ismeretlen város is-
meretlen embereihez, azaz saját hőse-
ihez viszonyulhat. Amíg ugyanis el-
ső regényében, a Másenykában orosz 
szereplőket ábrázolt emigráns közeg-
ben, s a saját nemzetiségéhez tartozó 
hősök sorsa iránt egyáltalán nem tu-
dott közömbös maradni, addig ebben 
a regényében ezt minden további nél-
kül megtehette.

G Y Ü R K Y  K A T A L I N

A MEGMÉRETTETÉS
REGÉNYE

Vladimir Nabokov : 
Király, dáma, bubi
Vargyas Zoltán fordítása 
Európa, Budapest, 2011

A  szerző szabadságérzetéből faka-
dó érzelemmentessége a  Király, dá-
ma, bubiban mindenhol tetten érhető. 
Először is az a szerelmi háromszög-szi-
tuáció, amely a  gazdag vállalkozó, 
Dreyer, a felesége, Martha, valamint 
Dreyer unokaöccse és pártfogoltja, 
Franz között kialakul, s amely a tör-
ténet magját képezi – épp a  benne 
szereplő német hősök miatt – sem-
miféle érzelmi reakciót nem vált ki 
a szerzőből, legfeljebb némi unalom-
mal vegyített undort. Viszont a  ba-
nális történettel kapcsolatos közöm-
bössége, s érintettjeitől való távolság-
tartása teszi számára azt is lehetővé, 
hogy változtasson a megszokott szü-
zsén, a  szerelmi háromszög klisésze-
rűségét megújítsa, azaz olyan sakkjá-
tékosként játsszon az olvasójával, aki 
először csapdába csalja „ellenfelét”, 
majd a  történet befogadó által nem 
várt végkifejletével „győzedelmeske-
dik” felette.

Másfelől, ez a  fajta érzelemmen-
tessége biztosítja számára annak a le-
hetőségét is, hogy ne csak az olvasó-
it vonja be a játékába, hanem 19. szá-
zadi íróelődeit is. A szerelmi három-
szög mint téma kapcsán ugyanis szin-
tén az Előszóban utal Tolsztoj Anna 
Kareninájára és Flaubert Bovarynéjára 
mint olyan „irodalmi légáramlatokra”, 
amelyekből a férjét megcsaló feleség 
prototípusát kölcsönözte. Csakhogy 
a mű olvasásakor azzal szembesülünk, 
hogy Tolsztoj Annájához és Flaubert 
Emmájához képest az itteni megcsa-
lóban, a férje iránt hűtlen Marthában 
nincs semmi szerethető, semmi olyan, 
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ami tettének súlyát személyiségéből 
fakadóan ellensúlyozhatná. Mégpe-
dig azon egyszerű oknál fogva, hogy 
Marthának – Annával és Emmával 
ellentétben – nincsen személyisége. 
S nemcsak neki nincs, hanem a  sze-
relmi háromszög másik két tagjának, 
a  férjnek és a  fiatal szeretőnek sin-
csen. Nabokov szereplői iránt érzett 
közömbössége tehát mechanikus, lé-
lek- és személyiségnélküli bábokká 
változtatja mindazokat, akik íróelő-
dei műveiben még hús-vér, érzelmek-
kel teli alakok voltak, s akiknek halá-
lán vagy bukásán sajnálkozhattunk. 
Velük szemben azonban a  férje halá-
lát tervezgető Martha, aki végül ma-
ga válik ármánykodásai áldozatává, és 
tüdőgyulladásban meghal, semmifé-
le szánalmat nem tud kiváltani az ol-
vasóból, legfeljebb némi megvetéssel 
tarkított közönyt.

A szerző íróelődeivel folytatott já-
téka következtében tehát a  szerep-
lők sakkfigurákkal, vagy ahogyan 
arra a  regény címe is utal, kártyafi-
gurákkal lesznek azonosíthatók. Rá-
adásul úgy, hogy még egy közönsé-
ges kártyacsomag figurái is maga-
sabb rendűeknek tűnnek hozzájuk 
képest. Ezzel kapcsolatban osztom 
az egyik Nabokov-monográfia szer-
zőjének, Jean Bleau-nak a véleményét, 
aki szerint „miközben Nabokov bele-
helyez bennünket a  20. századi Ber-
lin újfajta és gyönyörűséges dekoráci-
ójába, ugyanakkor a polgári házasság-
törés elnyűtt, sőt mocskos dekoráció-
jába, feje tetejére állít mindent”2, így 
lesz a  Királyból megcsalt férj, a  Dá-
mából érdekvezérelt, a  férjét gátlás-
talanul csaló feleség, a Bubiból pedig 
a férj és feleség kiüresedett házasságá-
ba akaratán kívül katalizátorként be-
toppanó, a feleség ki nem élt vágyai-
hoz szükséges kellék.

A  szereplők bábszerűségére, me-
chanikus, érzelemmentes létére szám-
talan utalást találunk a regényszöveg-
ben. Franzot rögtön a  történet ele-
jén Martha olyannak látja, mint egy 

„szemüveges hullát” (25.), Marthának 
elmosódott madonnaarca van, s ami-
kor ők ketten a  férj, Dreyer megölé-
sének tervén dolgoztak, „annyi izgal-
mat sem éreztek, mint a  hazárdjáté-
kosok. (…) Olyan szenvtelenül tag-

lalták az emberölés folyamatát, mint-
ha recepteket tanulmányoznának egy 
szakácskönyvben.” (182.) Dreyer sze-
mélytelenségéről, bábszerűségéről pe-
dig sokat elárul, hogy a tulajdonát ké-
pező áruházban, ahol Franzot is alkal-
mazza, „a fürdőzők mulatságára szol-
gáló gumi oroszlánfóka Dreyer arcára 
kezdett hasonlítani” (226.).

A  szerelmi háromszög résztvevői-
nek bábszerűségét ráadásul Nabokov 
azzal is érzékelteti, hogy velük szem-
ben a  tárgyakat ruházza fel embe-
ri tulajdonságokkal, azokat antropo-
morfizálja : „Hanyagul feküdtek, lóg-
tak a  tárgyak, mint ahogy az embe-
rek távollétében szoktak. Az álkroko-
dil a padlón hevert. Egy összetintázott 
parafa dugó, amit nemrég húztak ki 
egy kis tintatartóból, mert egy tollat 
újra kellett tölteni, kicsit habozott, és 
leugrott. A szél a csapkodó eső segít-
ségével megpróbálta kinyitni az abla-
kot, de nem sikerült neki. A rozoga 
szekrényben egy fekete pöttyös kék 
nyakkendő mint kígyó siklott le a fá-
ról. A sublótra nyitva letett ponyvare-
gény kicsit arrébb lapozódott az ötö-
dik fejezettől.” (113.)

S ez az antropomorfizálódás azok-
ra az „önjáró” vagy „automanökenekre” 
is kiterjed, amelyekkel Dreyer akar ke-
reskedni, s „általuk” sok pénzt keresni 
feltaláló barátja zseniálisnak látszó öt-
letét kihasználva. „Egyvalami már eb-
ben az első, nyers modellben is lenyű-
göző volt ; nem is annyira az elektro-
mos idegdúcok meg a ritmikus áram-
továbbítás, hanem a villanybaba kön-
nyed, kissé stilizált, de bámulatosan 
élethű járása, ami paradox módon in-
kább egy meditáló matematikust, sem-
mint egy totyogó babát idézett.” (217.)

A realista hagyományokat a fősze-
replők személytelenné tételén keresz-
tül lebontó Nabokov azonban még en-
nél is továbbmegy az íróelődeivel foly-
tatott intertextuális játékában.

A  léleknélküli, gépszerű főhősök 
helyett ugyanis igazi főszereplőkké 
nála a  látszólag epizódszerepet betöl-
tő mellékszereplők válnak, akik egy-
szer csak a  háttérből irányítani, szer-
vezni kezdik a bábszerű alakok sorsát. 
S az alig néhányszor felbukkanó, még-
is szervezni képes szereplők mindegyi-
ke azzal a „bűnnel” kapcsolatban fog 

megjelenni, amelyet Martha és Franz 
kíván elkövetni Dreyer ellen. A „bűn” 
szót nem véletlenül tettem idézőjelbe : 
hisz Nabokov regényében a  realista 
hagyományokkal folytatott játék kö-
vetkeztében Martháék terve ironikus 
módon az ellentettjébe fordul : ahogy 
már szó volt róla, a  Dreyer ellen el-
követett gyilkosság terve végül vis-
szahat Marthára, s az ő halálát okozza. 
S épp a sors ilyen jellegű ironikus for-
dulatát vetíti előre a regényben példá-
ul az a mellékszereplőnek látszó figu-
ra, aki Dreyerékhez vendégségbe érkez-
vén úgy mutatkozik be, mint a Fatum 
biztosítótársaság igazgatója. Ráadásul 
ez az úr épp akkor „biztosítja” a törté-
netben a fátumot, azaz Martha végze-
tét, amikor az Franzzal együtt úgy vé-
li, hogy már semmi sem állhat útjukba 
Dreyer meggyilkolását illetően.

Arra azonban, hogy Dreyer helyett 
végül Martha fog meghalni, nemcsak 
a végzet nevét viselő cég tulajdonosá-
nak megjelenése utal, hanem az az el-
ső látásra szintén epizódszereplőnek 
tűnő, Franznak szobát adó háziúr is, 
akinek először a feleségével való kap-
csolata lesz a  végkifejlet megváltozá-
sa szempontjából fontos. Az idős öreg-
úr ugyanis mindig csak beszél a fele-
ségéről, akivel állítólag a  Franz szo-
bája melletti helyiségben lakik, de az 
asszonyt soha nem lehet látni. S ami-
kor Franz egyik alaklommal véletle-
nül betéved hozzájuk, a feleség helyett 
csak egy pálcát lát, egy tetejére odatű-
zött, fehér színű parókával. Azaz a há-
ziúr és halott, gyakorlatilag nem léte-
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ző felesége előrevetíti a Dreyer házas-
pár sorsát : Dreyer életben maradását, 
és szintén pálcaszerűen eltárgyiasuló 
felesége, Martha halálát.

Az idős háziúrnak a sorsot előreve-
títő szerepe azonban korántsem me-
rül ki ennyiben. Egy helyütt ugyanis 
kiderül róla, hogy „általában is elége-
dett volt az életével a csatos filcpapucs-
ban csoszogó ősz hajú öreg, különösen, 
amióta felfedezte magában azt a rend-
kívüli képességet, hogy mindenfé-
le más élőlénnyé – lóvá, sertéssé vagy 
akár hatéves matrózsapkás kislánnyá 

– tud változni.” (114.) Hisz valójában 
ő nem volt más, mint a híres illuzio-
nista és bűvész, Menetek-El-Pharsin.

A  titokzatos öregúr így azon túl, 
hogy halott feleségével Dreyerék be-
következendő sorsát mintázza, ma-
gára ölti a  Nabokov művészetében 
rendkívül lényeges illúziókeltés, va-
rázslás képességét is. De nem elég, 
hogy például feleségét élőnek téte-
lezve számtalanszor félrevezeti Fran-
zot és az őt sűrűn meglátogató Mart-
hát, Menetek-El-Pharsinként még egy 
fontos szerepre lesz predesztinálva. Ha 
ugyanis tudjuk, hogy maga a szerző 
a regényírást teremtő, isteni játéknak 
fogta fel3, akkor mellékszereplője a ti-
tokzatos neve által ezt a szereplők sor-
sát irányító, történetteremtő szerepet 
is megkapja. Nabokov ugyanis nem 
mást, mint egy ószövetségi falfelirat 
nevét kölcsönzi neki, szerzőként im-
már a Bibliával is intertextuális játék-
ba lépve. A Bibliában ugyanis Dávid 
király negyedik könyve a Mene, Mene, 
Tekel, Ufarszin falfelirat kapcsán az 
Istent magára haragító Belsazár király, 
s ezzel Babilon közeli végét jövendöli 
meg. A felirat értelme, a „megméret-
tettél és könnyűnek találtattál”, így 
az öregúr neveként nem másra, mint 
Franz és Martha „könnyűnek találta-
tására”, utal, s jelzi, hogy a név viselő-
je tudja róluk : céljukhoz, Dreyer lik-
vidálásához, meggyilkolásához bizony 
kevésnek bizonyulnak.

S hogy mindehhez kevesek, arra 
visszatérő, szimbolikus motívumok 
utalnak a  műben. Ilyen a  látás–vak-
ság, illetve az álom–ébrenlét motívu-
ma, amely végighúzódik az egész tör-
téneten. Kezdve azzal, hogy Franz 
rögtön Berlinbe érkezésekor eltöri 

a  szemüvegét, s  így alig lát. Vagyis 
nem láthatja Martha valódi szándé-
kát, hogy ez a  nő a  szerelméért cse-
rébe „nagybácsi-gyilkosságra” akarja 
rávenni. A „vak Érosz” – figyelmeztet 
rá egy helyütt a szöveg – tehát végze-
tesen előrevetíti sorsuk negatív fordu-
latait, hogy kapcsolatuk nem érhet jó 
véget. Martha helyenként meglehető-
sen erotikus álmai pedig azt bizonyít-
ják, hogy szerelmük Franzzal csak az 
álomvilágban lehet teljes Dreyer meg-
ölésén keresztül, de ebből az álomból 
felébredve a valóság teljesen más képet 
fog mutatni. S ahogy az Isten a Bib-
liában Babilon végét, úgy a szereplők 

„könnyűnek találtatása” után miszti-
kus neve folytán az öregúr Martha vé-
gét is megjövendöli.

S ha mindezeket a  tulajdonságo-
kat, azaz a bábszerű főszereplők sor-
sának irányítását, életük szervezését, 
azaz a szerzőre jellemző isteni terem-
tés folyamatát itt Nabokov az egyik 
mellékszereplője kezébe csúsztatja át, 
az csakis azért lehetséges, mert ebben 
a korai Nabokov-regényben az egyéb-
ként szintén rendkívül fontos, a szer-
ző művészi világát mindvégig meg-

  

 Gyürky Katalin (1976) : irodalomtörté‑
nész, műfordító, szűkebb kutatási területe 
a klasszikus és kortárs orosz próza.

Szöllősi Mátyás második verseskötete 
Állapotok címmel 2011-ben jelent meg 
a Kalligram Kiadó gondozásában. Ha 
összevetjük az itt publikált töredéke-
ket az egy évvel korábban megjelent 
Aktív kórteremmel, akkor több olyan 
szöveget is találunk (az Állapotok cik-
luson kívül ide tartozik még a Vakság 
című vers), amely a korábbi kötetben 
is szerepelt. Az Aktív kórterem appen-
dixe így nem csupán az új kötet kon-
cepcióját tartalmazza, hanem az itt 
található idézetek közül több úgy is 
meghatározható, mint mindkét kö-
tet paratextusa. Csehy Zoltánnak az 

határozó hasonmásprobléma nem az 
egyes szereplők között, hanem a szer-
ző és egyik, mellékszereplőként fel-
tüntetett alakja között fog fennállni. 
S ahogy Menetek-El-Pharsin előre lát-
ta a  főszereplők végzetes sorsát, úgy 
a szerző mintha előre érezné azt, hogy 
a további műveiben – még ha első lá-
tásra a különböző szereplői fognak is 
egymással hasonmásviszonyban áll-
ni – valójában ő maga lesz az összes 
fő- és mellékszereplőjének a  hason-
mása. Mindazon hőseinek, akik élet-
útjuk során – szerzőjükhöz hasonló-
an – mindvégig az elveszett gyermek-
kori édent keresik.

 1 Ld. Alekszej Zverjov: Nabokov. Izdatyelsztvo Molodaja 
Gvargyija, Moszkva, 2001.

 2 Jean Bleau: Nabokov. Izdatyelsztvo Russzko‑Baltijszkij 
Informacionnij Centr, 2000, 110.

 3 Vladimir Nabokov: Előadások az orosz irodalomról. In Nagy‑
világ, 1996/7–8. 431.

K R Á N I C Z  G Á B O R

Egymásba NYÍLÓ
SZÖVEGvilágok

Szöllősi Mátyás :
Állapotok, negyvenöt töredék
Kalligram, Pozsony, 2011

Állapotok című kötethez írt fülszöve-
ge, mely szerint a negyvenöt töredék 
egyetlen folyammá összeálló gondolat- 
és tudatregény, így a két könyv viszo-
nyára is kiterjeszthető. Az Állapotok 
fragmentumai valóban egy történe-
tet beszélnek el, melyben az egyes tö-
redékek úgy olvashatóak össze, mint 
a  különböző állapotok egymásba lé-
pésének lezárhatatlan mozdulatsora. 
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Alanyi költészetről kell itt beszélnünk, 
amelyben a költői hang abban az ál-
lapotban szemléli önmagát, ahogy ez 
a másikkal szembeni aktuális szituá-
cióban megvalósul, és ahogy mindez 
az emlékezetben pillanatnyilag fel-
idézhetővé válik.

Az „állapot” fogalmi meghatározá-
saként – és ez által az egész kötet beve-
zetéseként – is felfogható az első töre-
dék (az IGNOMINIA), mely az em-
lékezésben bekövetkező újrafelidézés 
aktusába helyezi a  megaláztatás szi-
tuációját : „Sohasem hittem, hogy el-
felejtem, / amire most újra ráébredek. 
Megélek. Megfogalmazok. Felejtek – 
/ mint kézfogás közben hallott nevet.” 
Az első töredék a  következőképpen 
írja le a  42 fragmentumban feltáru-
ló tudatfolyamot : „Csak az fáj, hogy 
most már nem szólhatok. / Ebben az 
összehasonlító módban / látni látok, 
nem változtathatok, / ahogy azon se, 
/ hogy végül mindig magamról be-
szélek. / Most is látnivaló az állapot, / 
a szándék megvolt, mégis hova érek : 
/ »A másikat, csak őt, magát figyelni« 
/ elmaradt, mert elmaradtunk mi ket-
ten – / ámde a megaláztatás állapotát 
/ legalább értem, és birtokba vettem.” 
A  megaláztatás állapota tehát a  má-
sik természetéből fakad, aki már nem 
beszél hozzánk, és az emlékezetben is 
megtartja eredendő másságát.

Egy-egy állapot bemutatása lehető-
vé teszi a másik tekintetének az emlé-
kezetben bekövetkező rekonstrukci-
óját, de ugyanekkor jelen van e frag-
mentumokban egy külső pillantás is : 
a „külvilág” állandóan figyelő tekin-
tete. A megaláztatás állapotában úgy 
kell állnunk a másik, a külvilág képé-
ben megjelenő harmadik, valamint Is-
ten tekintetében, hogy közben el kell 
tudnunk viselni e három különböző 
irányból érkező pillantást. Nem csu-
pán a megaláztatás állapotáról van te-
hát szó, hanem ennek birtokba véte-
léről az emlékezetben, mely által fo-
lyamatosan visszatér, amit legszíveseb-
ben elfelejtenénk.

Az összehasonlító módot ennek kö-
vetkeztében az emlékezésben bekövet-
kező távlat hozza létre, amely úgy oldja 
fel a megaláztatás állapotaiban konst-
ruálódó konfliktushelyzeteket, hogy 
a magyarázkodással szemben már csak 

a másik arcának puszta szemléléséből 
fakadó tiszta helyzetre törekszik. Mi-
vel azonban mindez már az emlékezés 
tropológiájában következhet be, ahol 
a másik már nem felelhet, ezért az ál-
lapot pusztán átértékelhető, de nem 
megváltoztatható. Az EXCUSATIO 
című töredék éppen ezért állíthatja 
a magyarázkodással szembe az elisme-
rést, mint a megaláztatásból kivezető 
egyetlen utat. Az idő rostáján átjut-
ni nehéz, mert emlékekkel szembesít, 
melyek a  felidézésben rendezetlenül 
összekeveredve – egy más tudatálla-
potban – a gondolkodó emlékezetben 
megszülető fragmentumokban ölte-
nek (egységgé formálva teret, és időt) 
újra testet. Az Állapotok kötet önélet-
rajzi szövegei azonban az általuk szín-
re vitt megszólalásmód problémájára 
is reflektálnak : „a rekonstruálás még-
is hamis”.

Az emlékezés távlatának válto-
zása abban is megfigyelhető, ahogy 
például az első kötetből ismert cik-
lus átkerül az Állapotok szövegterébe. 
Mindez nem csupán a  szövegek sor-
rendjének felcseréléseiben érhető tet-
ten, hanem abban is, ahogy az egyes 
versekben a  korábbi szövegváltozat-
hoz képest megváltoznak a  dőlt be-
tűvel kiemelt szakaszok. A  MORS 
VOLUNTARIA  című töredékben 
például az Aktív kórteremben szerep-
lő változatban a kötelesség és a kényszer 
szavak állnak dőlt betűvel szedve - az 
új kötetben e szavak esetében eltűnik 
a megkülönböztetés, miközben a tar-
tozunk magunknak, a némiképpen gyű-
lölünk, és a bármi áron ártsunk szaka-
szok kerülnek kiemelt helyzetbe. Az 
EXISTENTIA szövegében a korábbi 
variánshoz képest az úgy szóra kerül 
hasonló hangsúly, míg a SOLITUDO 
szó fordításában az elhagyatottság he-
lyére az Állapotokban a  magány lép. 
Mindez egyértelművé teszi, hogy itt 
nem csupán egyes versek átvételéről, 
hanem a  korábbi szövegek újraértel-
mezéséről is beszélhetünk.

A 45 töredék szövege úgy illeszke-
dik egymáshoz, mintha egy összetört 
kép egyes darabjai lennének, amit em-
lékezetből szeretnénk rekonstruálni. 
A  fragmentumok szövegében gyak-
ran találhatóak olyan szavak, ame-
lyek egyúttal egy másik töredék cí-

meként is megjelennek, a MORBUS 
INSANABILIS szövegében példá-
ul felbukkan a nyomorúság, a mozgás, 
a várakozás, hűség, valamint a névtelen-
ség állapota. Egyes töredékek egymásba 
lépése lineáris sort mutat, mint amikor 
például a 14-ben a 15., míg a 15-ben 
pedig a 16. szöveg címében jelölt álla-
pot jelenik meg. Az említett illeszke-
dés azonban ritkán fordul elő. Sokkal 
inkább arról lehet szó, hogy az utalá-
sok – az EXCUSATIO című fragmen-
tumban írtaknak megfelelően – tényle-
gesen egységbe formálják a teret és az 
időt, amikor arra ösztönzik a  töredé-
kek olvasóját, hogy az érintkezési pon-
tokon az adott szöveget együtt olvassa 
azokkal a megidézett fragmentumok-
kal, amelyek szövege újabb érintkezé-
si pontokat tartalmaz. Az egyes álla-
potok egymásba lépésében a  töredé-
kek olvasásakor „a legközelebbi s leg-
távolabbi / eggyé adódik, összenő – / 
bár a történetbe a hézagot / egy telje-
sen más tudatállapot / illeszti be, egy-
séggé formálva teret, időt –,”. A töre-
dékek szövegének folyamatos egymás-
ba lépése így végteleníti az értelmezés 
folyamatát, mivel az egyik állapotnak 
a másikban való megjelenése mindkét 
szövegre kihat. Akár tehát egy szótár-
ban, a  címekben jelölt állapotok je-
lentésmezejét tovább bővíti e szavak-
nak a különböző kontextusokban való 
előfordulása. Elképzelhető tehát az Ál-
lapotok című kötetnek egy olyan olva-
sata, amely az egyes töredékeket a ben-
nük található utalásokon keresztül pró-
bálja összeilleszteni.

A kötet olvasása így annak az álla-
potnak feleltethető meg, amikor már 
nem magyarázkodunk valaminek az 
összetörése miatt, hanem megpróbál-
juk a darabjaira hullott képet a rendel-
kezésünkre álló fragmentumokból az 
emlékezetünk segítségével helyreállí-
tani. A kötet olvasásakor tehát a  tö-
redékekben jelölt állapotok az érint-
kezési pontokon keresztül egymásba 
lépnek, ami egyben a szövegekben fel-
táruló állapotok közötti mozgás kö-
vetését is jelenti. A  mozgás állapota 
azonban a  fragmentumok szövegé-
ben legtöbbször úgy jelenik meg, mint 
mozdulat (a kötet 45 verséből 16-ban 
szerepel így). A  23. fragmentum cí-
me (MOTUS) szintén sokkal inkább 
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értelmezhető az adott szöveg kontex-
tusában a semmibe ugrás mozdulata-
ként, mint mozgásként. A mozgás fo-
lyamata az egyes töredékekben moz-
dulattá merevedik, amit a  fragmen-
tumok egymásba lépése alakít át egy 
mozdulatsorrá. Mintha egy filmen 
néznénk vissza az egészet, ahol a  kö-
tet darabjai képezik a filmkockákat.

A  mozgás ellentétpárjaként értel-
mezhető a  kötetben a  háborítatlan-
ság állapota. A TRANQUILLITAS 
című szöveg központi szimbóluma 
egy falmaradvány, mely egy elpusz-
tult épület mementójaként áll a tájban, 
megőrizve egy hajdan emberek lakta 
szoba nyomait. Az elbeszélőt szintén 
ilyen töredékként érzékeli a külső vi-
lág : „Mint egy csonka tornyot, ész-
lel a táj”. A külvilág pillantása hason-
ló fragmentumként látja az elbeszé-
lőt, ahogy az olvasó a kötetet lapoz-
va 45 látszólag különálló töredékkel 
szembesül. A gyűjteménybe szerkesz-
tett töredékek tehát olyan nyugalmi 
állapotban jelennek meg az emléke-
zet archívumában, mint a lomtalaní-
tás alatt kitett tárgyak halmaza, me-
lyek között a mozgás úgy értelmezhe-
tő, mint e mementók összeolvasási kí-
sérletei a felidézésben.

A töredékek összeolvasására tett kí-
sérletek ezért a kötet kontextusában 
egyszerre határozhatóak meg kény-
szerként, valamint olyan elkötelezett-
ségként, amely az abszurd erejénél 
fogva akarja visszaszerezni, amit el-
veszített. Az elkötelezettségnek er-
re a  formájára mutatnak rá a  kötet-
ben az Ábrahám, Cirénei Simon, és 
Sziszüphosz typosaival való azono-
sulást színre vivő fragmentumok. 
A  PROFESSIO című töredék tulaj-
donképpen nem is közvetlenül Izsák 
feláldozásnak bibliai történetével, ha-
nem ennek a Félelem és reszketés szö-
vegében található olvasatával hozható 
kapcsolatba. A végső mozdulat – a kés 
felemelése – azt a pillanatot mutatja 
be, amely a  végtelen rezignáció álla-
potából a hit fele nyílik. A hit moz-
dulatát azonban – ahogy erre Kierke-
gaard figyelmeztet – az abszurd erejé-
nél fogva úgy kell újra és újra megten-
ni, hogy a végességet ne veszítsük el, 
hanem teljességgel birtokba vegyük. 
A  másik arcának tiszta szemlélésére 

való törekvés a fragmentumokban az 
emlékezet tropológiájába kerül, amely 
a felidézésben lehetővé teszi egy ilyen 
arc megképzésének illúzióját. A töre-
dékek archívumának filmszerű leper-
getése, akár egy halott vagy távol le-
vő megszólítása, a másik iránti elkö-
telezettségből fakad, amely például 
a  feltámasztás kontextusába helyezi 
a puszta név megszólítását.

Az egyes fragmentumokban fel-
táruló állapotoknak az emlékezet-
ben bekövetkező birtokba vételé-
re irányuló elkötelezettséget az ar-
chívum működésbe lépésének fo-
lyamatos ismétlődése teremti meg, 
amely egyszerre értelmezhető Sziszü-
phosz és Cirénei Simon typosa által. 
A  DESPERATIO című töredékben 
a követ görgető Sziszüphosz megidé-
zése az emlékek visszatérésének leírá-
sára szolgáló allegória. Az utolsó tö-
redék az IGNOMINIA  időmegjelö-
lésére utal vissza („Az április most 
mégis tiszta emlék”) a következő so-
rokban : „Mindig valahogy akkor / 
érek vissza, amikor virágoznak éppen.” 
A DESPERATIO szövegében szerep-
lő Sziszüphosz ezért – Albert Camus 
értelmezésével szemben – nem abban 
a pillanatban érdekes, amikor a kő le-
gurulása után visszanéz és visszaindul. 
A kétségbeesést éppen az okozza, hogy 
az elengedést követően a  kő vissza-
hull, és újrakezdődik a kirakós játék. 
A DESPERATIO szövegében a kő di-
adalt arat Sziszüphoszon.

Az Állapotok szövegében az egyes 
állapotok közötti mozdulatsor sokkal 
inkább válik értelmezhetővé Cirénei 
Simon történetén keresztül, aki nem 
csupán Jézus keresztjének ideiglenes 

hordozójaként, hanem az ehhez kap-
csolódó logion betöltőjeként is megha-
tározható : „Ha valaki énutánam akar 
jönni, tagadja meg magát, vegye fel na-
ponként a keresztjét, és kövessen en-
gem.” (Lk 9,23) A PASSIO című frag-
mentum szövegében azonban nem ma-
ga a kereszthordozás, valamint ennek 
a logion értelmében vett folyamatos is-
métlése válik érdekessé, ami bizonyos 
tekintetben – különösen a textus hét-
köznapi használatát figyelembe véve 
– Sziszüphosz cselekedetével rokonít-
ható, hanem az, ahogy a történetet el-
beszélő Simon az eseményre visszate-
kint : „Én megszerettem ezt az embert.” 
Boldognak kell tehát elképzelnünk Si-
mont, amikor a hegy lábánál elhagyjuk 
őt immár a saját keresztjével.

Szöllősi Mátyás második kötetének 
e kritikában színre vitt olvasata szoros 
kapcsolatba állítható azokkal a  kér-
désfelvetésekkel, amelyek Oravecz Im-
re Halászóember című 1997-ben meg-
jelent kötetét követték. Oravecz köny-
vének alcíme szintén úgy mutatja be 
a benne szereplő verseket, mint töre-
dékeket (Szajla. Töredékek egy falure-
gényhez), amelyek egy regényhez ké-
szültek. A  szöveg kritikai recepció-
jában ennek következtében bizony-
talanná vált, hogy Oravecz könyvét 
líraként vagy epikaként kellene in-
kább olvasni. Kulcsár-Szabó Zoltán 
azáltal volt képes e dilemmahelyze-
tet meghaladni, hogy a kötetben sze-
replő fragmentumokat annak az em-
lékezési folyamatnak a keretei között 
kezelte, amely már nem a felidézéshez, 
hanem sokkal inkább a feljegyzéshez, 
a  számba vételhez kötődik (Tiszatáj, 
1999. október). Szöllősi Mátyás köte-
tében az egyes emléktöredékek hason-
ló módon válnak a felidézett én álla-
potait rögzítő feljegyzésekké. Az Álla-
potok így annak ellenére, hogy egyes 
darabjai önálló versekként is megáll-
ják a helyüket, azokkal a szövegekkel 
rokonítható, amelyek az emlékezés 
és emlékezet egymásra épülő, és egy-
mást kitörlő játékában egy történet-
té formálják a  bennük szereplő em-
lék-fragmentumokat.   

  Kránicz Gábor (Kiskunhalas, 1978) : 
irodalomkritikus, ‑történész.


