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Trianonhoz és Erdélyhez Magyaror‑
szágon mindenki ért. György Péter 
2013‑ban megjelent kötete pedig azt 
járja körül, hogyan alakult ki ez a szé‑
leskörű „magabiztosság” és „hozzáér‑
tés”, ami a bölcsészértelmiség bizonyos 
mértékű elzár(kóz)ását is eredményez‑
te a témától, épp, mert az mintha túl‑
ságosan is leegyszerűsödött volna. Az 
Állatkert Kolozsváron című kötet azért 
újszerű, mert minden látszat ellené‑
re nem Erdélyről és nem Trianonról 
szól, hanem arról a közegről, amelyet 
a szerző rendkívül pontos (és fontos) 
pozicionáltsága révén valóban minden 
kétséget kizáróan belülről ismer : Ma‑
gyarországról. Ezt jelzi a könyv – véle‑
ményem szerint a főcímnél sokkal ki‑
fejezőbb és beszédesebb – alcíme : Kép‑
zelt Erdély. György Péter nem egy hatá‑
ron túli magyar régió általa hitelesnek 
gondolt leírását adja, hangsúlyozottan 
egy magyarországi Erdélyről beszél. És 
ami legalább ilyen fontos : a kötet érez‑
hetően egy célzott közönséghez beszél, 
amely ugyancsak Magyarország.

A szerző (és a kötet) pozícióját nem‑
csak a  magyarországi nézőpont, ha‑
nem a  mába ágyazottság is alapvető‑
en meghatározza. A  megjelenés ide‑
je, a 2013‑as év, a szövegben fellelhető 
egészen aktuális hivatkozások mellett 
egy izgalmas kontextus létrejötte mi‑
att is kiemelt jelentőségű. Azok a ma‑
gyar–magyar viszonyra vonatkozó kér‑
dések ugyanis, melyeket György Péter 
is érint, meglepően sok, ebben az év‑
ben megjelent könyvben megfogal‑
mazódtak. Tompa Andrea Fejtől s láb‑
tól című regényével több esetben is 
együtt emlegette a kritika György Pé‑
ter esszékötetét, de a  magyarországi 
gyarmatosító retorika, a  „határon tú‑
li magyarok ügyének” félreértelmezé‑
se megjelenik a Hallgatni akartam cí‑
mű Márai Sándor‑kötetben és Végel 
László Neoplanta című városregényé‑
ben is. Végel egy másik szövegét idézi 
György Péter a kötetének az első olda‑
lán (a szokatlanul sok mottó miatt ez 
a tizenötödik a sorban). Ebben a szö‑
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vegrészletben Végel egy apáról beszél, 
aki – hiába tehette volna már meg le‑
gálisan – nem utazott Magyarországra, 
mert „meglehet, nem akart találkozni 
azzal a valósággal, amit a Kossuth‑rá‑
dióból ismert”. Ez a mottó világosan 
megmutatja, hogy nemcsak Magyar‑
ország „képzeleg” az őt körülvevő ma‑
gyar kisebbségekről, hanem esetenként 
a  Magyarország‑kép is a  saját maga 
által valósnak vélt képtől eltérő lehet 
ezeknek a közegeknek a közértésében. 
Az említett megjelenések mellett az 
a véletlen is növelte a Trianonhoz köt‑
hető tavalyi kiadványok számát, hogy 
a  Palatinus novellagyűjtemény‑soro‑
zatában szintén 2013‑ban jelent meg 
az 1921–1938‑ig megjelent novellá‑
kat tartalmazó kötet, melynek utósza‑
va a trianoni trauma szépirodalmi fel‑
dolgozhatóságára és a  György Péter 
által is külön vizsgált Vérző Magyaror‑
szág‑antológia néhány darabjára is bő‑
vebben kitér. Ezek a kötetek egymás‑
ra mutatnak, kölcsönösen növelik egy‑
más jelentőségét, amely így nagyobb 
is, mint ahogy György Péter az elő‑
szó végén saját szövegéről írta, misze‑
rint az „egyetlen, szerény lépés lehet”. 
2013‑ban feltűnően sok lépés tétetett, 
csak remélni lehet, hogy ezek vezetnek 
is valahova. Azt ezek a különböző ré‑
giókhoz kötődő kötetek mindeneset‑
re nyilvánvalóvá tették, hogy az egysé‑
ges magyar nemzeti kulturális emléke‑
zet mint egyféle narratíva aligha létezik.

Az Állatkert Kolozsváron szövegei‑
ben György Péter több olyan, a  ma‑
gyarországi és a  határon túli magyar 
közegek közti viszonyt érintő meg‑
állapítást tesz, melyek az eddig rög‑
zült alapvető elgondolások és ma‑
gyarországi megközelítések tarthatat‑
lanságára mutatnak rá. Ilyen például, 
hogy „minden a határok (innen néz‑
vést) túloldalán élő magyar minimum 

két többséghez képest számít kisebb‑
ségnek. Erdélyben az a  román több‑
séghez képest, s  kisebbségi – virtuá‑
lis Nagy‑Magyarországtól függetle‑
nül – a  mai Magyarország többségi 
magyarságához képest.” (29.) Továb‑
bá a kötet legelején a  szerző különb‑
séget tesz a  határon túli régiók kö‑
zött, s ez az eddig magyarországi vizs‑
gálatokban szintén nem nagyon volt 
szokás. Ahogy írja : „Szakadékok van‑
nak a kisebbség kontextusai, tapaszta‑
latai, jelentései között, annak megfe‑
lelően, hogy melyik határ melyik ol‑
dalán, milyen helyzetben találja ma‑
gát valaki, hányféle többségen kívül és 
belül. Ahogyan az utódállamok törté‑
nete alakult, annak megfelelően jelent 
mást kisebbségi magyarként élni Ro‑
mániában, Szlovákiában, Szerbiában, 
Ukrajnában.” (18.) Hogy Magyaror‑
szágon a  határon túliakról szóló be‑
széd legtöbbször Erdélyhez vezet (vagy 
eleve onnan is indul), annak valóban 
az lehet az oka, hogy „az imaginárius 
Nagy‑Magyarország kollektív álmának 
megteremtésében használhatatlan, így 
tehát lényegtelen lett a Fel‑ és Délvi‑
dék, végül a  Kárpátalja. Lassan eltű‑
nőben vannak az érdeklődés homlok‑
teréből az interetnikus területek, így 
a képzelt Erdély, a még részben etnika‑
ilag homogén, illetve annak beállított 
Székelyföld vált a  kompenzatív ma‑
gyar emlékezetpolitika egyedüli part‑
nerévé.” (21.) Ugyanakkor, hiába a jel‑
zett különbségtétel : az Erdélyből és 
a Magyarországon létező „határon tú‑
li magyar”‑kategóriából kiinduló ál‑
talánosítások az Állatkert Kolozsváron 
gondolatmenetében is felbukkannak.

Bár György Péter munkája nem 
történettudományi és nem is iroda‑
lomtörténeti – noha rengeteg informá‑
cióval dolgozik, támaszkodik saját ku‑
tatásokra és hivatkozik másokéra –, ez 
nem jelentheti azt, hogy az ilyen tár‑
gyú megállapításaival szemben ne len‑
ne elvárható a pontosság és a szakma‑
iság. Az Állatkert Kolozsváron szövege‑
iben olvashatók olyan elnagyolt meg‑
állapítások és öncélú értelmezések is, 
melyek alól az esszéregény mint mű‑
faj sem menti fel sem a szerzőt, sem 
ezeket a  szöveghelyeket. Az egyértel‑
műen a kötet gazdagságát jelzi, hogy 
György Péter nagyon sok irányból kö‑
zelít a tárgyalt kérdésekhez, értelmezési 
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utakat nyit meg, az mégis kevésbé sze‑
rencsés, hogy egy‑egy szemléltető pél‑
daként szerepeltetett szerző vagy iro‑
dalmi mű az adott értelmezés keretein 
belül ugyanolyan mértékben leegysze‑
rűsödik, mint amilyen mértékű általá‑
nosítás és felszínesség ellen szól amúgy 
a  kötet egésze. Ilyen például, mikor 
György Péter Gion Nándor esetét idézi 
fel. Azt, hogy „a mindenkori Magyar‑
ország éppoly lelkes volt a  könnyen 
mitizálható, kihasználható sorsok, il‑
letve sorsrészletek iránt, amelyekre épp 
szükség volt itt, mint amilyen közö‑
nyös, illetve elutasító, sőt ellenséges 
azokkal az élettörténetekkel, amelyek 
nem feleltek meg a  sémának”, Gion 
Nándor kétségtelenül tudta, sőt, az is 
vitathatatlan, hogy ezekhez a magyar‑
országi igényekhez ő remekül és tuda‑
tosan alkalmazkodott is. György Pé‑
ter vele való példálózása épp Gion al‑
kalmazkodóképességét (és esetenként 
ezzel történő tudatos visszaélését) fi‑
gyelmen kívül hagyva válik egyszerű‑
sítéssé. Az Állatkert Kolozsváron Gion 
1971‑es Véres patkányirtás idomított gö‑
rényekkel című művét említi (pontat‑
lanul idézve a címet : „Véres patkányir‑
tás idomított görénnyel”), mely György 
Péter szerint „a poszt‑trianoni helyzet‑
ben magától értetődőnek tűnő kisebb‑
ségiek asszimilációja, folyamatosan lé‑
tező kulturális gyakorlat elleni radi‑
kális lázadás volt, az előre kiosztott, 
determinált szerepek visszautasítása.” 
(221.) Az kétségtelen, hogy a mű ma‑
ga a megjelenése után okozott némi 
kellemetlenséget szerzőjének, akit ki 
is tiltottak Magyarországról egy időre, 
de hogy ez „az 1971‑es napló – mint 
ma, élete és életműve lezárulása után 
az látható – igencsak szomorúan be‑
folyásolta egész élettörténetét, irodal‑
mi karrierjét”, az Állatkert Kolozsváron 
kontextusában öncélú túlzásnak tűnik. 
Elég csak arra gondolni, hogy alig két 
év múlva, 1973‑ban jelenik meg a Gi‑
on‑életmű központi darabjaként szá‑
mon tartott tetralógia első, Magyaror‑
szágon is egyöntetű sikert elért regé‑
nye, a Virágos katona. Gion olyan ál‑
dozatként, amilyenként György Péter 
szerepelteti szövegében, aligha tüntet‑
hető fel a magyarországi és a határon 
túli magyarok közti viszonyban. Gio‑
nétól eltérő és az Állatkert Kolozsváron 
gondolatmenetébe sokkal jobban il‑

leszkedő írói stratégiák azok, melyeket 
György Péter a kötet utolsó fejezetei‑
ben részletesebben is vizsgál. Az egész 
kötet egyik központi figurájává emelt 
Szabédi László mellett külön fejezet‑
ben esik szó Bretter Györgyről és Szil‑
ágyi Domokosról is. Ezekben a fejeze‑
tekben a kötet legérzékenyebben meg‑
írt elemzései olvashatók. György Péter 
nem népszerűsít vagy bemutat, hanem 
a kulturális emlékezethez és az ezt tu‑
datosan alakító államszocializmushoz 
való viszonyukon keresztül vizsgálja az 
adott szerzők életét és életművét.

Trianon és Erdély mára földrajzi 
helyszínekből fogalmakká váltak Ma‑
gyarországon. György Péter rendkívül 
érdekesen járja körül a  mentális tér‑
képek változásának kérdését és jelen‑
ségét, a  Trianon és Erdély köré szer‑
veződő narratívák geokulturális meg‑
határozottságára irányítva a  figyel‑
met. Pannonhalmától a Pilisben lévő 
Szívcsakrán át Csíksomlyóig azokat 
a  különböző mértékben, de rituális‑
sá változtatott kulturális emlékhelye‑
ket és a  hozzájuk kötődő gondolko‑
dásmódot, megteremtett hagyományt 
mutatja be, melyek ma Magyaror‑
szágon mint egy‑egy mozaikdarab az 

„egész” megképzését, rekonstruálását 
célozzák. A  térkép és a múzeum alap‑
vető fogalmai az Állatkert Kolozsváron 
című kötetnek. Utóbbi a vélt vagy va‑
lós értékek begyűjtését szolgálja : nem 
emlékeztet, hanem nem enged felej‑
teni. A  térkép pedig a valós politikai 
berendezkedéseket és etnikai jellem‑
zőket figyelmen kívül hagyva a  „vir‑
tuális Nagy‑Magyarország” képzetét 
hivatott életben tartani, melynek „lé‑
nyege a kortárs román, illetve szlovák 
államok mentális térképekből való tel‑
jes kivágása” (384.).

György Péter azt írja kötete vé‑
gén, hogy „mi Trianon árvái vagyunk, 
de soha nem leszünk a  helyreállítói” 
(442.). Ez nem lemondó kijelentés. 
Nagyon fontos dologra figyelmeztet, 
amelyet időszerű lenne megérteni Ma‑
gyarországon. Mégpedig arra, hogy 
ha magyar nemzeti kulturális egység‑
ről, egységes kulturális emlékezetről 
beszélünk is, vagy ennek kialakítása 
a cél, ez a szándék eleve magában rejti, 
hogy már különálló részek összeillesz‑
téséről lehet csak szó. Georg Simmel 
írja Híd és ajtó című esszéjében, hogy 

„a dolgoknak először külön kell válniuk 
ahhoz, hogy összetartozzanak” (Híd, 
2007/2.). Vagyis visszacsinálni, „hely‑
reállítani” a Trianon előtti magyar kul‑
turális közeget nem lehet, csakis egy 
új jelentésekkel bíró egységet lehet ki‑
alakítani. Ehhez pedig elengedhetet‑
len azoknak a területeknek a kulturá‑
lis sajátosságait figyelembe venni, me‑
lyekből ezt az egységet létre kívánjuk 
hozni. „[A] Trianon‑sokk máig első‑
sorban az »anyaországot« ért sérelem 
leírását jelenti, s jóval kevesebb figye‑
lem jutott s jut azoknak a területeknek 
a mindennapi életére, amelyek az im‑
périumváltást elszenvedték, s  kényte‑
lenek voltak új életet kezdeni.” (439.)

Komoly lépésnek tartom azt, ame‑
lyet György Péter tett meg Állatkert 
Kolozsváron című esszékötetével, elvég‑
re rámutatott arra, hogy Erdéllyel fog‑
lalkozva csak egy magyarországi kép‑
zelt Erdély az, ami a  jelenkori figye‑
lem előterében és a köztudatban léte‑
zik. Vagyis mintha sem Erdéllyel, sem 
Magyarországgal, sem a  határon túli 
magyarokkal, sem a  sokat hangozta‑
tott egységes magyar kulturális közeg 
kialakításával nem foglalkozna érdem‑
ben a György Péter által bemutatott és 
izgalmasan elemzett „képzelt Erdélyt” 
létrehozó és fenntartó ideológia, amely 
így nem tisztáz, inkább elfed. Az Ál‑
latkert Kolozsváron legnagyobb erénye, 
hogy egy olyan gondolkodó szerző ír‑
ta, akinek észrevételein érdemes elgon‑
dolkodni és azokkal vitába, de legalább 
párbeszédbe lépni.

 Szarvas Melinda (Győr, 1988): az EL-
TE magyar szakán diplomázott, jelenleg 
ugyanitt PhD-hallgató, Az irodalmi mo-
dernség programon.
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„Mindentől messze, a szívhez közel,
Csinálj csodát, én meg elhiszem,

Hogy kell egy rendszer, ami nem mozog,
És megígérte anyu is, hogy megkapod.”

(Kispál és a Borz)

Ahogy visszaemlékszem az általános 
iskolai, szürke ködben lebegő évek‑
re, máig meghatározó – egyszer‑
re eszméltető és kiábrándító – élmé‑
nyek jutnak eszembe, de furcsa mó‑
don nem az elvileg sorsdöntő tanul‑
mányi eredményekért való küzdelem 
vagy a  személyiség(de)formáló, osz‑
tályközösségben átélt csapatszellem 
idéződik meg, inkább az alsó‑ vagy 
felsőtagozatos gyerekek közti hierar‑
chikus viszonyrendszer vonatkozta‑
tási pontjai, referenciaszemélyei tűn‑
nek fel egy‑egy pillanatra, a szülők, il‑
letve a tanári kar hol követendő, hol 
pedig elvetendő mintáiról már nem 
is beszélve : a felnőttet játszó, önjelölt 
törpegengszetrek és (persze szintén ön‑
jelölt) csicskásaik, a rossz‑ és jó kislá‑
nyok, a  nagymenők és a  sutyerákok, 
a királynők és az udvarhölgyek, a va‑
gányok és a lúzerek, a bukdácsolók és 
az okostojások, a lógósok és a strébe‑
rek, a közkedveltek és a kirekesztettek, 
és így tovább, egészen a felettük álló, 
nagyra nőtt, ám sokszor gyerekesen vi‑
selkedő kisemberekig... Nyerges Gá‑
bor Ádám Sziránó című novellafüzére 
vagy kisregénye óhatatlanul is előhív‑
ja ezeket a jól beazonosítható prototí‑
pusokat, valamint a hozzájuk kapcso‑
lódó tucatélményeket, amelyek ha ön‑
tudatlanul is, mégis nagyban befolyá‑
solják a későbbieket, hovatovább az ún. 

„nagybetűs élet” (egzisztenciális Caps 
Lock ?) további alakulását, hiszen az el‑
ső szerelmek, első bunyók, első sikerél‑
mények és első megaláztatások elévül‑
hetetlenek maradnak – annak ellenére, 
hogy könnyedén felejthetőek.

„Az élet ugyanis alakulhat jól, illet‑
ve szarul, a jól viszont kit érdekel, azon 
bővebben már nincs mit filózni, ha va‑
lami jól van alakulva, azt onnan tud‑
juk (azaz nem tudjuk), hogy nem ves‑
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szük észre... Ellenben, ha szarul alakul, 
amire Sziránó eleve több esélyt is lá‑
tott, akkor sem túl változatos a lehető‑
ségek palettája, minden szar élethely‑
zet eredője ugyanis a magány (minden 
más körülmény és nyafi, ahogy immá‑
ron érettebb fejjel – de még bőven ha‑
sonló gondolati keretek közt – meg‑
fogalmazta). Ő tehát minden bizon‑
nyal magányos lesz.” Címszereplőnk 
nyilvánvalóan szimbolikus alak, ma‑
gának való sziránósága mögött azon‑
ban nem csupán az önvédelemből ki‑
alakított öngúny hárító reflexei hú‑
zódnak meg, hanem a III. Richárd‑fé‑
le gazemberség kudarcba fulladó kitö‑
rési kísérletei is (ld. az ötödik fejezet 
kezdőmondatának visszájára fordított 
Shakespeare‑reminiszcenciáját), ame‑
lyek végül mégsem mentik fel hősün‑
ket a  langyos jófiúság semleges titu‑
lusa alól, sőt, csak fokozzák az önma‑
gát Karinthy Frigyes „földi helytartó‑
jaként” aposztrofált szegény kisgyerek 
kényszeres panaszáradatát. A kötet sti‑
lizált élményanyagát a felkavart évek – 
amiket „ő maga lötykölt ki normális 
helyükről, hogy végre újra gondolkoz‑
hasson róluk” – retrospektív kommen‑
tálása teszi teljesebbé ; szóval a szerzői 
én, illetve Sziránó alteregó‑alakja kö‑
zött elsősorban a két síkot vagy hori‑
zontot elválasztó/összekötő idő, illetve 
a hozzá kötődő tapasztalat teremti meg 
azt a jótékony( ?) távolságot, melynek 
torzított tükrében minden emlékező 

„elébemenés” a  múltbéli valóság hite‑
les leképezéseként tűnhet fel. A szóban 
forgó újraélés fonák megközelítésmód‑
jának, az írói működés ironikus lét‑
módjának „külön bejáratú személyisé‑
ge” mégsem azonos a főszereplő érzé‑
kelésével, illetve észleleteivel, még ak‑
kor sem, ha az elbeszélői hang olykor 
elegyedni látszik Sziránó szólamaival. 

Ez a „színfónikus” szerkesztésmód le‑
hetőséget ad egy rendkívül érdekes 
interszubjektív játékra, melynek során 
egy képzeletbeli (olykor E/1., olykor 
pedig E/3. személyű), hasonmássze‑
rű alak kerül a középpontba, aki nagy 
vonalakban Kosztolányi Esti Kornél‑ 
vagy Krúdy Szindbád‑figurájára em‑
lékeztetheti az olvasót, és aki a folyto‑
nos, „zárójeles” autoreflexió alanya és 
tárgya is lesz egyben : „...Sziránó milli‑
ószor a lelkemre kötötte, hogy ha már 
erről írok, mint dramaturgiailag tény‑
leg kurva fontos és nélkülözhetetlen (tu‑
dod, hogy olyan teljesen realisztikus le‑
gyen) dolgot ne felejtsem el, hogy hon‑
nan volt a lényeg...”

A könyvben homályos, baljós jelen‑
tésárnyalattal említett ’travesztia’ alak‑
változatai tarkítják leginkább azt az 
alapvetően szatirikus stilisztikai felü‑
letet, amely a Hamlettől a Star Warsig, 
mindenféle metaforikus, vagy akár al‑
legorikus ábrázolásmódot felvonultat, 
hogy megközelíthesse saját – egyéb‑
ként nyilván kevésbé önreflexíven el‑
szenvedett – „elemi” élethelyzeteit : 
a romantika paramétereit, az apró élet‑
kori gondviseléseket, a  flörtelmi gúzso‑
kat, a  cipollai oligarciákat és számos 
más egyéb (kép)zavaros, utólag sem 
teljes mértékben analizálható szituá‑
ciót, melyet talán egyedül a  megele‑
venítő emlékezet, illetve az eseménye‑
ket félig‑meddig elbagatellizáló kép‑
zelet tehet feldolgozható előzménnyé : 

„...maga a  gondolatmenet és taktikai 
vázlat nem meglepő módon termé‑
szetesen Sziránó későbbi értelmezését 
tükrözi”. Az ehhez társuló intertextu‑
ális irodalmi sablonkészlet többnyire 
elkoptatott darabjai és a  lépten‑nyo‑
mon betoldott műveltségi adalékok 
asszociatív képzettársításai egy tipiku‑
san bölcsész attitűdöt példáznak, ez‑
zel együtt a „könyvemberként” is em‑
legetett embertípust prezentálják, aki 
főleg olvasmányélményei alapján mo‑
dellezi le magának a világot. „Mi meg 
csak álltunk ott Sziránóval, mert afe‑
lől senkinek se legyen kétsége, hogy 
mindenkor és mindenhol áll ilyenkor 
egy én és egy Sziránó a tanári előtt ér‑
tetlenül sutyorgó diákok közt valahol, 
félhangosan röhigcsélve a dagadt öreg 
biosztanár fröcsögő nyálú dühkitöré‑
sén, és hallgatják, ahogy épp azt üvölti 
eltorzult hangján, hogy és ha még va‑
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laki azt merészeli tervezgetni, hogyha 
egyszer innen kijut, írni merészel vala‑
mi ilyen hazug szart, annak most mon‑
dom, én, Sakáll Lajos, kerületileg ok‑
levelesen elismert biológiapedagógus, 
hogy azonnal hagyja abba, még gon‑
dolni se merjen rá, ha fejben épp írna 
valamit, azonnal fejezze be, mert kü‑
lönben –” – szól A hiába melengetett 
szerző elnevezésű fejezet egyik részle‑
te, melyben a volt igazgató a szóban 
forgó könyv olvasása után önkívüle‑
ti monológjában fejti ki szókimon‑
dó véleményét a  tiszteletlen és hálát‑
lan „utókorról”.

„Mert az élet szolgája a  kimondott 
szónak, / Megijesztem kicsit, nem kapsz 
jó szót holnap...” – így az egyik Lova‑
si András‑dal, ami nem csak a Nyer‑
ges által több ízben citált Kispál‑idé‑
zetek okán lehet érdekes. Mert maga 
a  Sziránó színfónia is mindenekelőtt 

„a megköltött élet” stilizáló folyama‑
tainak szellemes demonstrálása miatt 
figyelemreméltó, a fülszövegben meg‑
jelenő nemzedéki vetület inkább csak 
az esetleges korosztályos kötődések és 
deja vu érzetek mentén kaphat hang‑
súlyt. Igaz, jelen esetben, e sorok írója 
is érintve van... Másféleképpen persze, 
mint a  tartalomjegyzék utáni Helyre‑
igazítás fiktív olvasói levelének írónő‑
je, aki a szerzővel közös alma materre 
hivatkozva inti meg a Sziránó elbeszé‑
lőjét „az igazat mondd meg, a valódit” 
jelszó szellemében : „...hazudik például, 
s igen ízetlen módon kedves osztályfő‑
nökünkről, Viki néniről, ki, azért sze‑
retném tudni, ha valóban oly rossz lel‑
kű, elvetemült ember, mint amilyen‑
nek az »író úr« leírja, vajon miért kap 
azóta is sorszám osztályokat, hogy ve‑
zesse őket ? Viki néni, bár hosszan kér‑
lelt, hogy mutassak neki róla szóló 
részleteket a  szövegből, nem vitt an‑
nyira a lélek, hogy ezt tegyem vele. Je‑
lenlegi osztálya amúgy rendkívüli mód’ 
kijön vele, kedveli, s fiatalos, »kúl« je‑
lenségnek tarja, sokat partyznak együtt, 
természetesen csak a jó ízlés s iskolai 
morál határai között.” (Lónyai‑Molnár 
Réka, egy lelkiismeretes irodalom‑barát, 
Budapest, 2013 szeptembere)

Nyerges Gábor Ádám Sziránója 
a  stílusbeli egyenetlenségek, rapszo‑
dikus kitételek és szerkesztési arányta‑
lanságok ellenére is tanulságos, élvez‑
hető olvasmány. A  szerző éppen an‑

nyit markol, amennyi belefér a tenye‑
rébe ; a szövegbe gyúrt emlékezet pedig 
– a nehezen körülírható nemzedéki ho‑
vatartozástól függetlenül – mindenki 
számára visszaidézhetővé és újraélhető‑
vé teszi azokat általános, de mégiscsak 
személyre szóló történéseket, amelyek 
talán ma is kísér(t)ik az életét. Hisz az 
eltűnőfélben lévő iskolaévek miniatűr 
társadalmi rendszere az író (és az ol‑
vasó) számára éppolyan mozdulatlan 
a múltban, mint a felnőtt világ jelen 
idejű, kiterjedt berendezkedése, ahol 
ugyanazok a farkastörvények uralkod‑
nak, mint a  sokszor ártatlanra mis‑
másolt gyerekkor elmosódó miliőjé‑
ben. De vajon ki lehet az a színfónikus 
(hangszerelő), az a „másik valaki, aki 
jegyzi, nem is le‑, hanem inkább meg‑ 

az ő életét (és ez persze kölcsönös, ne‑
hogy bárki is megjegyzés nélkül ma‑
radjon), és aztán ebből az összes meg‑
jegyzettből összeemlékszi rá az elkép‑
zelhető legszebb művet, az ő és kizáró‑
lag és csakis az ő színfóniáját, színből, 
hangból, betűből, illatból és anyagból, 
ami az ő örök és esszenciális létformája 
lesz földi léte után.” Talán az a „páto‑
szos zsírtartalmú”, önmarcangoló, hús‑
rágó lélek, ami végül hidat ver a szét‑
szólt szólamok közt, és minduntalan 
tovább írja magát... A pont‑pont‑pont 
után pedig ismét kezdődhet az a bizo‑
nyos – Caps Lock – ÉLET !

  Papp Máté (Kecskemét, 1987): kri-
tikus, esszéista, az Új Forrás folyóirat 
kultúrindiánja.

Talán nem túlzás azt gondolnunk, 
hogy az interkontinentális poszt‑
modern kulturális integráció (Inter‑
Poszt KulI) folyamatának csúcspont‑
ja lenne, ha valaha összeereszthet‑
nénk a Könyvfeszt 2013‑as díszvendé‑
gének, Michel Houellebecqnek, ame‑
rikai ikrének, Bret Easton Ellisnek és 
a nálunk nemrég megfordult Dmitry 
Glukhovskynak legjellegzetesebb ka‑
raktereit. E különböző utakon a  tár‑
sadalmi elitekbe felkapaszkodó tu‑
dósok, művészek, tőzsdecápák vagy 
kormányzóhelyettesek első lendület‑
ből tarthatnának spleen‑workshopot 
kiégett menedzsereknek, véres‑krea‑
tív rekreációs tréninget Öböl‑hábo‑
rús veteránoknak, végül, egy tehe‑
tősebb f loridai nyugdíjastelep rek‑
lámkampányának részeként, a  nap 
zárásaként összecsaphatnának a  Fel‑
áldozhatók 4. teljes stábjával gladiá‑
torharcban, hogy végképp elmélyít‑
sék a morális mondanivalót : hatvan 
felett is lehet élet, mert a kiégés nem 
az életkor előrehaladtával és az elvég‑
zett mészárosmunka monotonitásával 

Z E L E I  D Á V I D

Oroszország Apácska
GYERMEKEI

Dmitry Glukhovsky :
Orosz népellenes mesék
Fordította Abonyi Réka és M. Nagy 
Miklós. Európa, Budapest, 2013

jár együtt, hanem a posztmodern élet‑
érzés mélyebb átélésével.

Tévúton járnánk ugyanakkor, ha 
bedőlnénk a  magát tudatosan euro‑
péerként pozicionáló, öt nyelven ki‑
válóan beszélő (angol‑ és orosztudá‑
sáról budapesti fellépésein is számot 
adó, nevét is angol átírásban haszná‑
ló) Glukhovsky önglobalizáló marke‑
tingjének, az ugyanis ezer szállal, eltép‑
hetetlenül kötődik az orosz posztmo‑
dernhez, irodalmi, történelmi és tár‑
sadalmi szempontból egyaránt. Nem 
csupán azért, mert tematikájában, va‑
lóságpercepciójában jól érzékelhető 
a nyolcvanas évek második felében fel‑
tünedező posztmodern írógeneráció 
hatása (főként Peleviné), hanem mert 
maga a  feldolgozott, számos oldalról 
reflektált valóság mélyorosz, a szó min‑
den értelmében. De hol gyökereznek, 
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s egyáltalán : mik ennek a valóságnak 
a legszembetűnőbb elemei ?

Akár irodalmi, akár történelmi 
szempontból közelítünk a  jelenlegi 
orosz valósághoz, ahhoz a  parado‑
xonhoz kell visszanyúlnunk, hogy 
1991‑ben, politológusok, történészek 
és pláne egyszeri közemberek számá‑
ra előreláthatatlanul úgy bomlott fel 
a Szovjetunió, hogy a benne élő em‑
berek ugyanazok maradtak. Ez ön‑
magában triviális kijelentésnek tűnik, 
de nagyon is fontos, mert felhívja a fi‑
gyelmet a politika‑ és mentalitástörté‑
net aszinkronitására, vagyis arra, hogy 
a hetven év tudatos‑tudattalan neve‑
lőmunkájával rögzített szovjet men‑
talitás, százmilliók kollektív beideg‑
ződései a korrupcióról, a megvásárol‑
hatóság evidenciájáról, a totális anya‑
gi és társadalmi periférián is vígan 
megélő birodalmi gondolkodásmód‑
ról, az erős, autoriter vezető és a ha‑
talomkoncentráció szükségességéről 
nem csak nem szűntek meg egy csa‑
pásra, de a Jelcin‑éra káoszával legiti‑
mitást is nyertek – ez pedig előhozta 
azokat a reflexeket, amelyek a szovjet 
korszaknál jóval régebbre visszavezet‑
hetőek. Az eredmény egy olyan, tár‑
sadalmilag még mindig rosszul tagolt, 
nagyon gazdag és nagyon szegény, 
szupermodern és kőkorszaki Orosz‑
ország, mely hatalomszerkezetében és 
karriermechanizmusaiban nagyon ha‑
sonlatos a Szovjetunióhoz (vagyis pat‑
riarchális, korrupt és lojalitáson ala‑
puló), csakhogy annál jóval több min‑
denben bizonytalan, félbehagyott. Va‑
lamelyest kiolvadt, de időnként vissza‑
fagyó hűtő ez, nagyhatalom, de már 
nem szuperhatalom, nem européer, de 
nem is ázsiai. Hanem ? Szeretnénk ezt 
a mondatot úgy befejezni, hogy egy‑
szerűen csak orosz, de az újabb kér‑
dést vetne föl : az meg milyen ? Csak‑
nem negyedszázad távlatából ugyan‑
is úgy tűnik, ebben az ideológia nél‑
küli autokráciában az orosz identitás 
koordinátái még csak fel sem szürem‑
lenek : a sztármarketinges Goldovszkij 
is csődöt mond Glukhovsky novel‑
lájában (Egy mindenkire), mikor ar‑
ra kérik, hogy adjon szexepilt a  Ha‑
zának. A feladat („Azt akarom, hogy 
a ’Haza’ szó ne csak a pravoszláv egy‑
ház zászlóvivőinek és ne csak a kozák 
atamánnak az agyában stimulálja az 

idegközpontokat. Azt akarom, hogy 
a  haza trendi legyen” [175.]) nehéz‑
sége a függetlenné váló Mexikóéhoz 
hasonlítható : ott a  kérdés az egész 
19. században az volt, hogyan terel‑
jünk közös karámba olyan embere‑
ket, akik nemcsak egymás ellen har‑
coltak a  megelőző függetlenségi há‑
borúban, de spanyol és indián őse‑
ik révén egyszerre voltak hódítók és 
meghódítottak, gyilkosok és áldo‑
zatok. Mindennek példaértéke már 
csak azért is indokolt, hogy láttassuk : 
már csak a nemzetépítéshez feltétlenül 
szükséges renani felejtés (a személyes 
traumák elhalványulása) okán is, egy 
nemzeti identitás megszilárdítása akár 
évszázados munka is lehet, Oroszor‑
szág pedig ennek még nagyon az ele‑
jén jár – nem véletlen, hogy nincs még 
egy irodalom, amelynek ennyire kö‑
zéppontjában állna a „Kik vagyunk ?” 
kérdésének megválaszolása, mint az 
orosz. A  bizonytalanságot jól jelzi, 
hogy még az irányvonalak sem egé‑
szen világosak : még az európai szem‑
mel szép, homogén egyenfeketén lát‑
tatott sztálinizmushoz s  így értelem‑
szerűen magához Sztálinhoz való vi‑
szonyulás sem egyértelmű (jó példa 
erre újabban Zahar Prilepin magya‑
rul is olvasható, nagy botrányt kava‑
ró Levél Sztálin elvtárshoz című cik‑
ke,1 illetve Sztálin harmadik helye 
az Oroszország neve című többhóna‑
pos, szavazós tévéshow‑ban2), jórészt 
a  háborús irodalom és vele együtt 
a  Nagy Honvédő Háború reneszán‑
szának köszönhetően. (Glukhovsky 
hősei is ide lyukadnak ki a már em‑
lített novellában : az oroszok egyet‑
len nagy, közös, pozitív asszociáció‑
ja Oroszországról a  második világ‑
háborús győzelem.) A  kialakulatlan‑
ságnak irodalmi szempontból fontos 
következménye a  sci‑fi beszüremlé‑
se a  szépirodalomba. Ennek a puha 
diktatúrákban, ahogy Glukhovsky is 
felhívja rá a  figyelmet egy interjújá‑
ban, amúgy is fontos társadalomkri‑
tikai funkciója, ezzel együtt pedig ko‑
moly hagyománya van, Vojnovicstól 
Tolsztaján át Szorokinig és magáig 
Glukhovskyig : ha nincs meg a  vég‑
termék, nosza, lássuk, a jelenlegi ten‑
denciák hova vezethetnek ? Az ered‑
mény – ahogy a jelen is – szinte min‑
den esetben disztópikus és mélyen 

szatirikus : minden út a régmúlt felé 
mutat, s örülhetünk, ha a kőkorszaki 
állapotokat hozó apokalipszis helyett 
csak háborút, Neobizáncot és kötelező 
szakállviselést kapunk. Nem az utó‑
pia azonban a sci‑fi egyetlen áttörési 
pontja a  mainstream szépirodalom‑
ba, ott van ugyanis a fantasztikum is : 
Glukhovsky novellájának (From Hell) 
geológusa, Stein például a tektonikus 
lemezek szétválását kutatva megtalál‑
ja a poklot, melyet azonban, mint ki‑
derül, már előtte is föltártak, olyan‑
nyira, hogy ők szállítják a Gazprom‑
nak a  földgázt az Észak‑Koreával és 
Iránnal kötött támogatási szerződé‑
sekért cserébe, Steinnek pedig a hall‑
gatásért tudományos elismertséget és 
kutatási szponzorációt ajánlanak. Az 
újorosz teológiai, politikai, gazdasági 
és tudományos szféra ilyen zseniális 
összecsúsztatása, egyetlen párbeszéd‑
ben való összefoglalása világossá te‑
szi, hogy erről a világról jelenleg való‑
színűleg valószerűbben, kifejezőbben 
lehet a fikció nyelvén beszélni, mint 
a  tudományén : Oroszország valósá‑
ga abszurd, így kifejezni, képiesíteni 
is így lehet leghatásosabban. A  le‑
író módszerek idomítása a  leírt va‑
lósághoz a  mágikus realizmus saját‑
ja, csakhogy itt szó sincs csodás való‑
ról : Glukhovsky Oroszországa felül‑
ről abszurd, alulról nem látható a vod‑
kagőztől, közepe meg nincsen. Az így 
megmaradt két, karakteresen kivehe‑
tő réteg ráadásul értelemszerűen egy‑
mást sem látja : az Előtte és utána vi‑
lágvégi falujában egy hosszabb áram‑
szünet miatt csak utólag szereznek 
tudomást róla, hogy egy atomhábo‑
rú következtében a környező három 
kontinens nagyjából megsemmisült, 
az egyik főszereplő ugyanakkor jog‑
gal kérdezi a novella végén : „Mi vál‑
tozott ?”, érintkezésük a  külvilággal 
ugyanis addig is kimerült a kéthavon‑
ta biciklivel hozott jelképes nyugdíjak 
átvételében.

Nemcsak a globalizálatlan sze gény‑
o ro szok vannak ugyanakkor belátha‑
tatlan távolságra a helikopterrel röpkö‑
dő oligarcháktól, hanem az orosz ha‑
talmasok is a gyűlölt‑vágyott európa‑
iságtól. Nagyszerűen ábrázolja mind‑
ezt az Utópia című novella, melynek 
főhőse, a  Belmondo becenévre hall‑
gató, tíz év szigorított után a  vlagyi‑
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zentánsa, aki képes lehet az orosz iden‑
titás tájait – Houellebecqet kifordítva 
– térképpé rajzolni.

vosztoki kiskirályságig jutó Antonov 
egyetlen gyengéje frankofíliája : amikor 
azonban végre, több évtizedes várako‑
zás után eljut hőn áhított Párizsába, 
kiábrándultan kell tapasztalnia, hogy 
nem tudja pénzzel kiváltani a sorban 
állást, a Moulin Rouge‑ban nem lehet 
kurvákat vásárolni, az agresszió pedig 
nem a határozottság szinonimája és az 
előrejutás záloga, hanem a kitolonco‑
lás biztosítéka.

Glukhovsky novellái becsülettel 
kartografálják Oroszországot legalul‑
ról és legfelülről, az egymástól élesen 
el nem választható gazdasági‑politikai 
elittől az elzárt zsákfaluig, Pelevinhez 

 1  Zahar Prilepin : Levél Sztálin elvtársnak. Fordította M. Nagy Mik‑
lós. Nagyvilág, 2013/9. 1022–1024.

 2 A show eredményének alakulásához és a tizenkét döntőshöz vö. 
Szvák Gyula (szerk.) : A tizenkét legnagyobb orosz. Pannonica, 
Budapest, 2009.

J E G Y Z E T E K

 Zelei Dávid (1985): irodalomkritikus, 
történész, a FISZ Világirodalmi Soroza-
tának szerkesztője. Kritikusként főleg 
spanyol nyelvű irodalmakkal foglalkozik, 
történészként a latin-amerikai identitást 
kutatja.

Babiczky Tibor 2014‑ben a  Magve‑
tő Kiadónál megjelent Magas tengere 
olyan könyv, melyet végigolvasva csak 
kapkodja a fejét az olvasó az utalások, 
időbeli ugrások, megidézett műfajok és 
szerzők rengetegében. Aztán, miután el‑
olvasta, újra nekiáll. Aztán még egyszer. 
Bevallom, én három után abbahagytam, 
de úgy érzem, még ez sem volt elég ah‑
hoz, hogy pontosan meg tudjam fo‑
galmazni, hogy a  kötetben fellelhető 
nagyon jól működő, és az ezeknél jó‑
val kisebb számban előforduló, félresi‑
került megoldások ellenére vajon még‑
is miért nem vagyok teljes mértékben 
elégedett a könyvvel. De ennek a körül‑
írására történő próbálkozásom előtt ér‑
demes szólni a kötetben tematizálódó 
problémákról, a fő(anti)hős alakjának 
összetettségéről, a kötet által megidézett 
műfajokról és egyéb művészeti ágakról, 
és egy esetleges olvasatról is.

A  könyv elkalauzol napjaink Ma‑
gyarországának a  legtöbbek számára 
(szerencsére) csak a  híradókból vagy 
éppen bulvármagazinokból ismert 
bűntényeihez, ahol a Hrabal sörözőt 
felrobbantják, egy sorozatgyilkos hat 
áldozatát egy‑egy penge lenyelésére 
kényszeríti, majd végez önmagával is ; 
egy prostituált magára hagyja gyerme‑

keit, melynek következtében a kiseb‑
bik szomjan hal ; vagy ahol egy vasárna‑
pi cukrászdalátogatás egy kisfiú halálá‑
hoz vezet. Egy országban, ahol a szóra‑
kozóhelyekről kitiltják a dohányosokat, 
ahol a miniszterelnök legyőzi az árvi‑
zet, ahol az egyetemi hallgatók listák‑
ra kerülnek. Ezek között a történések 
között, napjaink Budapestjén tengeti 
keserű mindennapjait Babiczky Tibor 
név nélküli nyomozója, akinek szemé‑
lyes sorsa, illetve tragédiája, valamint 
ezeknek a fokozatos megismerése sok‑
kal fontosabbá válik a köré álmodott / 
körülöttünk létező világnál.

A  nyomozó ugyanis munkájában 
a bűn ellen küzd, magánéletében úgy‑
szintén. A lelkiismeret‑furdalás, a bűn‑
hődés, a  büntetés fogalmainak folya‑
matos körüljárása, emellett pedig az 
idő visszafordíthatatlanságának elfo‑
gadni nem tudása azok, amelyeknek 
az olvasó szemtanúja lehet a nyomozó 
legtöbbször ki nem mondott gondo‑
latainak megismerésével. A folyamatos 
rádöbbenés fontosnak ítélt dolgokra, 
a kilátástalanságra ; az asszociációk ál‑
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hasonlóan átszűrik azt a  modernitás 
hálóján (minden bizonnyal a vadkapi‑
talizmus tapasztalatán edződött orosz 
generációk íróinak műveiben a legdú‑
sabb a válságmenedzserek, marketing‑ 
és pénzügyi guruk népsűrűsége a kor‑
társ irodalomban), eredményük pe‑
dig egy olyan heterogén massza, me‑
lyet vegyelemzés helyett az abszurd 
és groteszk ábrázolás tesz leginkább 
érthetővé. Éles, húsbavágóan pon‑
tos nagytotálok ezek, ez a  még min‑
dig csak 34 esztendős különc pedig e 
könyvével bizonyítja, hogy több, mint 
egyszerű, jó humorú sci‑fi író : az orosz 
szatíra hagyományainak méltó repre‑

tal irányított gondolkodás, amelynek 
központját a különböző, legtöbbször 
szépirodalmi idézetek alkotják, egy, 
a múltban darabjaira hullott (bár az‑
előtt sem problémamentes) identitás 
újraalkotására tett kísérletként (is) ér‑
telmezhetők. A bűn és az ehhez kap‑
csolódó fogalmak motívumrendszert 
alkotnak, amely kiegészülve éppen az 
idő múlásának hiábavalóságával, a ha‑
lál közelségével, valamint a keresztény 
szimbolikával, a  nyomozó rendkívül 
összetett, egyben szétaprózódott sze‑
mélyiségét, ezáltal pedig egy felettébb 
sajátos prózát eredményez.

A  személyiségnek alapjait a  már 
említett értelmiségi lét, a  különböző 
könyvek által szerzett műveltség ad‑
ja, akkor is, ha a  pályaváltásról ek‑
képp értesül az olvasó : „Az igazság és 
a bűn elmélete helyett – ami az iroda‑
lom – a  valóságos igazsággal és bűn‑
nel vágyott találkozni. Átjelentkezett 
a  Rendőrtiszti Főiskolára.” (55–56) 
Az irodalom – legyen az regény, kri‑
mi, esszé, vers, anekdota vagy életraj‑
zi töredékek – mellett a zene (komoly 
és könnyű egyaránt) és a mindennapi 
bulvármagazinok (szövegei !) is fontos 
szerepet töltenek be a nyomozó életé‑
ben. A könyvet – éppen a nyomozó 
alakjának középpontban állása miatt 

– szintén ezek a (vendég)szövegek ala‑
kítják, a  nyomozó citátumszerű gon‑
dolatai társaságában. Ezek egyébként 
azért is válnak rendkívül fontossá, mert 
egyrészt mindvégig idézőjelben szere‑
pelnek, ugyanúgy, ahogyan a más mű‑
vekből származó idézetek is, másrészt 
pedig éppen a tömörségük és pontos‑
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ságra törekvésük miatt olykor a közhe‑
lyesség határát súrolják (vagy nem csak 
súrolják). És nem azokra az egyébként 
végtelenül önironikus és a  nyomozó 
helyzetét jól érzékeltető, leíró részek‑
re gondolok, mint például a követke‑
zők : „Belenézett a hűtőszekrénybe […] 
»Mintha a saját lelkembe néznék bele«” 
(122.), vagy „Üresen iszom. [ti. a ká‑
vét] Eszébe jutott, hogy ezt a két szót 
akár a  homlokára is tetováltathatná, 
olyan tökéletesen összefoglalja az éle‑
tét.” (94.) Ezeknél egy fokkal rosszab‑
bul sikerültek az egy‑egy elég tömören, 
de azért kifejtett gondolatmenet össze‑
foglalásaként olvasható kinyilatkozta‑
tások, amilyen például a következő is : 

„Amelyik bűntény manapság a  pénz‑
ről szól : az a valódi szerelemféltés. Az 
egyetlen szerelem, amit az ember még 
átélni – és félteni – képes.” (30.) És bár 
a  másoktól idézett szövegrészek leg‑
többször jól illeszkednek az elbeszélés‑
be, a kötet egyik legfontosabb részében, 
a prostituált „kihallgatása” közben an‑
nak kijelentésére, miszerint csak más‑
fél órára hagyta egyedül a kicsiket, kis‑
sé erőltetettnek érzem a következő re‑
akciót (amit a nyomozó természetesen 
csak gondolt) : „Egyébként meg ne fá‑
rasszon itt a bergsoni szubjektív idővel, 
amelyről minden bizonnyal halvány 
segédfogalma sincs.” (157.) A művelt‑
ség, pontosabban (itt éppen) a bergso‑
ni idő ismerete, jobban mondva annak 
megemlítése, még az előző tizenhárom 
fejezetben tapasztaltak ismeretében is 
túlzásnak tűnik, a  kontextusban ide‑
genként, a nyomozótól túlságosan is 
művinek hat. Szintén ebben a részben 
(Másfél óra) a záró sort, bár talán a cse‑
lekmény valamelyest indokolja, éppen 
az utolsó fejezet elé írni, amely az addig 
még az utalásokból sem teljesen össze‑
rakható, sorsfordító tragédia részleteit 
tárja fel, eléggé szerencsétlen választás : 

„Tudta, hogy vége van. De azt is tud‑
ta, hogy ez még nem a finálé.” (158.)

A gondolt és idézett szövegrészletek 
irodalmi és kulturális hagyományokat 
idéznek meg és fel, úgy a tizenöt novel‑
laszerű részből összeálló szöveg is meg‑
annyi műfajba és művészeti ágba biz‑
tosít átjárást. Legkézenfekvőbb a krimi 
műfaja lenne, ám ezt leginkább csak 
a nyomozó központi szerepe és a kö‑
ré írt cselekmény indokolná. A próza‑
nyelv képekben gazdag, olykor szinte 

inkább a  lírához áll közelebb, ezáltal 
a szöveg pontossá, tömörré, kompakt‑
tá válik. A szöveg így nem magyaráz túl, 
sőt, olykor talán inkább túlságosan le‑
csupaszítottnak tűnik. Az olyan, folya‑
matosan visszatérő és jelentős elemek 
szerepeletetése, mint a 6 :06, az apától 
örökölt DOXA, amely olykor az idő‑
vel feleltethető meg (amely pedig egy 
ponton Istennel), a végtagok kulcsfon‑
tosságú szerepe vagy éppen a négyle‑
velű lóhere alakja pedig akár a képre‑
gényekben, képregény‑adaptációkban 
végigvonuló motívumokat is eszünk‑
be juttathatja. Amikor a  nyomozó 
Saint‑Maloban cigarettával a kezében 
a városra tekint (vagy akár Budapesten 
a saját lakása ablakából is), és elsorolja, 
hogy mi történhet egy‑egy ablak mö‑
gött, akkor nemcsak a kultikus Sin City 
című filmből (amely képregény‑adap‑
táció) jutott eszembe a Bruce Willis 
által megformált Hartigan nyomozó, 
ahogy saját magát narrálja, de a kép‑
regényekben oly sokszor alkalmazott 
narrációs technika, a  közelítés‑távolí‑
tás eszköze is egyértelműen felfedez‑
hető. Ez pedig a film eszköze is. A cse‑
lekmények leírása krimikből, detektív‑
regényekből vagy különböző filmekből 
(sőt, például a helyszínelés mozzanatai 
akár sorozatokból is) ismerősek. Beszé‑
desek a nyomozó azon reflexiói, ame‑
lyekkel az ő történetét éppen ezektől 
próbálja elkülöníteni : „Mintha egy 
filmből vagy egy regényből vették vol‑
na a jelenetet. A nyomozó tudta, nincs 
olyan, hogy valaki nem fél. A rendít‑
hetetlenség, a hanyag nemtörődömség 
mindig csak színjáték. Kisétálni az érse‑
bészetről, betérni az első kocsmába, és 
rendelni egy whiskey‑t, mintha min‑
den mindegy volna. Ilyen nincs. Leg‑
feljebb képzeletben. A valóságban so‑
sem mindegy.” (77.)

A fenti példákból is látszanak ennek 
a tömör elbeszélői nyelvnek a bizonyos 
esetekben megmutatkozó korlátai. Ám 
ezeket semlegesítik azok a végtelenül 
pontos leírások, amikor például a nyo‑
mozóról magáról olvashatunk állításo‑
kat, vagy éppen azok, amelyek a mo‑
tívumok legfőbb részét képző bűnről, 
időről, álomról, vagy éppen a test és 
a lélek kettőséről szólnak. Az alvás, az 
álmodás, illetve az erre való folyama‑
tos reflexió, a narrációban megfigyel‑
hető időbeli ugrások, ezáltal a történ‑

tek fokozatos megismerése az utolsó fe‑
jezet felől (is) – amelyben egy pszicho‑
lógus szembesíti a nyomozót a múltjá‑
ban történtekkel – olvasva éppen vélt 
bűnével való szembenézésnek, és az ak‑
kor széthullott identitással való szem‑
benézésnek, vagy, ahogy korábban fo‑
galmaztam : újraalkotásának a  doku‑
mentumaként engedi olvasni az egész 
kötetet. Ha pedig így olvassuk, akkor 
a többek által is pedzegetett folytatás 
lehetősége valódi alternatívaként sej‑
lik fel előttem.

Amelynek talán – bár máshogy, de 
– kulcsmondatává válhat az egy ön‑
gyilkosságot véghezvivő sorozatgyil‑
kos utolsó üzeneteként megjelenő, de 
a  nyomozó szájából is elhangzó sor : 

„Mindent sajnálok, csak az életemet 
nem.” (17. ; 19.) Babiczky nyomozója 
a kötet végeztével is életben van, egy‑
szerűen bármennyi veszteség is érte, va‑
lami az életéhez köti, arra is rádöbbent, 
hogy a hite még a birtokában van, de 
története és gondolatai az olvasóban is 
újabb és újabb kérdéseket generálnak. 
Ahhoz, hogy a bevezetőben feltett kér‑
désemre is megpróbáljak választ adni, 
tehát, hogy miért van mindezek, a fen‑
tiekben is kifejtettek ellenére hiányér‑
zetem, idézek a szerzővel – Kibelbeck 
Mara által – készített, a Cultura.hu‑n 
olvasható interjúból egy rövid részle‑
tet : „Az derült ki számomra a végén, 
hogy a nyomozóm többet tud, mint én. 
Többet szenvedett, többet látott. Hogy 
sikerült megalkotnom, kegyelem.” Én 
pedig elhiszem, hogy kegyelem. De az, 
hogy ki tud többet, vagy a megformált 
alak hogyan tudhat többet, illetve, (a)
hogy ez a kötetben, ha láthatóvá nem 
is, de érezhetővé válik, számomra kér‑
déseket (és esetlegesen kételyeket) vet 
fel. Ez a többet tudás talán intencioná‑
lis volna ? Jelenleg még nem tudom el‑
dönteni, de lehet, hogy el kellene még 
háromszor olvasnom a könyvet. Való‑
színűleg el is fogom.

  Takács Éva (Győr, 1990): 2012-ben 
végzett az ELTE BTK magyar szakán, ahol 
az irodalom mellett művelődéstudo-
mánnyal és szerkesztői ismeretekkel is 
foglalkozott. Jelenleg ugyanitt folytatja 
tanulmányait, az irodalom- és kultúratu-
domány mesterképzés végzős hallgatója. 
Kritikái különböző folyóiratokban 2011 
óta jelennek meg. Jelenleg Budapesten él.

  


