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Mikor felt�nnek az egerek
Sofi  Oksanen igazi 

bombaként robbant 

be az irodalmi köz-

tudatba. A  hírnevet 

a Tisztogatás cím� 

regénye hozta meg 

számára 2008-ban, 

mely a négy kötet-

re tervezett – a XX. 

századi észt törté-

nelmet témájává 

emel� – sorozatá-

nak második darab-

ja a Sztálin tehe neit 

(2003) követ�en. 

A  tetralógia harma-

dik kötete, a  Mikor 

elt�ntek a galam-

bok, a  XXI. Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztiválra jelentet meg a Scolar 

Kiadónál, és ez talán még üt�sebb, 

mint a Tisztogatás volt.

A Mikor elt�ntek a galambok cím� 

regény Észtország második világhábo-

rú alatti és utáni megszállásának id�-

szakát öleli fel, a m� mégsem csupán 

az észt történelem egy szegmensének 

tárgyalása. A könyv kézbevételekor az 

els� benyomást jelent� Hieronymus 

Bosch-kép mellett a fülszöveg kelti fel 

az olvasó fi gyelmét: „A  történelmet, 

a politikát, a magántörténelmet és a 

fi kciót egybeolvasztó, mesterien fel-

épített regény több szálon futó cse-

lekménye több id�síkon játszódik: 

hol a németek megszállta Észtország 

adja meg a hátteret a második vi-

lágháború éveiben, hol ugyanaz az 

észt vidék, ám szovjet megszállás 

alatt, a ’60-as években, az ügynökök 

és Janus-arcú besúgók sz�tte hálók 

közepette.” Ezt olvasva már a kezdet 

kezdetén felmerül 

a kérdés, valójá-

ban mit is olvasunk: 

történelmi regényt, 

egyfajta magántör-

ténelmet vagy egy 

modern családre-

gényt, esetleg ok-

nyomozói regényt. 

A  kérdésre az egyik 

lehetséges válasz: 

All In One.

A  regény szer-

kezetének remek 

konstrukciója teszi 

lehet�vé mindezek 

érvényre jutását.  Sofi  

Oksanen alkotása 

alapvet�en három f�szerepl� szóla-

mából és a szerepl�k által bejárt út-

ból bontakozik ki. A  szerepl�kkel a 

negyvenes évek elején, a német meg-

szállás napjaiban találkozunk el�ször. 

Roland az erd�ben bujkálva küzd Észt-

országért szabadságáért, ennek során 

naplót is ír a kommunisták b�neir�l. 

Edgar a regény elején Roland mellett 

részt vesz az ellenállásban, míg rá 

nem ébred arra, hogy kényelmesebb 

az aktuális hatalmak h� kutyájának 

lenni. Els�ként a németek kegyeltjévé 

válik, meglepetésünkre azonban a hat-

vanas években már a szovjethatalom 

mindenre rávehet� besúgójaként látjuk 

viszont. Roland ezzel szemben unoka-

öccsét�l elpártolva, és f�ként Rosalie 

rejtélyes halálát követ�en, még jobban 

a hatalom ellen fordul. A  harmadik 

f�szerepl�t, Juuditot pedig Edgarral 

kötött reménytelen házasságának bör-

tönében ismerjük meg, � férje rettegve 

várt visszatérése el�tt számtalanszor 

szakítani próbál addigi életével.

Sofi Oksanen, Mikor elt�ntek 

a galambok, ford. Bába Laura, 

Scolar, Budapest, 2014



ABLAK | MAGASLES

108108

Hármójuk közül a középpontba 

leginkább Edgar kerül, aki a fülszöveg 

szerint „mindent elkövet azért, hogy 

elrejtse életének sötét oldalát és még 

sötétebb titkait, s  megkaparintson 

magának legalább egy kis szeletet 

a hatalomból”. Nem elhanyagolható 

Juudit sem, „akit a házasságának szé-

gyene és a reménytelen boldogtalan-

ság köt béklyóba”. A  legérdekesebb 

azonban Roland néz�pontja, hiszen a 

narráció egyedül az � szólamánál E/1. 

személy�, szemben a másik két sze-

repl�ével, melyeket egy mindentudó 

elbeszél�i hang közvetít.

A regényben még ennél is szembe-

t�n�bb az a bravúros megoldás, hogy 

az elbeszél� a történelmi eseménye-

ket, életutakat és a szerepl�k bonyolult 

kapcsolati hálóját a különböz� helyszí-

nek és id�síkok (hol a negyvenes, hol 

a hatvanas évek adják a hátteret) vál-

togatásával mutatja be, így az apró kis 

mozaikokat az olvasónak kell helyükre 

illesztenie. Ezzel az eljárással még ha-

tásosabban és élesebben bontakozik 

ki a regény központi kérdése, hogy 

a történelem, a  politika, a  különböz� 

ideológiák hogyan válnak a minden-

napok részévé, miként formálják át 

az emberi kapcsolatokat, és hogy az 

önfeladás milyen formát ölt az éppen 

regnáló hatalom idején.

A  regény mondanivalója egyéni 

és közösségi szinten is komplex. Az 

egyik legszembet�n�bb és legbor-

zasztóbb mégis az, hogy a szerepl�k 

mindegyike szinte kivétel nélkül meg-

hasonlik, személyiségük elbizonyta-

lanodik, csupán a kételkedés marad. 

Az egyéni és közösségi identitás újjá-

építési kísérletét és a meghasonlást a 

regény nagyon aprólékosan ábrázolja, 

a mindentudó elbeszél� ennek logikai 

folyamatát nyomon követhet�vé teszi, 

mindemellett a regény helyenként a 

hiánydramaturgia elvével is él.

A  könyvön végighúzódó feszes 

tempó és virtuóz történetmesélés mel-

lett fontos narratív eljárás a kihagyás. 

(Például az apró puzzle-darabok össze-

illesztéséb�l sem derül ki, hogy Juu-

dit a német szerelme után hogyan és 

miért kerül vissza férjéhez, Edgarhoz, 

illetve hogy miért marad már csak a 

háttérben a hatvanas éveket tárgyaló 

részekben. Mindezekre csak rövid uta-

lásokból következtethetünk.) A  kiha-

gyásos technika legf�bb vonása, hogy a 

történetmondás folyamán felmerül� �rt 

az olvasónak kell kitöltenie, a képzele-

tére és az interpretációjára kell bíznia 

magát, s  ezzel a regény még inkább 

elkerüli a kiszámíthatóságot. A  hiány-

dramaturgia elve mellett azonban még 

érdekesebb a regényben többfélekép-

pen is megjelen� hitelesítési szándék. 

Ennek szembet�n� példái az intratex-

tusok, a  fénykép és a fi lm motívuma, 

valamint Roland naplója és egy regény 

a regényben való szerepeltetése.

Edgar Parts ideológiával vastagon 

átitatott könyve Roland naplójának 

felhasználásával készült, ami a befo-

gadót arra inti, hogy kritikusan kell 

bánni a forrásokkal. Ezek alapján az 

Edgar könyvéb�l származó idézetek-

nek a fejezetek el�terébe állítása ket-

t�s funkciójú, hiszen így a hitelesítés 

mellett az eredend� fi kcionáltság ke-

rül középpontba.

Nem elhanyagolható a szövegben 

helyenként er�sen feltör� líraiság sem, 

azonban az éppen uralkodó terror 

hangjai még itt sem hallgatnak el: 

„Juudit kidugta a kezét, a  leveg�ben 

gyöngyöztek a mosolyok, mint bubo-

rékok a friss limonádéban, a  kezek 

hajadonillatú szell�t legyeztek a felsza-

badítók felé. A tenyerek, mint egy nyári 

fa levelei, remegve mozogtak, közéjük 

keveredve más kezek a kommunista 

párt plakátjait tépdesték, a  vezéreket 

ünnepl� képeket, felszakadtak a szá-
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jak, kettéhasadtak a fejek, kitörtek a 

nyakak, sarkak tapostak a szemekbe 

és tiporták azokat a földbe, tömködtek 

dühöng� port a vezérek papírszájába, 

a papírcafatok konfetties�ként szóród-

tak szét a leveg�ben, a  mindent be-

terít� üvegszilánkok csikorogtak, akár 

a friss hó. A szél becsapta az ablakot, 

Juudit felrezzent” (25.). Az említett lí-

raiság feler�síti az elbeszél�i hang n�i 

jellegét, azonban még ez sem ad elég 

indokot ahhoz, hogy a regényt egyön-

tet�en az önéletrajzi regény m�fajába 

kategorizáljuk. Ennél a pontnál elid�z-

ve érdemes szemügyre venni az Edgar 

könyve kapcsán felmerül� téziseket 

és kétkedéseket, mint például azt az 

elvet, hogy a könyvnek érzelmeket kell 

kiváltania, illetve hogy hatásosabb, ha 

az iromány a n�kre koncentrál; vagy 

akár azt a kérdést, hogy hol húzódik 

meg a szentimentalizmus határa. Ezek 

a megoldások azért is frappánsak, 

hiszen mindezek a könyv vagy az írás 

önrefl exiójaként is értelmezhet�k.

A  több szálon futó cselekményt 

még a remekül kidolgozott motívum-

háló is egységgé alakítja. A  regény 

címe azt a várakozást kelti, hogy ta-

núi leszünk a galambok elt�nésének; 

a  cselekmény el�rehaladtával azon-

ban egyre inkább körvonalazódik, 

hogy a galambok már régen elt�ntek, 

erre utal a címben feltüntetett múlt 

id� is. Galambok helyett a közép-

pontban a szürke egerek állnak, azok 

válnak a mindennapok részévé mint a 

halál egyfajta hírhozói.

A Mikor elt�ntek a galambok cím� 

regény összességében remek könyv, 

nem egyszer� és nem egyszeri olvas-

mány. Izgalmas szöveg, mely az újra-

olvasás során újabb, korábban még 

feltáratlan összefüggések felfedezését 

is ígéri. A  Bába Laura remek fordí-

tásában olvasott harmadik rész után 

így érdekl�déssel várjuk a tetralógia 

utolsó darabját.

Heged�s Réka

Történelem, ahogyan mi láttuk
Azt mondják, nem történelem, hanem történelmek 

vannak. Lehet ebben némi igazság, hisz mind-

annyiunk nak van tapasztalata az ún. „másik tör-

ténelemr�l”, vagyis a kisember egyszer� életének 

fejezeteir�l. Mi választja el ezt a hivatalos álláspont-

tól, s egyáltalán van-e határ közöttük? Épp ez az a 

kérdés, melyet Majoros Sándor m�ve feszeget: tör-

ténelem, politika, egy közösség sorsa fonódik össze 

a nagyon is valós emberi életekkel a regényben.

Az eperfa nyolcadik gyökere Majoros Sándor ko-

rábbi m�veihez hasonlóan jellegzetesen bácskai törté-

net, cselekménye Ómoravicán, a szerz� szül�falujában 

játszódik. Ennek a csöppnyi településnek sajátos mon-

dáiból, történéseib�l áll össze az a mozaik, mely végs� 

soron egy tágabb értelemben vett közösség, egész 

Kelet-Közép-Európa sorsának krónikája lehet. Amint 

arról a fülszöveg is árulkodik, a m� nem titkoltan csa-

Majoros Sándor, Az eperfa 

nyolcadik gyökere, Magyar 

Napló, Budapest, 2013
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ládregény, annak minden jellegzetességével, a generációváltásokkal, az er�s n�i 

fi gurákkal, az apa-fi ú harcokkal együtt. F�szerét azonban a detektívtörténetbe ill� 

nyomozási szálak, a szerepl�k közötti elfojtásokon alapuló mélylélektani rajzok, 

vagy épp a néhol kissé direkt fi lozófi ai-teológiai eszmefuttatások adják.

A  történet 1938. január 1-jén indul, a  f�h�s nagyapjának, Majoros Ignác 

uradalmi sof�rnek szerencsétlen kimenetel� autóbalesetével, és ett�l a ponttól 

elrugaszkodva vázolja föl az egész XX. századot, lokális színekben. Megismer-

kedünk a teljes Majoros famíliával, de a család másik ága, az anyai Csáti- 

Szabó- rokonság is részletesen bemutatásra kerül. Az egyes, vagy épp egymás-

sal végzetesen összefonódó sorsok azok, melyeken keresztül felismerhetjük 

egy kor hangulatát, a hatalom, a fejl�dés eszközeit, ezek hatásait az egyszer� 

ember szimpla életére. A háború gyötrelme és a kisember hétköznapi gondjai 

egymás mellett futnak, a  nagyvilág eseményei valamilyen közvetett módon 

mindig beszüremkednek a gondtalannak amúgy sem mondható falusi életbe. 

A regény az 1969-es holdra szállásig vezeti a történelmet, mely az akkor még 

rémiszt�en újszer�nek ható televízión keresztül éri el a közösséget, de az ezt 

követ� események a f�h�s feln�tt életével együtt már tán nem is fontosak. Sok-

kal lényegesebb az az els� 13 év, illetve az azt el�készít� együttállások, melyek 

egy fi atal gyerek számára elegend� töprengést okoznak.

Gördülékeny, anekdotázó nyelvezeten folyik a cselekmény, mely ritkán 

kalandozik el kissé érdektelen családi történetmesélések irányába. A gyermek 

szemével láttatás, a megismerés, beavatás aktusa az, melyt�l a legegyszer�bb 

eseményekre is érzékennyé válhatunk, s ez az oka annak, hogy egy szimpla tör-

ténet is fordulatossá, sajáttá alakulhat bennünk. A kisfi ú folyamatosan refl ektál 

a körülötte lév� történésekre, fi gyeli a feln�tteket, kiemelve azok képtelenségét 

a refl exióra, és elemzi az összefüggéseket, míg �k csak élnek és teszik a dol-

gukat. A dolog pikantériája, hogy e refl exiót nem kizárólag a jelenben teheti 

meg: a regény világában, vagyis a kis Majoros Sanyi fejében ugyanis múlt, jelen 

és jöv� szerves egészet alkot, befolyásolják egymást, de nem ám a megszo-

kott ok-okozatiság keretein belül, hanem aktív verbális kommunikáció is zajlik 

közöttük. Múlt, jelen és jövend� összefonódásának így látványos példájaként 

a nagyapa halála el�tt unokájával, jövend� utódával társalog, s  az árnyvilág 

természetes kiegészít�je megszokott világuknak. Együtt élnek egymás mellett, 

úgy is mondhatnánk, természetességgel elválaszthatatlanok, mint a borsó meg 

a héja – legalábbis a gyermeki látásmód szerint.

Ez a kett�sség egyébként is fontos szervez�ereje a regénynek, számos 

ellentétet, különbséget fedhetünk fel az értelmezés során. Személyiségükben 

szögesen ellentétes szerepl�kre is bukkanhatunk, f�h�sünk baráti körében 

jelen van például a paraszti durvaság mellett (Bódvai Sándor) az egyszer� ele-

ganciát árasztó lelki társ is (Sanci). Annál is inkább, mert a történet el�rehalad-

tával már explicit módon is világossá válik a régi tézis: a világ jó és rossz sz�nni 

nem akaró harca által megy el�re, mégis a történet egyetlen valódi felvilágosult 

fi gurája, a regénybéli „értelmiségi”, vagyis Károly bácsi az, akivel kapcsolatban 

megállapítja a narrátor, hogy nem lehet felfedni, jó vagy rossz oldalán állt-e, 

talán nem is léteznek ezek a kategóriák. Majoros humorral, szeretget� iróniával 

és személyes hangon fest meg egy alapvet�en tragikus kort, benne egy egysze-

r� világot helyi szinten és egy gyermek értelmi fejl�dését.
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Az irónia és az élcel�dés ellenére a m� alaphangulata mégis inkább a bo-

rongás felé hajló, állandó és fontos téma a halál, annak el�jelei és kiérdemelt 

fajtái. Majoros Ignác nagyapa halálának valós okára sosem derül fény, ám az el-

beszél� halál közeli élményében mégis megsejt valamit ebb�l a misztériumból. 

„Krisztus után már senki nem kap jelet” (8.) – így a m� felütésének tételmon-

data, mely végig meghatározza a cselekményt. A  jelek, vagy azoknak hiánya 

fontos téma marad, láthatatlanul vezeti a szövevényes szálakat, a  történetet 

azokról, akik vakon élnek a semmibe. A regény a lehet�ségeket mustrálja, ha 

tetszik, Isten erejével húz ujjat. Olyan sodródó életeket látunk, akiknek alig 

van beleszólásuk sorsuk alakulásába, és gyakran válnak küls� er�k játéksze-

reivé. Hogy jelentsen ez háborút, égi dörgedelmet, villámlást vagy épp csak 

egy fels�bb parancsot, majdnem mindegy. A  mélyben rejl� fájdalmas kétely 

hangja ez: ha nagyobb er�k játszanak velünk, hová veszett bel�lük a tapintat, 

hol az emberség? Innen pedig már csak egy ugrás az isteni jóságba vetett hit 

megrendülése, s jelek híján a babonák jeleinek olvasása felé való odafordulás, 

amint azt Sándor édesanyja teszi rendszeresen.

A regény egyik legfontosabb szimbóluma a víz, mely ebben az esetben azon-

ban nem megtisztít, hanem inkább posványosít. Szinte összes halmazállapotá-

ban el�fordul, és mindig a tehetetlen küls� er�vel való harccal jár együtt. A jég-

es�, mely a pusztán veri az árva családot, vagy az árvíz, mely elhívja a férfi akat 

szolgálatba, mindig veszélyt jelent, a folyamatosan fenyeget� talajvízr�l nem is 

beszélve, mely a fejl�désbe vetett hitet ingatja meg a faluban. A fulladásos halál 

vissza-visszatér� gondolata, majd valósággá válása is ebbe a sorba illeszkedik, 

csakúgy mint a nagy viharokkal járó villámcsapás, mely épp az eperfát szeli ketté.

A  címadó eperfa sokrét� értelmezésnek nyit teret, folyamatos jelenléte 

végigkíséri a m�vet, mintegy a család történetével összeforrva: igaz, a regény 

végén már csak üszkös fatörzs marad bel�le, ám így is elpusztíthatatlan. Kü-

lönleges gyökere, a mélyre fúródó nyolcadik, mellyel csak a racionalitást, az 

értelmiségit megtestesít� Károly bácsi bír el, de � egyes-egyedül ellátja a ba-

ját, elszánt erejének segítségével végül átvágja a gyökeret, melyet egy sereg 

falubélinek sem sikerült kiiktatnia.

A m� lezárása kimondottan fordulatos és izgalmas, az értelmezést elvontabb 

síkra segíti, egy bels�, intimebb világ felé nyit és elgondolkodtat, miközben ez 

a regény egészér�l nem mondható el: gyakoriak ugyanis az olyan epizódok, 

melyek egy könnyed vasárnapi ebéd mellett mindannyiunk családjában elhang-

zanak. Különös világba repít bennünket tehát Majoros Sándor, mely egyrészr�l 

a hurkaszagú disznóvágásokkal igen naturalisztikus, míg másrészr�l a tejszer� 

álomvilág, a kézzelfogható kísértetek örvényébe kalauzol. Bátran megfér e kett� 

egy gyermek fejében, csakúgy mint a ráció és a babonaság, vagy a békés családi 

élet és a háború kett�ssége. Olvassuk tehát a regényt történelmi kalandként, egy 

család eposzaként, a  feln�tté válás momentumaként vagy fi lozofi kus lélekrajz-

ként, sokszín�sége mindenképp üdít�en hat majd reánk. Ugyanis éppen ez az 

egyenetlenség az, melynek köszönhet�en a m� folyamatosan fenntartja érdekl�-

désünket, szórakoztat és szívbe markol, ellágyít vagy felháborít, de mindenképp 

mély benyomást tesz az olvasóra.

Mirk Klára
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Nyolcasok a végtelenben
Farkas Balázs els� regénye, a  Nyolcasok azok-

nak fog igazán tetszeni, akik könnyen felismerik 

az eredeti, száraz humort, és egy-egy jó poénért 

hajlandóak kiállni a kezdeti unalom próbáit is. 

Mivel a könyv hemzseg a populáris kultúrára tett 

utalásoktól, és folyamatosan arra készteti az olva-

sót, hogy a f�h�shöz hasonlóan � maga is aktívan 

használja a Google keres�jét, talán nem rugaszko-

dom el egészen a tárgytól, ha azt állítom, a regény 

elolvasása el�tt érdemes rákeresni a Napoleon 

Dynamite cím� fi lmre. Aki ezt a humort értékeli, 

az Farkas Balázsban sem fog csalódni. De nem is 

fogja összetéveszteni az � különc hangját senki 

máséval: legyen szó könyvr�l, fi lmr�l, muzsikáról 

– ez a humor párját ritkítja.

Igaz ugyan, hogy a három tömbre osztott re-

gény els� részében a szerz� eléggé sz�kmarkúan 

osztogatja az izgalmakat. Az els� hét fejezet egy vi-

déki könyvtáros többnyire eseménytelen mindennapjait mutatja be azon a végte-

lenül egyszer� hangon, amely már az els� mondatokban világosan érzékelhet�: 

„Könyvtáros vagyok. A hét minden napján. Még vasárnap is. Hétf�n megöltem 

egy pókot. Véletlenül. Julcsi odajött hozzám. Szerintem szintén véletlenül” (7.).

Egy pók halála, egy nem túl érdekes kollegina vonzalma, fénymásolás, 

könyvkiadás, raktári munka – körülbelül ennyib�l áll a nevét mindvégig elhall-

gató f�szerepl� élete. Ezt a langyos állóvizet az id�közben felbukkanó mel-

lékfi gurák nemigen kavarják fel, noha Julcsinak és Patriknak, a  f�vel seftel� 

gitáros fi únak kés�bb nagyon is fontos szerep jut. Egészen a nyolcadik fejezetig 

változatlan egykedv�séggel követik egymást a tipikusan kisvárosi környezetben 

játszódó jelenetek, az els� szövegtömb mottója pedig okafogyottan lóg a leve-

g�ben. A szerz� viszont nem feledkezik el a kitartó olvasókról – könyvtárosunk 

a depressziós Patrikot biztatva talán egy kicsit minket is folytatásra ösztönöz: 

„Azért csak ne add fel, kérlek. Ki tudja, mi lesz” (60.).

És a jutalom nem marad el. A nyolcadik fejezet öngyilkossági dilemmája 

kijelöli a mottóul választott Camus-idézet szerepét, lezárja az els� részt, és el-

indítja a Nyolcasok voltaképpeni cselekményét. „Csak egyetlen igazán komoly 

fi lozófi ai kérdés van: az öngyilkosság” – szól a Sziszüphosz mítoszából ismert 

tézis, amely, bár valóban a Nyolcasok egyik alapproblémájára utal, jó érzékkel 

csak az els�, nyolc fejezetet tartalmazó, Nyolc nappal kés�bb cím� szövegrész 

iránymutatója. Magának a regénynek nincs mottója, így a Camus-idézet – üd-

vözlend� módon – a második és a harmadik harmadban egy lépéssel hátrébb 

szorul, hogy helyet adjon más, hasonlóan fajsúlyos kérdéseknek is.

A már-már unalomba fúló öngyilkossági terv rozoga lábai alól ugyanis egy 

ismeretlen n� telefonhívása végképp kihúzza a talajt: a könyvtáros nem ugrik le 

a tizedik emeletr�l, a szemközti épületbe azonban belecsapódik egy utasszállí-

Farkas Balázs, Nyolcasok, 

Fiatal Írók Szövetsége, Buda-

pest, 2013
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tó repül�gép. A f�h�s mindezek után mosolyogva alszik el, abban a tudatban, 

hogy élete hátralev� részében még rengetegféle sajtot kipróbálhat.

A  Nyolcasok nagy fordulatai hasonlóan abszurd jelenetekbe ágyazódnak 

be, amelyek megsokszorozzák a „ki tudja, mi lesz” éltet� erejét. Farkas Balázs 

könyve a f�h�s számos bizonytalansága ellenére is határozottan állást foglal az 

öngyilkosság kérdésében: egyetlen járható útként a minden áron való életigenlést 

jelöli ki. Az els� fejezet ön- és világértelmez� törekvései nem csitulnak el, de más 

platformra helyez�dnek át. A nyolcadik napon és a Nyolcórák cím� részekben 

ugyanis különös jelent�séget kap minden, amiért érdemes élni. A Nyolcasok egyik 

legfontosabb jellemz�je ezáltal az életigenlés lesz: a regény tanúsága szerint élni 

jó – a szerelem, a barátság, a hivatás és a család éppúgy értelmet adhat az életnek, 

éppúgy széppé varázsolhatja, mint a fi nom sajtok vagy egy egyszer� hatlapos sü-

temény. S ennek az életigenlésnek egy kissé karikírozott, összességében azonban 

mégiscsak központi jelensége a nyolcas szám gyakori, mitikus szerepeltetése.

A nyolcas a regény szerkezetében is hangsúlyosan megjelenik, ennél azon-

ban fontosabb a f�szerepl� abbéli meggy�z�dése, hogy a végtelenséget, a na-

pok múlását, a matematikai bizonyosságokat, a magánélet egyszer� tényeit, 

a vallási misztikumot jelz� szám az � egyensúlyát is biztosítja. A nyolcasért így 

legalább annyira érdemes élni, mint a sajtért, és a nyolcas ugyanolyan örök 

igazság, mint az, hogy a gyermekek továbbviszik az apák örökségét. Ez is az 

életigenlés egy eszköze, oka és megjelenési formája, ez teszi a f�h�st kreatívvá 

és kiegyensúlyozottá. És ez is csak egy véletlen.

Mint két barát els� találkozása, mint egy szerelem megszületése vagy egy ötös 

találat a lottón. Vagy az a nyolcnapos lista, amelyet a könyvtáros változó lelkese-

déssel, de végigcsinál, s amely végül valóban megváltoztatja az életét. Függetlenül 

attól, hogy a véletlen, a szerencse vagy a sors alakította úgy a dolgokat, hogy a 

f�h�s a nyolcadik napon megnyerje a f�nyereményt, Patrik programja mindenkép-

pen a Nyolcasok szerkezetének legjobb, legkreatívabb szervez�eleme.

Farkas Balázsnak ehhez jó érzéke van: regényének szerkezete szinte kifo-

gástalan, aprólékosan összeállított gépezet, amely azonban csak az ismétl�d� 

motívumok, a párhuzamok és sokszorozódások biztos felismerése után válik 

– folyamatos nyolcszorozódása ellenére is – igazán eggyé. Ezért érdemes a 

regény befejeztével újraolvasni az els� nyolc fejezetet. A második és harmadik 

rész ismeretében ugyanis a történet elejének üres kijelentései sajátos jelentés-

tartalmakkal tölt�dnek fel, ez pedig jelent�sen kitágítja a szöveg értelmezési 

kereteit, és nem mellesleg számottev�en növeli a könyv élvezeti fokát.

Az újraolvasást egyébként az utolsó bekezdésben maga a regény ajánlja az 

olvasónak, és végül az els� fejezet els� mondatával zárja le a szöveget: „Könyv-

táros vagyok.” E trükknek köszönhet�en a Nyolcasok képes felszámolni saját 

hézagait: a regény végtelenített szövegfolyammá alakul át, s bár ez a magyar 

irodalomban a Sátántangó megjelenése óta nem egészen új kelet� megoldás, 

Farkas Balázs eléri vele a kívánt hatást.

Humorával, ötletességével, egyszer� nyelvezetével és minden mesterkélt-

séget mell�z� lazaságával tehát a Nyolcasok kellemes élmény az olvasóknak 

és egy kicsit ugyan göröngyös, de szilárd rajtk� Farkas Balázsnak.

Tóth Anikó


