
melyet egy David nevû zsidó (ké-
sõbb kiderül, nem az) fiúval folytat.

Konny � Pokriefke fia � ugyanis,
finoman fogalmazva, a náci eszmék-
kel rokonszenvez, aminek végered-
ménye, hogy a több mint fél évszá-
zaddal azelõtt történt merényletet
gyakorlatilag megismétli, mégpe-
dig David nevû �ellenségbarátja�
(Günter Grass kifejezése) meggyil-
kolásával. A Gustloff tudniillik on-
nan kapta nevét, hogy 1936. február
4-én � Jom ki tovon, azaz �jó nap�-on
� a zsidó származású orvostanhallga-
tó (az elõbbi fontos itt), David
Frankfurter davosi otthonában
meggyilkolta Wilhelm Gustloff or-
szágos csoportfõnököt. Ezt a me-
rényletet �ismételte� meg tehát
Konrad Pokriefke a kilencvenes
években, szintén négy lövéssel.

A két 17-18 éves fiú közötti pár-
beszéd épp ezért � magától értetõ-
dõen � nagyon fontos szála a re-
génynek. Hogyan jutnak el az érett-
ségi elõtt álló srácok személyes
találkozásukig, amely majd egyikük
halálához vezet? Mert eljutnak.
S Wolfgang Stremplin (hiszen
Konny ellenségbarátja a Davidot ki-
zárólag cset-névként használta) úgy
végzi, mint Gustloff. S az ok ez eset-
ben, ahogy az a bírósági tárgyaláson
elhangzik: �Azért lõttem, mert né-
met vagyok, és mert Davidból az
örök zsidó beszélt.� Nos, ez �lesz� a
személyes találkozásból.

A Nobel-díjas Grass egy nem
túlzottan vehemens-gyors sodrású

regénnyel jelentkezett 2002-ben,
amelynek azonban a múlt precíz ku-
tatásán túl � bár nem dokumentum-
regényrõl van szó! � abszolút hu-
szonegyedik századi közlendõje van.
Ez pedig talán az, hogy mi módon
tudjuk kezelni a �tényt�: történelem
talán nincs is. Avagy: annyi van, ahá-
nyan átéltük azt. Azt az éppent; hiszen
történelemmagyarázatból, lehet,
ugyanannyi létezik. De hogy a fejek-
ben mi zajlik, az titok marad � mert
minden homlok légmentesen zár.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Fordította Magyar István, Európa Kiadó, 
Budapest, 2002, 292 oldal, 1900 Ft)

PAWEL55 HUELLE:

MMeerrcceeddeess--BBeennzz

A szerzõ, Pawel5 Huelle, aki Len-
gyelországban jelenleg az egyik leg-
népszerûbb prózaíró, már a magyar
olvasók számára is ismert lehet: ta-
valy jelent meg Weiser Dávidka címû
regénye, szintén Kertész Noémi for-
dításában.

Az új elbeszélés, a Mercedes-Benz
egyszerre jeleníti meg saját megírá-
sának történetét, a nagyszülõk le-
gendáit és e régi, tiszta legendákkal
ellentétbe állított új, �mocskos míto-
szokat�. Miközben a mesélõ, csinos
oktatónõje segítségével, egy kis-
polszkin megtanul vezetni, a kacska-
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ringós utakon visszatalál saját hangjá-
hoz, ahhoz az �elfelejtett nyelvhez�,
amellyel az irodalom (még olyan hét-
köznapi dolgok kapcsán is, mint egy
autó) újra szakrálissá tehetõ.

Ez az elfelejtett nyelv az, ame-
lyen Hrabal mûvei is íródtak, aki
�nem hablatyolt dekonstrukcióról és
szintézisrõl, hanem csak írta azokat
a szép hosszú mondatait�. Ezen a
nyelven íródott a Mercedes-Benz is;
néhány szép hosszú mondatból áll,
briliánsan felsorakoztatva mindazt,
ami irodalommá tesz egy mûvet -
gúnyos, ironikus, nevettetõ és még-
is hiteles szöveggé.

Hitelessé teszi az önirónia, az el-
beszélõ és a szerzõ személyének fo-
lyamatos egymásra játszása, az ön-
életrajzi szálak, valamint a legenda,
az anekdota, a mese mûfajának do-
kumentummá alakítása a régi fény-
képek és a mindenki által ismert tör-
ténelmi háttér segítségével. Hiteles-
sé teszi a szimbolikus, egyszerû
kerettörténet: az író megpróbáltatá-
sai az autósiskolában, aki a lehetet-
lenre vállalkozik: kispolszkival laví-
rozva akar a motoros Hrabalhoz ha-
sonlóvá válni.

Az olvasó különleges helyzet-
ben van: a Hrabalnak szóló szemé-
lyes hangvételû leveleket olvashatja.
A könyv nemcsak Hrabal, hanem a
nagyszülõk emléke elõtti tisztelgés is
egyben. A történet így lesz igazi mí-
tosz: egyszerre személyes és közös, a
mesélõ magánéletének világát a len-
gyelekre, majd az egész emberiségre

vetítve, térben és idõben is végtelen-
né tágítva, a Gilgames-eposztól egé-
szen az elbeszélõ jelenkori írásáig.

Az egyszerre több idõsíkon futó
elbeszélés során megismerjük az
írás, az emberi sorsok és a történel-
mi fordulatok szimbólumaivá növõ
Mercedesek, Citroënek és más autók
históriáját, amelyek éppúgy kényte-
lenek elszenvedni a háború, majd
késõbb a kommunizmus borzalma-
it, mint tulajdonosaik, míg végül
ugyanúgy menthetetlenül elenyész-
nek. A Mercedest is benövi a gaz,
akárcsak a mítoszokat. Pawel5Huelle
regénye e mítoszok megtisztításá-
nak története, irodalmi útkeresés,
Hrabal nyomában.

PATONAI ÁGNES

(Fordította Kertész Noémi, Európa Kiadó,
Budapest, 150 oldal, 1300 Ft)

ALESSANDRO BARICCO: 

NNoovveecceennttoo

Másodvonalas - hangzott az ítélet
egy ismerõstõl. Másodvonalas íróval
állunk szemben, idézem fel ponto-
sabban. Elsõ felháborodásomat kö-
vetõen � hiszen olvastam az összes,
eddig magyarul megjelent könyvét
- megpróbáltam megérteni, vajon
ez a vélemény miért alakulhatott ki,
s engem miért is kavar fel annyira.
Tagadhatatlan, hogy az olasz író kis-


