
YANN MARTEL:

PPii  éélleettee

�Melyik a jobb történet, az állatos
vagy az állatok nélküli?� � kérdezi Pi,
Yann Martel regényének fõhõse. �Az
állatos� � feleli Mr. Okamoto és Mr.
Chiba egybehangzóan. De melyik a
hihetõbb? A két japán tisztviselõ
nyilván az állatok nélkülit választa-
ná, hiszen ez utóbbi épp az õ kéré-
sükre, hitetlenkedésük nyomán szü-
letett meg. És olvasva? Regényként?
A kérdés jóformán megválaszolha-
tatlan, sõt talán föltenni is kérdéses.

A történet egy indiai állatkertben
kezdõdik � ahol Pi édesapja az igaz-
gató �, és egy tragikus hajóútban tel-
jesedik ki. A 400 oldalas könyv több
mint fele egy abszurd utazás króniká-
ja: a Kanadába tartó hajó, amelyen a
Patel család és állataik utaznak, el-
süllyed, s a szerencsétlenséget túlélõ
Pi 227 napig hánykolódik a Csendes-
óceánon egy mentõcsónakban, ame-
lyet ráadásul egy bengáli tigrissel
kényszerül megosztani. Igaz, eleinte
vannak még társaik � egy törött lábú
zebra, egy foltos hiéna és egy oran-
gután �, de õk a kiválasztódás darwi-
ni szükségszerûsége folytán csak né-
hány nappal élik túl saját szerencsés
megmenekülésüket.

Ezzel a történettel a regény végé-
re biggyesztett másik, a tigris nélkü-
li, már csak terjedelmi okokból sem
versenyezhet. Nekünk tehát � tet-
szik, nem tetszik � az állatos sztori ju-

tott, ráadásul egészen addig, amíg Pi
elõ nem állt az újabb mesével, semmi
sem táplálhatta az olvasói gyanút.
A kételyt, hogy volna, lehetne itt egy
másik történet is, amelynek az éppen
olvasott az elfedésére szolgál. És ha
már itt tartunk: miért jobb (kibeszél-
hetõbb) útitárs egy tigris, mint pél-
dául egy francia matróz? Pi mindkét
ragadozót jól ismeri. Apja állatkert-
jében volt alkalma megtapasztalni a
nagymacskák kiszámítható veszélyes-
ségét éppúgy, mint az ember kiszá-
míthatatlan kártékonyságát.

De mindez csak okoskodás. Ol-
vasói bosszú, megtorlandó azt a kis
narrációs zsonglõrködést, amivel
Yann Martel megszakította lebilin-
cselõen izgalmas, néhol brutálisan
kegyetlen, néhol szívbemarkolóan
szép regényét. Ráadásul a két törté-
net egymáshoz mérése, versenyezte-
tése Pi szemszögébõl legalább olyan
ostobaság, mint a japánok akadé-
koskodása. Számára megmenekülé-
sének variációi ugyanazzal a termé-
szetességgel kerülnek egymás mel-
lé, ahogyan a három világvallás napi
rendszerességgel végzett rituáléi.
Mert útitársán kívül van ennek az in-
diai fiúnak még egy furcsasága: ne-
vezetesen a hite.

�Mindnyájan katolikusnak szü-
letünk, nem igaz? A pokol tornácá-
ra, vallás nélkül, míg valaki be nem
mutat bennünket Istennek.� Pi Patel
pedig minden lehetõséget megragad
a bemutatkozásra. Elsõ vallását, a hin-
duizmust nagynénjétõl kapja, Krisz-
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tussal véletlenül találkozik, de a ke-
reszténység felvétele után az iszlám-
mal való ismeretséget már õ maga
keresi. Krisna, Jézus és Allah béké-
sen megférnek egymás mellett Pi
szentélyében és szívében, csak � mint
kiderül � híveiket és védelmezõiket
kell egymástól távol tartani.

A történetek � szóljanak akár a
világmindenség keletkezésérõl vagy
egy csendes-óceáni utazásról � sok-
félék lehetnek, de nem olthatják ki
egymást. Elmesélésük nem veszé-
lyeztetheti magát a csodát: sem a hit,
sem pedig a megmenekülés, a partot
érés csodáját. 

NAGY IMOLA DÓRA

(Fordította Szász Imre és Gy. Horváth
László, Európa Könyvkiadó, Budapest,
2004, 394 oldal, 2000 Ft)

VLAGYIMIR SZOROKIN: 

KKéékkhháájj

Amit biztosan tudunk, hogy Vlagyi-
mir Szorokin 1955-ben született, és
27 éves kora óta tömérdek regényt,
valamint a Moszkva címû film forga-
tókönyvét vetette papírra. Életmû-
vének csak egy része hozzáférhetõ
Magyarországon, Németországban
viszont szorgosan adják ki provokatí-
vabbnál provokatívabb mûveit. Vá-
lasztott és eredeti hazájában tabudön-
tögetõ, a politikai elitnek, de minden

más tekintélynek is fityiszt mutató fe-
negyerekként ismerik. Szorokin ter-
mésének besorolásával mindig is csín-
ján bántak a kritikusok, leginkább a
posztmodern mindent magába foga-
dó zsákjába próbálták begyömöszöl-
ni. A magyar kiadás egyébként te-
nyerünkbe kecsesen illeszkedõ, ké-
nyelmesen szállítható és bármekkora
tömegben elõvehetõ darab. 

Szomorúan ki kell jelentenünk
azonban, hogy szöveggondozó egy-
általán nem � vagy csak igen heve-
nyészve � fésülte át az írásmûvet:
hemzsegnek a nyomda- és helyesírá-
si hibák, üvölt a figyelmetlenség.

Az elõszót � melyet Hetényi Zsu-
zsának köszönhetünk � célszerû a
mû magunkévá tétele után fellapoz-
ni, mert bár eligazít néhány dolog-
ban és számos érthetetlen ügyet tisz-
tába tesz, mégis kissé öncélú, funk-
ciója mindmáig homályos.

A suta fülszöveg mellett találha-
tó még néhány hasznos gyûjtemény:
a szövegben leggyakrabban elõfor-
duló szavak és kifejezések értelmezé-
se, valamint egy rövid szótár. A mind-
untalan elõforduló kínai, orosz,
angol, francia és német kifejezések
megakasztják ugyan az olvasást, de
nem teszik elkerülhetetlenné a szó-
szedet fellapozását.

A kellõképpen elszánt és megin-
gathatatlan olvasó csak akkor kezd-
jen bele a könyvbe, ha koncentráló-
képessége hiánytalanul mûködik,
valamint ha képes az elsõ kudarc
után a kötet ágy alá csúsztatása he-
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