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felróható mozzanatra Juli az utolsó rész végén szintén rákérdez, a hite-

lesség és a szociológiai elemzés hiányával együtt, ám erre Nagyjuhász 

válasza az, hogy naplójának esetleges kiadását egy olyan korra datálja, 

amikor ezeket már nem kell egy szövegnek magyaráznia, és az egész 

naplót egy B-kategóriás katasztrófafi lmhez hasonlítja.

Szintén a kötet vége felé található egy mondat, amely így hangzik: 

„Maradjon tehát minden sikerülés szép és – esendő leírás helyett – tel-

jes emlék” (317). Én személy szerint rendkívül örültem volna, és az 

olvasásban is nagyobb kedvem lelem, ha ezt az irányelvet több helyen 

érvényesítette volna a szerző, többet bízva a képzeletemre. A sokszor 

erőltetett, közönséges viccelődés, a néhol követhetetlen cselekmény, 

a véletlen vagy szándékos logikai buktatók egy végső csavarral történő 

kiiktatása és megmagyarázása számomra élvezhetetlenné tették ezt az 

egyébként nagyon jó megoldásokat és technikákat alkalmazó szöve-

get. Mert alapjában véve nagyon tetszett például a vendégszövegeknél 

található gesztus, miszerint pontosan hivatkozik az idézett mondatok-

ra; önmagában ez a megoldás egy többféleképpen értelmezhető, önref-

lexivitást sem nélkülöző momentum. De ugyanígy korunk társadal-

mának az elöregedést színre vivő negatív utópiaként való bemutatása 

is rengeteg lehetőséget magában hordozó alapötlet volna, ahogy egyéb-

ként egy angoltanár vagy egy hivatalban senyvedő értelmiségi törté-

netei is szolgálhattak volna egy-egy novelláskötet alapjául. Mintha 

a három rész önmagában kevés volta ösztönözte volna a szerzőt az 

egybeírásra. Talán a folytonosság hiányának, esetenként megkonstruált-

ságának érzete is éppen ennek lehet a bizonyítéka.

Érdekes könyv a Nem kell vala megvénülnöd 2.0, amely kétségkívül 

játszik az olvasó tűrőképességével, feszegeti annak határait. Mert bár 

lehet, hogy csak én nem tudom értékelni a „vitriolos humort” vagy a 

sztereotípiákat megerősítő, azokat le nem bontó, ámbár ironikus elbe-

szélést, lehet, hogy csak számomra nem semlegesíti ezt eléggé a főhős 

önmaga iránt tanúsított öniróniája, vagy csak én nem tudok jól szóra-

kozni azon, ha valakiről azt mondják, hogy a szája nem beszédre, ha-

nem szopásra termett – ez tényleg ízlés dolga. Ugyanakkor a szövegek 

közti kohézió hiánya, a főhős alakjának kifejtetlensége, a naplószerű-

ségre hivatkozó magyarázatok és a sokszor elsütött poénok, úgy gondo-

lom, nem feltétlenül az olvasó ízlésének milyensége miatt válnak kirí-

vóvá, hanem olyan problémák, amelyekkel a könyv sajnos ettől füg-

getlenül is rendelkezik, és amelyek miatt nem csodálkoznék, ha sokan 

nem jutnának el a kétségkívül legjobban sikerült végkifejlethez.

Csufor Lilla

STÍLUSGYAKORLATTÓL LEKTŰRIG

Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba jól összeszokott szerzőpáros, 

akik eddig főként egyedi hangú színműveikről voltak ismertek (Bolygó 

király, Danaidák, Vuk, Drakula vajda, Mátyás királynak rabja), de most 

talán nagyobb közönséget is elérhet új, cirádás szerzeményük, az Em-

muska. Közös könyvük borítóján a következő olvasható: Kackiás nemzeti 

vadregény. Az alcím itt sajátos műfajmegjelölésként szolgál, akármit is 

jelentsen ez az alkalmi szókapcsolat. A kötet mondhatni regény, még 

ha a maga szokatlanul vad módján is; nemzeti, még ha olykor át is írja 

a történelmet; de mindenekelőtt kackiás, a maga helyenként modo-

rosnak ható kikent-kifent módján.

Ezt az alkotást szinte lehetetlen egyetlen műfaji csoportba besorol-

ni, ezért a továbbiakban stílusgyakorlatként említem, annak ellenére, 

hogy ez a fogalom önmagában is elég megfoghatatlan, mégis közelebbi 

támpontot adhat a regény értelmezéséhez, mint a szerzők által adott 

kacifántos megjelölés. A szövegnek ezt a jellegzetességét nem konkrét 

szerző vagy mű utánzásában, hanem sokkal inkább bizonyos technikai 

megoldások gyakorlásában látom. Ahogy a következőkben általam 

kiemelt és fontosnak tartott vonások is alátámasztják majd, különböző 

műfajok, stílusrétegek, motívumok keverednek a kötetben, és ez az, 

ami azt valóban érdekessé teszi számomra.

Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba 

Emmuska 

Libri Kiadó

Budapest, 2013
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A könyv három nagyobb részből (A cimbalomfenomén, A Prémes Rém, 

Kung&Kaiser) és egy hosszabb Epilógusból épül fel, melyek további 

címmel rendelkező alfejezetekre és azokon belül a borítón is megjele-

nő, néprajzi motívumra emlékeztető minta segítségével elválasztott 

kisebb alegységekre tagolódnak.

A regény címadó szereplőjének mintájául Orczy Emma magyar 

származású angol írónő, a nagy sikert arató A vörös pimpernel című ro-

mantikus kalandregény szerzője szolgált. A cselekmény a 19. század 

végén, a millennium évében játszódik, de valójában ennél jóval nagyobb 

magyar múltat mesél el. Nagyrészt a Tisza mentén zajlik a bonyodalom, 

ahová a címadó szereplő angol férjével, Montagu Barstow-val egy gyil-

kosság miatt érkezik haza Londonból. A világot járó Nyári Flóris cim-

balomművész levélben meghívja az utoljára gyermekkorában látott 

Emmuskát a császárnak tartott londoni koncertjére, hogy segítséget 

kérjen tőle, mert eddigi támogatójáról számára visszatetsző dolgok 

derültek ki. A rendezvényen azonban váratlanul tragikus események 

történnek, melyek hatására a bárónő elhatározza, hogy megoldja a gyil-

kosság rejtélyét, ugyanakkor – ha ez még nem jelentene elég izgalmas 

kalandozást – a regény során férjével megpróbálják felfedni a Tisza-

szalókot félelemben tartó Prémes Rém kilétét, sőt igyekeznek megaka-

dályozni egy Ferenc József császár ellen tervezett merényletet is. Azon-

ban a házaspár már az abádi szülőhelyre vezető út során akadályba 

ütközik: betyárok támadják meg a kocsijukat. A bonyodalmat tovább 

fokozza egy szerelmi szál is, Emmuska találkozása régi udvarlójával, 

Bideskuthy Kristóf báróval, a magyarok hírnevét öregbíteni szándé-

kozó jéggyár tulajdonosával. Majd az események tovább fokozódnak 

a millenniumi ünnepség során. De minden jó, ha a vége jó, és a titkok 

napvilágra kerülnek, a betyárok megbűnhődnek, a párok pedig (újra)-

egyesülnek.

Mindezek ellenére az izgalom valódi okát a regényben nem a cse-

lekmény, hanem a szerzőpáros által alkalmazott narratív megoldások 

adják. A szöveg jelentős része monológban, kisebb része dialógusban 

olvasható, úgy, hogy az elbeszélés végig egyes szám első személyű, és 

a cselekményt maguk a szereplők mesélik el. Tehát a már említett rövi-

debb egységek más-más alakok nézőpontjából ábrázolják a történteket, 

akik az érdekesség – vagy esetenként a követhetetlenség – kedvéért 

szinte kivétel nélkül főszereplőként jelölik meg magukat. Így lehet 

a könyv hőse Ördög Imre, Kapor Vince, Nyári Flóris, Orczy Emma, 

a Prémes Rém vagy akár egy kutya is, legalábbis a saját kisebb, egyéni 

történetükre vonatkozóan. A tudatfolyam technikájának köszönhetően 

az olvasó mindig csak azokkal az ismeretekkel rendelkezik, amelyek-

kel az éppen felszólaló alakok, így csupán az lehet teljesen bizonyos, 

amiről több szereplőnek egybehangzó beszámolója van. A szöveg meg-

teremti saját forrásait, hogy biztosítsa önnön hitelességét. Azonban nem 

könnyíti meg az értelmezést, hogy a főbb szereplők nem nyilatkoznak 

egyes releváns helyzetekben, hanem csak a mellékszereplők gondolat-

foszlányaiból derülnek ki a történtekre utaló információk. Az említett 

gyakori – átlagosan kétoldalankénti – nézőpontváltás eleinte nehéz-

kessé teszi az olvasást, de van idő hozzászokni a módszerhez a több 

mint ötszáz oldal során. Ugyanakkor mégis gátolja a megértést, hogy 

mire az olvasó rájön, kihez kötheti az adott egységet, máris újabb hang-

gal találkozik. A regény szerkezete ezért fokozott befogadói aktivitást 

igényel, mivel ha nem fi gyelünk eléggé arra, hogy éppen ki beszél, 

könnyen elveszhetünk a hömpölygő szövegáradatban. Arról nem is 

szólva, hogy az elbeszélők hangjai nem válnak el élesen, vagy ha mégis, 

akkor pedig már nagyon modorosnak hatnak. Éppen ezért a mű he-

lyenként kevésbé követhető; át kell küzdenünk magunkat a nehezén, 

és hozzá kell szoknunk a szerzőpáros stílusához is, hogy a végére érve 

egységes egésszé álljon össze, és még a fő szálak is kibontakozzanak.

A történet Nyári Flóris cimbalomművész inasának, Ördög Imré-

nek a gondolataival indul, továbbhaladva egy Bad Ischl-beli orvos szó-

lal meg, majd Ferenc József császár és Sissi beszélgetése következik, 

ami után feltűnik az eddigiek során csak emlegetett cimbalmos hangja 

is. De a továbbiakban Emmuska és férje szólama mellett olyan szaka-

szok is olvashatók, mint egy gólya vagy egy postagalamb gondolatai. 

A különböző alakok belső monológjai folyamatosan közvetítik az ese-

ményeket, ők alkotják meg a történet nagy részét. A párbeszédekben 

sem igazán találhatóak kijelentést jelölő igék, a tudattartalom feltárá-

saként funkcionálnak, így közelítenek a belső monológok közvetlensé-

géhez. Érzelem- és értelemtükröző erejük rokonítható a dramatikus 

beszédmóddal, ahol visszaköszön a szerzőpáros színműírói múltja. Ide 

vezethető vissza talán az is, hogy leírások alig szerepelnek a regény-

ben, ha pedig mégis, akkor többnyire kiemelt helyeken.

Ezen a ponton meg kell említenem azt a látványos megoldást is, hogy 

nemcsak a nézőpontok váltakoznak a könyvben, hanem a szövegtí-

pusok is. Változó hosszúságú hivatalos és magánlevelek, jegyzőkönyv-

részletek, versek, hirdetmények, újságcikkek, naplóba írt feljegyzések, 

tudósítások, útirajzok, sőt blogbejegyzések tűnnek fel. A különböző 
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nézőpontok és szövegtípusok nyelvi megformáltsága sokszínű, ám oly-

kor mégis erőltetettnek hat az imitáció. Szinte állandósul az archaizáló 

nyelvhasználat („Én nem értem eztet. Amint valamely bizonyosan élet-

veszedelmes hercehurca kerekedik, rögtön a Gazsiért kiált mindenki. 

Nem volt nékem eleddig elég a kalamajkából?” [290]), amit latin és azt 

utánzó kifejezések tarkítanak („Az admiralist és nem egy subordi nan-

sát kimentették a csatában részt nem vállalt, renegat halászok. Mellette 

a protector silentiae, Boldizsár fekszik, vastagon bekötözött captum-

mal, alélt állapotba; a tréfás piscatori pipát dugtak a szájába” [252]). 

Ezek mellett olyan sajátságos beszédformák is megjelennek, mint pél-

dául egy öregember („– Éeée a e io eéó a éeáoó öö. – Elnézést, édesapám-

nak nincs már foga, beteg a nyelve is, van rajta valami csúnya göb. Meg 

az esze is fogytán. – De kend érti, amit mond, Ignác? – Valami ételtá-

rolóról beszél. – Éeáoó, e éeáoó! – Ja, étertároló, nem ételtároló, rosszul 

hallottam!” [286–287]), vagy egy nyelvét fájlaló hölgy artikulálatlan be-

széde („– Tessék befáradni, hölgyem. – Kötönöm tépen. – Tessék? Mit 

tetszik tépni? – Temmit. Tak megkötöntem” [398]). Ezek mind-mind 

arra szolgálnak, hogy a különböző hangokat elkülönítsék egymástól, 

és eközben a könyvet mégis egységessé szervezik. De tökéletesen mu-

tatja ezt az angol nyelv („– Isten hozta újra itthon, bárónő. How do you 

do? It’s a pleasure to meet you – mondom a férjének, aki éppen egy cse-

resznyepaprikát húz ki egy üvegből. – Be careful with that. I am afraid 

it’s hot” [121]) és nyelvtan („– Jó reggelt Nelli! Jó reggelt, bárónő. Miért 

köszönhetem a látását? – Magázol és bárónőzöl? – Csak a tisztelés a 

ranggal. – Mi lelt? Neheztelsz rám valamiért? – Nehézkedni? Ugyan, 

nehézkedni, ugyan-ugyan. Kacagás ezért! Mi ok lenni volna én nehéz-

kedni a bárónő iránt?” [518]) használata is, annak magyarra fordítása, 

az idegen nyelvű kifejezések leírása a magyar fonetikus rendszerben 

(„– Jub tvajú maty, pizdatij csuvák – mormogja Vaszilij a szakálla fölött” 

[118]) vagy éppen fordítva („Hosszú volna elmondani, milyen kacifán-

tos ügy kapcsán, de lépten-nyomon egy bizonyos Prémes Rém [magya-

rul »Preimesh Rame«] mítoszába botlunk, aki [vagy ami] rejtekhelyéről 

időnként előbukkanva tartja rettegésben az ittenieket” [143]).

E szólamok segítségével az olvasó betekintést nyerhet az egyes tár-

sadalmi rétegek nyelvhasználatába, a gyakori nézőpontváltások révén 

pedig gondolataikba, életükbe is. Ezáltal a könyvben átfogó kép rajzo-

lódik ki a kor társadalmi berendezkedéséről. Olyan történelmi esemé-

nyek hatnak a szereplőkre, mint a kiegyezés, az osztrák uralom vagy 

a millenniumi ünnepség közeledése, mely változások még feldolgozás-

ra várnak a regény világában, és befolyásolják az egymás mellett élés 

körülményeit.

A technikai változások is érintik a társadalmi élet alakulását; az új 

vívmányok megjelenésével nemcsak a körülmények, hanem az életmód 

is változik. Az emberek más típusú környezetben találják magukat, ez 

pedig gondolkodás- és magatartásmódjukra is hatással van. A regény-

ben a lovaskocsik és omnibuszok mellett már feltűnik a Millenniumi 

Földalatti Vasút, és megjelennek az első automobilok is az utakon, 

melyek a cselekmény szempontjából sem elhanyagolható jelenségek. 

Mindezen újdonságok hatása végigkövethető az egyes szereplők tu-

datfolyamán, világszemléletének átalakulásán keresztül.

A Ferenc József irányítása alatt álló Osztrák–Magyar Monarchiá-

ról pontos képet kaphat tehát a befogadó. A külső világ a belső világ 

képeként ábrázolódik: az ünnepségre készülő fővárosi forgatag és a 

vidéki légkör, a kisemberek és a nemesek közege is terítékre kerül. Jól 

érzékeltetik a 19. század végi magyar környezetet a Montagu Barstow 

báró hangján szóló leírások Útirajz Magyarországból címmel, melyet 

azért ír, hogy bemutassa az angolok számára a magyar viszonyokat. De 

az angol arisztokrácia rétege is felrajzolódik a műben: a fajtisztaságra 

kínosan ügyelő kutyák ünnepségre való készülődése, az ebek egymás-

hoz való viszonyulása és világlátása görbe tükröt tart a korabeli angol 

társadalom elé.

A könyvben szereplő valós történelmi személyek és események elle-

nére azonban meg kell jegyezni, hogy a cselekmény fi kcionalitása és a 

referenciális valóság között éles határ húzódik; a történet elrugaszkodott 

kontextusban bontakozik ki annak ellenére, hogy a műben szerepelnek 

történelmileg hű adatok is. Erre világít rá a regényben feltűnő blogoló 

is, lokálpatrióta27, aki megjegyzi, hogy a szöveg tele van tárgyi tévedé-

sekkel („Én itt abbahagyom az olvasást, de azokat a megátalkodottakat, 

akiket a helytörténeti »pontatlanságok« nem riasztanak el ettől a lektűr-

től, arra biztatom, hogy alapos szövegkritikával és nagy-nagy fenntar-

tásokkal böngésszék a további nyakatekert agyrémeket” [107]), ezáltal 

többször is megszakítva a történet menetét. Azzal, hogy tudatosan ref-

lektál a kötet fi kcionalitására, felhívja a fi gyelmet az esetlegesen törté-

nelmi regényként olvasott műben rejlő kitalált–valós oppozícióra, 

melynek hatására működésbe lép a befogadó ez irányú értelemképző 

tevékenysége, és ez nehezíti az egységes elbeszélés megalkotását.

Ebből is kitűnik, hogy a regény eltekint egy nagy általános törté-

nelmi igazság kimondásától, ehelyett inkább a személyes sorsok válnak 
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érdekessé benne. A kötet humora is érzékelteti, hogy nem az egységes 

nemzeti identitás megteremtése a célja, hanem inkább az egyes sze-

replők nézőpontjának érvényre juttatása, valamint annak bemutatása, 

hogyan képesek külön-külön feldolgozni az eseményeket.

Az eddigiekben említett megoldások, mint a szinte már abszurd 

nézőpontok, a lényegi információk hiánya, a különböző szövegtípusok 

vagy az esetenként szinte karikírozott nyelvhasználat is humorforrás-

ként működhetnek a szövegben, ahogy az az általam kiemelt idézetek 

többségéből is kitűnhet. A humor azonban ebben az esetben semmi-

képpen sem paródia, hanem inkább az irónia egy fajtája, melynek során 

egyes műfaji vagy stiláris jellemzők a visszájukra fordulnak. Olyan 

kliséket és mintákat használnak a szerzők, melyek panelekként szolgál-

nak bizonyos szövegtípusoknál, ezáltal képesek dialogikus viszonyt 

kialakítani szöveg és szöveg, alkotó és befogadó között, így el tudják 

érni, hogy a komoly téma – legalábbis látszólag – súlytalanná váljon.

A könyv több műfajra is refl ektál, miközben távolságot is tart tőlük. 

Magán hordozza a detektívregény, a kalandregény, a romantikus re-

gény, a fi ktív történelmi regény vagy akár a fejlődésregény sajátosságait, 

de mindenekelőtt lektűrként ajánlom, még akkor is, ha nem könnyű ol-

vasni. A kötetet laza humora egyértelműen a szórakoztató irodalom-

hoz sorolja; ez az a műfaji keret, amely nem okoz csalódást az olvasói 

elvárásoknak. Talán elmondható, hogy a szerzőpáros bravúros techni-

kai megoldásaival lefektette a kortárs minőségi magyar lektűr alapjait.

Kovács Flóra

EMLÉKGYŰJTEMÉNY

Ferenczes István nemrég megjelent Ordasok tépte tájon című könyve 

önmeghatározása szerint Riport-novellákat tartalmaz. A kilenc szöveg 

természetéből adódóan az emlékezés folyamatát jeleníti meg, így an-

nak sajátosságait hordozza, s vegyíti az egyéni és a kollektív emlékezet 

jegyeit. Ferenczes az e kötetben olvasható dokumentumokat leginkább 

a gyimesi és a moldvai csángók múltjának felelevenítéseiből válogatta, 

ugyanakkor az egész régió emlékeire ki-kitekint.

Az emlékezés folyamatához tartoznak az átírás és az ebből követke-

ző sokféleség attribútumai, melyeket Hans-Georg Gadamer oly rész-

letesen elemzett Költeni és gondolkodni Hölderlin Emlékezés című verse 

tükrében című írásában. Ezeknek a meglétét bizonyítja két emlékezés 

különbözősége, ahogy azt a Ferenczes-kötetben az Iamandi Ádám boldog 

élete és a Bíró Albin aknaszilánkjai közötti eltérés mutatja. Emellett az 

utóbbi megadja az eltérés okát is, azaz céloz az emlékezés fentebbi je-

gyeinek lehetőségére, továbbá kitér az alak emlékezetének feltételez-

hető tompulására is: „az emlékezet véges, s ő sem emlékszik pontosan 

az akkori eseményekre. Lehet, hogy én sem” (43). E könyv közlői ma-

gától az emlékezéstől is menekülnének már részint az egyéni, részint 

a közösségi tragédiákból származóan: „Érdekes, hogy nem az eddigi 

életem örömei, boldog percei, hanem a szomorú, bánatos dolgok, a hiá-

nyok jutnak eszembe. Azok fájnak” (88). Az emlékáradást nem egyszer 
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Ordasok tépte tájon

Magyar Napló

Budapest, 2013


