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KÖZÜGYKRITIKA

Pethő Anita

AZ ORSZÁG FELEMELKEDÉSE 
ÉS MÁS NEMZETI SORSTRAGÉDIÁK

Első pillanatra talán nem is gondolnánk, mennyire árulkodó tud len-

ni, hogy egy történelmi esemény alternatív feldolgozása során milyen 

motívumok kerülnek elő a leggyakrabban. Márpedig a Hévíz folyóirat 

szerkesztői, Cserna-Szabó András és Szálinger Balázs által összeállított 

és a Cser Kiadó gondozásában megjelent A másik forradalom – alter-

natív ötvenhat című kötet szerzőinek jelentős része ugyanarra az egy 

mozzanatra fókuszált: az Egyesült Államok szerep(-nem-)vállalására 

a forradalomban. 

Eljátszani azzal, hogy „mi lett volna, ha…?”, sokkal inkább a szépiro-

dalom, mint a történettudomány territóriuma, ahogyan erre az utószó-

ban Rainer M. János is felhívja a fi gyelmet. Még abban az esetben is, ha 

az elmúlt évtizedekben a historiográfi a nyelvi fordulata következté-

ben szorosabbá vált a kapcsolat – sőt komoly mértékűek az átfedések – 

a múltról szóló narratívák e két alaptípusa közt. Ugyanakkor a kollektív 

emlékezet működésére irányuló vizsgálódások esetében nagy segítsé-

günkre lehetnek ilyen szövegek, különösen ha egy olyan történelmi ese-
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ményt reprezentálnak, amelyre úgy szoktunk gondolni, hogy még a kom-

munikatív és nem annyira a kulturális emlékezet része. Véleményem 

szerint ez a könyv arra is alkalmas, hogy ezt a vélekedést újragondoljuk. 

Széles merítés ez a tizenhat írást tartalmazó válogatás, az irodalmi 

élet palettáján máskülönben egymástól távol eső területeken alkotókat 

hoz közös nevező alá a könyv, hogy aztán egymás mellé illesztve szöve-

geiket az egyedi stílusjegyek még markánsabban megmutatkozzanak. 

Ezt erősíti, hogy akadnak a kötetben olyan alkotók, akik jól ismert, 

megszokott témáikat gondolták újra a felkérés alapján. Bereményi Géza 

írásában feltűnik Sándor nagypapa, a Teleki téri kereskedő (Sándor, 

a Rákosi, a Truman és a Kádár János), Háy János Connect no cut című 

elbeszélése gyakorlatilag ugyanarról „a férfi ról” és „a nőről” szól, mint 

többek között A gyerek vagy a Napra jutni című könyvei. Dragomán 

György pedig Romániába helyezi a cselekményt Foxtrott – A dicsőséges 

kárpáti forradalom első napjairól című alkotásában.

Ezenkívül megemlíthetjük még Márton Lászlót, aki jellegzetesen 

mártonos módon egy szójátékot (az ország felemelkedése szó szerint, 

földrajzi értelemben értendő) bont ki Billegő ország című szatírájában, 

amikor megbillen a Kárpát-medence, míg A fekete katona című elbe-

szélésben mintha Totth Benedek Holtverseny című regényének hőse 

került volna a világégés kellős közepébe. Bizonyos mértékben ide sorol-

nám még Babiczky Tibor A köztársaság utolsó napjai és Kemény István 

A forradalom hercege című írását is, ugyanakkor mindkét szöveg ese-

tében többszöri elolvasás után is olyan érzésem van, mintha egy, az 

elbeszélés befogadásához nélkülözhetetlen referenciát nem ismernék, 

így a kötet e két darabja talány maradt számomra.

Totth Benedek írása az egyetlen a kötetben, amely a lehetséges múltak 

közül a legrosszabb forgatókönyvet dolgozta ki: kitör a harmadik vi-

lágháború, a földig rombolt városban óvóhelyeken húzzák meg magu-

kat az emberek, s a kamasz fi úk jobb híján a szlalomszerűen kialakított 

aknamezőn rendeznek futóversenyeket. A posztapokaliptikus látomás 

a kötet egyik leghosszabb, egyben egyik legütősebb darabja, okos szer-

kesztői döntésnek bizonyult a könyv közepén elhelyezni. Úgy vélem, 

ez az írás közelít a témához a legtávolabbi és legtágabb perspektívából. 

Az elején felbukkan ugyan Nagy Imre neve, aztán már csak a pusztítás 

emberi lelket is sivárrá tevő, szétromboló víziójának kibontása a cél.

Épp ellenkezőleg működik Bereményi Géza és Vámos Miklós írá-

sában (utóbbi címe Dad og ok) a gyermeki nézőpont: éppen hogy túl 

közeli lesz a fókusz, ami persze abból is adódik, hogy mindkét szerző 
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saját valós tapasztalatait dolgozta fel, gondolta újra másként. Vámos 

szó szerint: másként alakulhatott volna az élete, ha ott, akkor, abból a 

tankból – mellyel a való életben is szembe került – rálőnek és megölik 

az apját, és ő ennek kisgyerekként szemtanúja lesz. A korábban említett 

kommunikatív vagy kulturális emlékezet dilemmában ők egyértel-

műen az első lehetőség felé billentik a mérleget.

A többi írás esetében azonban már nem közvetlen élmény, hanem 

„csak” téma 1956, mellyel kapcsolatban már megörököltünk jó néhány 

klisét, ezek pedig fel-felbukkannak a könyvben is. Egy, a forradalom 

alternatív megvalósulásai módjával játszadozó összeállításban termé-

szetesen a leggyakoribb motívum az Egyesült Államok vágyva vágyott 

segítsége, ami a valósággal szemben ezen írások egy részében nem is 

marad el. Ugyanakkor, ha egy történelmi esemény nem közvetlen, ha-

nem közvetett élmény, akkor már nem a tanúságtétel, a pontos vissza-

emlékezés gesztusán van a hangsúly, hanem könnyebben kezdünk el 

máshonnan ismerős sablonokkal, narratív struktúrákkal játszadozni. 

Például a globális popkultúrából jól ismert nácivadász-jelenetek mintá-

jára meg lehet írni egy Komcsivadászok című elbeszélést, ahogyan Cserna-

Szabó András is tette. Hasonló módon Gerlóczy Márton Az ítélet napja 

írása is amerikai akciófi lmekből táplálkozik: Arnold Schwarzeneggerrel 

találkozhatunk benne, aki visszautazik az időben, hogy megölje Péter 

Gábort. Ám ellentétben azzal, amire a nevével jelzett fi lmek alapján 

számítanánk, nem teljesíti küldetését, helyette Recskre internálják. 

Cserna-Szabó írása esetében kisebb mértékben, Gerlóczynál azonban 

már jócskán a jellegzetes közép-európai groteszkbe fullad a történet.

A groteszk vonalon továbbhaladva: nagyon bizarr, de emiatt szóra-

koztató történet Horváth Viktor Forradalmi naptár című írása. Hor-

váth pimaszul játszik az olvasóval, aki értelemszerűen várja, hogy mi-

től lesz ez a történet alternatív, miközben semmi különös nincs abban, 

hogy Pálinkás (Pallavichini) Antal őrnagy Mindszenty József bíboros 

holléte iránt érdeklődik. Aztán fokozatosan erősödik a sejtés, hogy itt 

valami nincs rendben. Miért beszélnek németül egyes emberek? És 

kik remélik, hogy a szovjetek majd felszabadítják őket a rabszolgaság 

alól? Úgy tűnik, Horváth Viktor összegyűjtött jó pár ismert klisét, 

nyelvi panelt, történetelemet, jól összerázta őket, és így, összekuszálva 

borította azokat az olvasó elé.

Az abszurd különös fokát éri el Szécsi Noémi A túlélő című írása, 

melyhez a könyv borítóján található provokatív, retusált Rákosi Mátyás-

fotó is kapcsolódik. A női ruhában hazatérő Rákosit a történet végén 

ugyanis megerőszakolja egy orosz katona, s az ő utolsó gondolata: „ki 

tudja, talán teherbe is eshetek”. A két női szerző írása kapcsán ugyan-

úgy érvényes a már említett egymást erősítő hatások érzete. Egy ilyen 

válogatásban olvasva ezt a két szöveget, nehéz kikerülni a genderszem-

pontú értelmezést. Elsősorban Berg Judit Visszaszámlálás című írása 

esetében, amely egy klasszikus nőszempontú történelemfelfogást köz-

vetít: egy fi atalasszony akár az ördöggel is lepaktál, és nem bánja, hogy 

elmarad a forradalom, csak a férje maradjon még életben hosszú-hosszú 

évtizedekig. 

S ha mégis kivívja a magyar nép 1956-ban a függetlenségét? Akkor 

Kiss Tibor Noé szerint (Sosem volt még ennyi csokoládéja a magyarnak) 

ugyanaz történik két-három évtizeden belül, mint ami történt 1989 

után a magyar közéletben. Ennél az írásnál érdemes azt is megemlíteni, 

hogy bár felkérésre íródott történeteket olvashatunk a kötetben, több-

ségében nem erőltetettek, nem izzadságszagúak. Kiss Tibor Noé elbe-

szélésében például kifejezetten szórakoztató az a búvópatakszerűen 

fel-felbukkanó motívum, hogy a hatvanas években élő elbeszélő azon 

morfondírozik, hogy Liverpoolban élő fi a miféle együttesben is zenél. 

A könyvben egyébként kicsit megváltoztatott, a szöveghez illeszkedő 

módon retusált (többségében) Fortepan-képek nyitják meg az egyes 

elbeszéléseket, ilyen nyitókép a már említett Rákosi-fotó is. A csokolá-

dés írásnál pedig egy tipikus kocsmai jelenet és egy hatvanas évekbeli 

csokoládét reklámozó modell szerencsés találkozásának lehetünk tanúi. 

Nem hiába tartjuk pesszimista népnek önmagunkat, ez meglátszik 

ezen a köteten is. Itt a lehetőség, megírhatjuk a győztes forradalom tör-

ténetét, de végül az is csalódásba, keserűségbe, frusztrációba fullad. 

Márton László írásában természetesen ez már ironikusan szerepel, ami-

kor ezt olvashatjuk: „Bibó István […] kijelentette, hogy hazánk drámai 

felemelkedése újabb adalék a kelet-európai kisállamok nyomorúságá-

hoz” (109). Más szempontból keserű Maros András Magyar Oklahoma 

című elbeszélése, melyben az USA és a Szovjetunió megegyezik, hogy 

a magyar értelmiségi réteg szabadon távozhat, és Oklahomából kisza-

kítanak számukra egy külön államot, ahol az angol mellett a magyar is 

hivatalos nyelv lesz. Az a motívum, hogy az unokát már csak az aktuális 

árleszállítások érdeklik, és abból a réges-régi tüntetésről szóló mesében 

is arra fi gyel fel, hogy mijét is fogta meg a nagymamának a nagypapa, 

a küzdelem értelmetlenségének érzetét villantja fel. 

A legnagyobb kesergést természetesen Márai Sándor, pontosab-

ban Márai szerepébe bújva Bödőcs Tibor nyújtja egy naplóparódiában. 
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Alapvetően a polgári naplók jellegzetessége az a kisszerűség, hogy egy 

fogfájás miatti nyavalygás is fontos szerepet kaphat a nagy ívű kultúrtör-

téneti eszmefuttatások közepette (vagy fordítva, a kisszerű panaszkodás 

közé néha beépül egy-egy miniesszé). Bödőcs nagyon jól hozza Márai 

naplóírói stílusát egy olyan elképzelt szituációban is, amikor Magyaror-

szág az USA 51. állama lesz, és a kultúránk teljesen elamerikanizálódik. 

Kiss Tibor Noé elbeszélésében is hangsúlyt kap természetesen, hogy 

a nyugati társadalmakhoz történő csatlakozásunk után a különféle fo-

gyasztási cikkek (mikrohullámú sütő, autó) könnyen, szabadon elérhe-

tőek, Maros András elképzelt világában pedig magyaros gyorsételeket 

lehet például enni a McDonald’sban. Bödőcs azonban jóval tovább 

megy. Olyan valóságshow-t vizionál, ahol volt ávósokat költöztetnek 

össze egy villába, vagy amelyben rákbeteg Babits-imitátorok versenyez-

nek. Túlzások sorát alkalmazza, például a Little Italyvé átnevezett 

Terézváros egyik éttermének asztalánál maffi  ózók töltik ki az adóbeval-

lásukat, mivel Bibó kormányzó legálissá tette a szervezett bűnözést, 

vagy hogy kiadják Sade márki műveinek gyermekkönyvváltozatát. De 

elbírja a szöveg ezt is. Ugyanis nem egyszerűen csak arról a paradoxon-

ról van szó, hogy egyszerre áhítozzuk és megvetjük Amerikát, nem csak 

arról, hogy amennyire szerették volna 1956-ban az emberek, hogy jöj-

jön az amerikai segítség, nemsokára ugyanúgy keseregtek volna, hogy 

a túl üzleties gondolkodásmód mivé változtatja a mi hagyományainkat. 

Mindezt egy eleve kultúrpesszimizmusáról közismert ember (képzelet-

beli) szemüvegén – azaz megkettőzve – mutatja be. 

Magyarország 20. századi történetének szinte nincs is olyan sors-

fordító eseménye, amely ne viselné magán a ki- és megbeszéletlenség, 

a kollektív emlékezetbeli feldolgozatlanság bélyegét. Az elmúlt években 

született több olyan kiváló irodalmi alkotás is, melyek azt az érzetet kel-

tik, hogy bármennyit kísérletezünk ezzel, végül minden próbálkozá-

sunk meddő marad, az újabb és újabb generációkra egyre nagyobb teher 

hárul, mintha egyre nagyobb hógolyót görgetnénk magunk előtt. A má-

sik forradalom című kötet egy pillanatra azt az illúziót adja, hogy van 

megoldás: fonákjáról mutatni az eseményeket, miközben egy pillanatig 

önmagunkat is görbe tükörben szemlélhetjük. A végeredmény azonban 

még így is ugyanaz marad. Ahhoz, hogy rendezzük közös ügyeinket, 

saját magunkkal, belső társadalmi problémáinkkal kell szembenézni, 

és ha ez nem történik meg, akkor a „mi lett volna ha…?” játék megint 

csak a hárítás (sőt: külső bűnbakkeresés) mindig kéznél lévő és az el-

múlt évszázadban olyan gyakran használt eszközévé válik. 

Szekeres Nikolett

A TUDATFOLYAM HATÁRÁN TÚL

avagy Szegedtől Tardonán át Pusztakovácsiig

Mondhatnánk, hogy sejtelmes a cím, amely három különös történetet 

fűz össze, és bocsátkozhatnánk lilábbnál lilább fejtegetésekbe, ha az 

Amíg másokkal voltunk bemutatóján nem kaptunk volna elég mankót 

az értelmezéshez. Szilasi László ugyanis az eseményen megosztotta 

a közönséggel, hogy a cím valójában Marcel Proust – számára egyik 

legnehezebben megközelíthető – regényéből, az Álmok, szobák, nap-

palokból való, és arra a szituációra utal, amikor úgy akarjuk tanulmá-

nyozni egy író életét, mint életrajzi események,és az azokból levonható 

vélt vagy valós következtetések tárházát. Szilasi úgy fogalmaz, az író 

személyisége csak megvárja, amíg mi másokkal vagyunk, és amikor írni 

kezd, a „mély-én” akkor jön elő. Ezeknek a mély-éneknek, méghozzá 

három magyar író mély énjének ered nyomába e regényfüzér.

A korábbi művek fényében várhattunk volna narratív ugrásokat, 

nyomozást és egymást váltó, feszültséggel váltakozó naturalista meg 

lírikus részeket – ha röviden ennyivel jellemezni lehet egyáltalán egy 

végtelenül összetett és radikális hangú prózát. De azt is mondhatnám, 

hogy számítottam valami egészen másra is, hiszen a fent leírtak mellett 

és mentén Szilasi minden egyes regénye új pályára tévedt, a variábilis 

narrátor mindenhol másképp viszonyult anyagához, amely anyag leg-

Szilasi László 

Amíg másokkal voltunk

Magvető Kiadó

Budapest, 2016
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feljebb esendőségében hasonlított egymáshoz, olyanképpen méghozzá, 

hogy mindegyik emberekről szólt, parasztokról, csövesekről, disszi-

densekről, vagy éppen gyilkosokról.

Tulajdonképpenaz  Amíg másokkal voltunk három történetét is ösz-

szefűzi a nyomozás elve, jóval rejtettebb és intimebb módon annál, 

mint amivel eddig Szilasinál találkozhattunk. A nyomozás ezúttal a sze-

mélyiség után, szövegeken keresztül való kutakodást jelenti.

A három lazán összetartozó szöveg több szinten is kapcsolódik egy-

máshoz. Egyrészt tartalmilag mindhárom kisregény egy megkerülhe-

tetlen magyar szerző – sorban Babits Mihály, Jókai Mór és Bessenyei 

György – egy-egy sajátos korszakát dolgozza fel, amelyben még a be-

érkezés, a nagy mű megírása előtt állnak. Mind az ismertség, elismert-

ség hiányával, a kezdődő pálya szorongásaival küzdenek, és miközben 

mindhárman – más és más okból – másokkal vannak, kozmikusan közös 

élményük a magány. Ugyanis sem az írás, sem az azzal járó szorongás 

állapota nem osztható meg senkivel.

Az sem hagyható fi gyelmen kívül, hogy mindhárom író szinte még 

élete során intézményesült. Az őket körüllengő – szöveg, sőt szavak 

szintjén is megjelenő – melankólia (mai szóval talán: depresszió) olyan 

megfi gyelői állapotba helyezi őket, amelyből folyamatosan kívülről 

fi gyelik a körülöttük és velük történő eseményeket, amelyeket állan-

dóan leképezve, lefényképezve, refl ektálva kommentálnak mindenféle 

szabályszerűség és kényszer perifériáján, így téve egy sajátos tudatfo-

lyam részesévé az olvasót.

Az első részben Babits Mihály „Hatalmas bőrfotelban ül” (9), és 

a kezdő szöveg (amely aztán emlékfoszlányokkal terhelve jelen idejűvé 

váló záróképként is megjelenik majd, egyfajta keretként) az egész kötet 

nyitóakkordjaként már önmagában megszegi a vélt szabályrendszert, 

hiszen 1930. április 6-ára datálásával rég túl vagyunk Babits pályakezdé-

sén. És igazán itt van másokkal Babits, hiszen a dátum egy Nyugat-est 

időpontja, és az azt követő vacsoráé a szegedi Tisza szállóban, amelyet 

a jó memóriával rendelkező irodalmár azonnal összeköthet egy kora-

beli fotóval is. A szövegben emlegetett nevek és becenevek ismerősen 

csengnek, Didé, Zsiga, Bibó Lajos, Gellért Oszkár és a frivolan okos 

Schöpfl in. A felütésben egy kiábrándult, unatkozó, intézményesült író 

képe sejlik fel, azé, aki elunta a másokat is, és aki ebben a szegedi kör-

nyezetben visszaemlékszik a kezdetekre. Mert valahol el kell kezdeni.

1906 őszétől 1908 tavaszáig kísérjük Babitsot szegedi segédtanító-

sága idején, úgy, hogy minden csillaggal elválasztott nagyobb bekezdést 

egy dőlt betűkkel megkezdett sor indít, ami már a textúra szintjén köl-

tőiséget ad a szövegnek, és mintha minden egyes ilyen sor egy Babits-

szöveg parafrázisa lenne. A melankóliával küzdő, nagyravágyó és magá-

nyos fi atalember hétköznapjai az unalmasnál is unalmasabbak a Tisza 

partján, a rágódás, az ugyanazokat a fi gurákat szemlélő én már önma-

gát is kikezdő refl exiói a példaképek démonaival küzdenek. Hogyan 

válik a rettegve tisztelt és szeretett Négyesy távolivá, hogyan lesz Juhász 

Gyula nem kinevethetően nevetséges, Kiss József a középszer ismérve, 

és hogyan válik irigyeltté az egyre messzebbre kerülő Pest, a Nyugat, 

a siker, és az a vágy, hogy majd egyszer ő irányítja az egész irodalmi 

életet. Eközben az emlékezés kétes mivoltával megjelenik az erős apa 

képe, aki a gyermek kezébe adta valaha a görög mitológiát, de meg-

mutatta a természetet, a táj szeretetét és annak fájdalmát is – persze 

csak egy mondattal –, hogy milyen az, amikor valaki korán távozik. 

Aztán a Dante-fordítás nyomasztó lehetősége.

A tétova képek lassú folyama, a (kor eszmeiségéhez hű) fi lozofi kus 

betétek áramlása és a minimalista mondatok bizarr egymásutánisága 

egyszerre idézi meg szövegszinten a Babits által oly kedvelt fi lm mé-

diumát és a prousti tudatfolyamot, miközben örömmel lesz mindennek 

ellentétezése is a textus: „A tudatfolyam áramlása nem létezik. Nincsen 

összefüggő képszalag. Nincs is tudatfolyam. Szigetek vannak, szigetek 

egy meg-megszakított, lassú, ólmos áramlatban, meg a Gedächtnisnek is 

nevezett, az erkölcsi célzatú emlékezet. Szigetek, tanúemlékek lappan-

ganak a tudatban. Gyerekkorból, szülővidékről, olvasmányból, a múlt, 

a félmúlt, közelmúlt érzéki benyomásaiból. Hívásra várnak. Csak a líra 

tudja őket megszólítani” (78). Éppen így élünk mindannyian, és műkö-

dünk önmagunk ellentmondásaival, önmagunknak ellentmondva.

1850 nyarán a Svábhegy erdői mitológiára várnak, és a második rész 

kezdő képeivel önmagukban is mitologikussá válnak. Aki végigjárhatta 

már legalább egyszer életében Jókai topográfi ai lenyomatainak bizo-

nyos pontjait, biztosan megérezte ennek az intézménnyé vált írónak 

az időtlenségbe vetett voltát. A Szilasi által felvetett rövid szenvedés-

történetben a barát elvesztésétől nem különválasztható szabadságharc 

bukása, illetve a túlélés okozta űr és mámor egyaránt fellelhető. Jókai-

képünk korántsem egységes, a kötelező irodalomként működő szöve-

gek sokaknak leginkább negatív előjellel bírnak, miközben a fi nom idő-

csúsztatásokkal és belső monológokkal élővé tett, korántsem elfelejtendő 

író küzdelme a hősiesség mitizálásával és a konzervatív Gyulaihoz ké-

pest jóval modernebb nyelviséggel már sokkal izgalmasabb. Ez utóbbi 
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e könyv narrátorának stílusbravúrjain is átszüremlik. Olyannyira, hogy 

Jókai asszociatív képisége és végtelenül szabad nyelvhasználata meg-

idézi a 20. század egyik legizgalmasabb költőjének, a szegedi Baka 

Istvánnak a sorait is („Lassú gyászunk úgy sötétlik, mint az erekben 

megalvadt fekete vérrög”). Itt is melankolikusan, de kevesebb rezig-

nációval, mint azt Babitsnál tapasztalhattuk, egy életre szóló élmény 

apró lenyomatai után nyomoz a Jókai nyomába eredő narrátor, miköz-

ben a könnyed anekdotikus betéteket folyamatosan megszakítja a lélek 

legmélyéről feltörő balsejtelem: „Az lesz a legjobb, ha elfelejtjük a té-

nyeket. Csak a tanulságot kellene megtartanunk belőlük. Azt kellene 

pontosan uralnom. A végkövetkeztetést” (166).

Egy megélt, majd elvesztett szabadság leírhatatlansága idéződik 

itt meg, csakúgy, mint A kőszívű ember fi aiban: „Mesemondás! Lehetett 

is az valaha! […] Elmondom, ahogy megértem.” És ennek a demisz-

tifi kált Jókainak éppen annyira vannak segítségére a képek – a terápiás 

jellegű akvarellkészítés és képelemzés –, mint Babitsnak a fi lm nyelve.

Végezetül – hogy az időben semmiképpen sem előre, hanem in-

kább hátrafele haladjunk – érkezünk el Bessenyei alkotói krízisének 

és Bécstől való elválásának, a magyar vidék és a magyar nyelv bírásának 

módjait tárgyaló fejezethez. Hogy a már egyszer emlegetett jó emléke-

zőtehetséggel bíró bölcsészeknek is kedvezzünk, 1772-ről bizonyosan 

szinte mindenkinek az Ágis tragédiája jut eszébe, ehhez hűen a regény 

utolsó fejezete nem hagyja ki a felvilágosodás fi lozófi ai irányzatainak 

asszociatív beágyazódását, és az emlékezés problematikussága által 

a szöveg folyamatosan elbizonytalanítja a történelmi hitelességre vágyó 

olvasatot. Az, hogy Bessenyei nem bírt a latin nyelvvel és ezért tanulta 

meg a többi modern nyelvet, hogy Lúdas Matyi-módra adott leckét, 

hogy apja a tetvek áldozata lett – ami a Szilasi-prózák eddigi naturalista 

betéteinek legfi nomabb változatát idézik fel, és dagasztják szimboli-

kussá a gyermekkorból felnövő emlékképeket –, hogy Teréziák és 

Annák kísérik életét, de mindeközben a vidék, a birtok és a széthulló 

család misztériumát is magán viseli, egyértelművé teszik azt, hogy 

valójában nem a történet végén van a lényeg. Ezt erősíti az is, ahogyan 

Bessenyei felolvassa regényét szerelmének, együtt élik meg a szöveget, 

sőt együtt élnek a szöveggel, és Szilasi ezen pillanatok megragadására 

tesz kísérletet.

Mindhárom kisregény magán vise li a magunkról mint magyarok-

ról való gondolkodás súlyát és terhét, amiben ott húzódik az állandó 

protestáns–katolikus ellentét, amiben mindig kiderül, ki szereti jobban 

Selyem Zsuzsa 

Moszkvában esik 
Egy kitelepítés története 

Jelenkor Kiadó

Budapest, 2016

a karácsonyt az ádventnél. Ott húzódik a zsidósághoz való ambivalens 

viszonyunk, az innen elvágyódásé, és természetesen a síkság és a hegy-

ség kibékíthetetlennek tűnő ellentéte is.

Szilasi néhol időmértékkel, néhol képekkel, máskor allúziók kicso-

magolásával is olvasható regénye jóval több élő panoptikumnál, és ha 

néhol mesterkéltnek hatna a sokat tudó és még többet képzelgő nar-

rátor hangja, ott az egyes szám első személyű váratlan betoldások úgy 

akasztják meg az olvasás menetét, mint ahogy Bessenyeit az a gondolat, 

hogy: „Az ember fölöslegesen siránkozik. És talán éppen az igazságo-

sabb társadalom iránti vágy teremti meg a legsúlyosabb igazságtalan-

ságokat” (241). Ez a fi nom irónia lengi körül íróinkat, akik örömmel 

írják körül azt a tényt, hogy fölöslegesnek tűnő siránkozások ide vagy 

oda, néha önmagunk megismerésének vágya teremti meg a legtökéle-

tesebb szövegeket.

Demus Zsófi a 

TÖRTÉNET TÁVLATOKBÓL

A jereváni rádiótól megkérdezték: „Igaz-e a hír, hogy Moszkvában 

a Lenin téren Volvókat osztogatnak?” „A hír igaz – közli a jereváni rá-

dió –, azzal az apró korrekcióval, hogy nem Moszkvában, hanem Lenin-

grádban, nem a Lenin téren, hanem a Moszkva téren, nem Volvókat, 
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hanem Volgákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.” Az ötvenes 

évektől a hetvenes évek végéig az örmény központi rádió nemzetközi 

adásának minden hétköznap volt egy közszolgálati félórája, melyben 

a megválaszolhatatlan („Mennyit nőtt az életszínvonal a Szovjet-Ör-

ményországban?”) színvonalú kérdéseket felváltották a fentihez hasonló 

kérdések és válaszok. Selyem Zsuzsa művének címében (Moszkvában 

esik) is ezekre a körülményekre utal, sőt a kötet bizonyos részeiben is 

elhangzik pár ismertebb rádiós vicc, melyek különös mód egyfajta 

összekötő kapocsként, sokszor a továbblépés gesztusaként szolgálnak.

A szerző legújabb kötete több szempontból sem szokványos. Egy ki-

telepítés- és családtörténetet beszél el egészen egyedi nézőpontokból, 

távlatokból. Amennyiben a kísérleti regény műfaját nem pejoratív érte-

lemben használjuk, úgy nyugodtan sorolhatjuk ebbe a kategóriába, talán 

maga a szerző sem bánná, hiszen tőle megszokott ez a fajta többműfaji-

ság (esszék, történetek, publicisztikák, novellák). Azonban nevezhetjük 

szemléleti, távlati regénynek is, ha ragaszkodunk a besorolásokhoz.

A kitelepítés története egyedi hangsúlyt kap, nincsenek benne hő-

sök, de kimondottan áldozatok sem; nem a szokványos módon tragikus, 

ugyanakkor a narratíva miatt mégis megtalálható benne a tragédia, 

amely a nemtörődömség érzetével párosul. Ez leginkább a főszereplő 

magatartásából, cselekedeteiből válik nyilvánvalóvá, hiszen különöseb-

ben nem érdeklik a történések. „[…] a rendszer hitvány; a kulturális 

sivárságot és civilizációs mizériát csont nélkül betudta annak, hogy 

a tél mindenkinek kikezdi az idegrendszerét; a tőlük elszakadt gyerme-

keinek esetleges pszichés traumája pedig vagy meg sem fordult a fejében, 

vagy egyszerűen nem ismert rá szavakat” (34). Főszereplőből résztve-

vővé válik, akinek fi gyelme és érzékenysége, avagy a munkához fűződő 

viszonya kerül előtérbe. Ez valahol szándékos Selyem Zsuzsa részéről, 

hiszen egy önéletrajzi ihletésű kötetről van szó: a szerző meg is említi, 

hogy nagyapja, Beczásy István a kitelepítés történetét diktafonra mondta, 

és mindezt a mezőgazdaság megszervezésének szempontjából mesélte 

el: gondolatai Bekerített élet címmel meg is jelentek.1 Beczásy igazi föl-

desúr volt, számára a föld művelése, a mezőgazdaság jelentette a sikert. 

A Hamis frank 1927 című fejezetben a hivatkozott könyv keletkezésé-

nek körülményeiről is említést tesz az elbeszélő, a nagyapa elbeszélésé-

vel személyes hangvételűvé válik ez a rész, ami az egykori hanganyag 

kiegészítéseként is tekinthető – az elbeszélő refl ektál nagyapja szavaira, 

1 Beczásy István, Bekerített élet, Literator, Nagyvárad, 1995.

amit annak idején nem tehetett meg: „kérdéseimet nagyapám nem 

hallotta, s ha megismételtem, csak legyintett, és folytatta azzal, amit ő 

akart mondani” (34).

A „nagyapa a mezőgazdaságon keresztül érintkezett a világgal […]. 

Az ő létezése, most már látom, a természet ciklusát követte: télen halál, 

tavasszal új élet, emlékezet nincs, csak különálló történések vannak. 

Momentumok…” (34–35). Nagyapja életfelfogása szerint a világ: mo-

mentumok sokasága, és ebből eredeztethető, hogy az általa említett idő-

pontok sem mindig egyeznek (Hamis frank 1927). Az  elbeszélő erre fel 

is hívja a fi gyelmet, de mielőtt az időzavar teljesen elfeledtetné vele, mi 

is az, ami igazán fontos, a tücsökciripelés magához téríti: úgy kell élni 

az életet, ott, és ahogy jó, és kész. A földhöz és a munkához való viszo-

nya a Népbíróság 1945 című fejezetben is megmutatkozik, sőt itt védel-

méül is szolgál. Éppen Beczásyt akarja elvinni a „fekete autó”, amikor 

a hadiözvegyek a védelmére kelnek, ugyanis ő volt az egyetlen, aki 

beszántotta a földjeiket, és még vetőmagot is adott nekik.

A kötet meglehetősen rövid és töredékes, mégis a linearitás és nem 

linearitás tengelyén teljessé és időtlenné válik. Három humán elbeszé-

lőn és egy hemlokfenyőn kívül a többi fejezetben az állatok szemszögé-

ből ismerjük meg Beczásy történetét, a kitelepítés történetét. Váratlan 

összefüggések és véletlenek uralják a cselekményt, amely közel 200 év 

történetét foglalja magában. A történet a Vadászat 1947 című fejezettel 

kezdődik, melyben Beczásy lánya, Liliann előrevetíti a várható cselek-

ményeket: „Látta a vacsora romjait, az állatcsontokat az asztal alatt, az 

embercsontokat az árokban, […] látta gyanútlan húgát az egyik idegen 

férfi  ölében, látta a másik idegen férfi t, aki mindenkit […] elárulva laví-

roz végig egy diktatúrát, látta a mai nyúlvadászatot, […] látta az elárvult 

kisnyulakat éhen halni, […] látta apját agyonverve a Szekuritátén, […] 

látta, ahogy látja, amint a diktátor űzött vadként menekül, de lelövik, 

mint egy kutyát, és látta, hogy minden tele van örömmel és tele van 

fájdalommal. Ott állt a küszöbön fehér csupa csipke hálóingben, mezít-

láb, szőke göndör fürtökkel, kilencévesen. Mindent látott, de csönde-

sen csak annyit mondott: – Tolstoy était végétarien” (14–15). A kötet-

ben a kivándorlás története, a hidegháborús időszak, a diktatúra ismert 

tényeken alapul, annak ellenére, hogy az időkezelés nem szokványos 

és sokszor másfajta logikát feltételez. Azonban ezek csak a körülménye-

ket jelentik ebben a történetben, a középpontban az egyén és a világ 

viszonya, egymásrahatása, működése áll. Ez a világba való helyezkedés 

egyúttal hatásmechanizmus is, ahogy erre a szerző Manu Chao dalával 
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utal: „Today it’s raining in paradise” – mi történik a világ különféle 

pontjain, amikor a másik részén esik?

Az állat- és növényvilág perspektívájából Beczásy István kiván-

dor lástörténete egy meglehetősen egyedi változatban bontakozik ki. 

Azonban az elbeszélésmódnak köszönhetően nem lesz meseszerű 

a történet, egyszerűen az állatok is szereplőkké válnak. Mivel nem hős-

történetről van szó és nem is egy identitásnarratívát akar bemutatni 

a szerző, az állatok másfajta érzékelése másféle érzékenységre hívja fel 

a fi gyelmet. Ezt érdemesebb közelebbről is megvizsgálni.

A kötetben szereplő állatok nézőpontjára jellemző, hogy saját fa-

juknak megfelelően egyedi idő- (és némely esetben tér-) érzékeléssel 

számolnak: „Humán számítás szerint tizenhat évem van. A tojásban 

töltött idő nem számít. Azért van idő és azért van tér, hogy tudjuk, 

a dolgok nem bújnak egymáshoz egyetlen fészekben, és nincsenek ösz-

szeragadva egyetlen bagolyköpetben, hanem külön vannak, és mind 

mások és mások” (16). Az Erdő című fejezet egy jóval korábbi korba 

nyúlik vissza, és ebben érzékelhető, hogy az idő viszonylagosan változik: 

mást jelent egy feketerigónak (öt feketerigó élet fér egy hemlokéba), 

Beczásynak (nyolc Beczásy-élet fér egy hemlokéba) és egy hem lok fe-

nyőnek (aki akár a nyolcszázat is megélheti). Az időt lehet nyújtani, de 

az erdő számára nem múlik az idő, „mert az erdő maga az idő, egyre ki-

sebb. A fákat vágják és viszik, vágják és viszik” (22). Ebben a fejezetben 

egy feketerigó nézőpontjából olvashatjuk Beczásy történetét elődjéről, 

Beczásy Emánuelről. A kötet többi fejezetére is jellemző egy körkörös, 

spirálszerű felépítés, amely a feketerigó esetében a külső kört jelöli, és 

tőle indul befelé a cselekmény egyre több rétegen keresztül. A rigó pers-

pektívája uralja a történetet, ez abból is látszik, hogy önképe és sokszor 

felsőbbrendűsége újra és újra előtör: „Amikor kibújtam a tojásból, azt 

hittem, a fészek a világ, és csak mi, feketerigók vagyunk benne egyedül, 

akiknek örömére lett minden” (16). „Mert milyen is a rigó? Minden 

érte lett ezen a világon: lehet, hogy a fa ötvenszer többet él, de csak 

azért él, hogy magvaival a rigót táplálja; […] lehet, hogy az ember sok-

féle dologhoz ért, de azért tud annyit, hogy a rigónak méltó társa legyen 

[…] A világ azért létezik, hogy a fészkünk legyen” (17).

A perspektívák váltakozásával másféle öntudatokat ismerhetünk 

meg, másféle viszonyokat a világhoz, vagy akár Beczásyhoz, ezek több-

nyire az elbeszélői stílusban is megfi gyelhetők. Lux, a kutya és gazdája 

esetén egy rendkívül bizalmas kapcsolat fedezhető fel. Elválásuk tör-

ténetét Beczásy meséli el az Utazás 1950 című fejezetben, miután az 

előző részben (Karnevál 1949) a kutya perspektívájából láthattuk a tör-

ténéseket, hallhattuk az érzéseit, gondolatait mindezekkel kapcsolatban. 

Másfél év telt el az újbóli találkozásig, és Beczásy közvetlen társalgásba 

kezd kutyájával, bensőséges viszonyukra sokféleképp utal, miközben 

elhurcoltatásuk történetét meséli: „Dolgozni soha nem voltam rest, hi-

szen ismersz […] okos kutya vagy, tudom, hogy megérted […] Amilyen 

okos kutya vagy, biztosan megtalálod ennek a mélyebb értelmét” (62–63).

Meglehetősen érzékeny hozzáállásról tanúskodik, ahogy az állat- és 

növényvilág kibontakozik az elbeszélés spiráljában; mintha mindig is 

hallanánk, de nem vennénk róla tudomást. Ezekben a sajátságos táv-

latokban az állatok feltételezett (kitalált) karaktere is kirajzolódik, amely-

ben a humor, az abszurditás, a bölcsesség és az életigenlés nagy szerepet 

játszik. A pozitivista ágyi poloska, a hűséges kutya, a magának való 

macska (aki kiváló megfi gyelő is) vagy a gondoskodó gyöngybagoly 

történeteikkel át- és átszövik Beczásy történetét. Így teljes a kép: egy 

mikrotörténetek által kibontakozó világ.

A mesélés mint elbeszélői attitűd fontos szerepet játszik a kötetben; 

az idő érzékelése, amely a különféle résztvevők miatt is beláthatatlanná 

válik, tovább mélyíti a spirálszerű narrációt. A fejezetek címeiben talál-

ható évszámokkal próbál egyensúlyozni a linearitás és nem linearitás 

tengelyén, amit erősíthetnek az intertextuális, történelmi, kulturális, 

populáris utalások. Megidéződik Horthy és a Duce (olasz–magyar 

örök barátsági) szerződése, Karel Gott, Manu Chao, Kosztolányi Dezső 

(Üllői-úti fák című verse a „Hová repül az ifj úság?” sorával), de helyet 

kap korabeli Romániában a legnagyobb politikai hatalommal rendel-

kező nő, Ana Pauker is.

A történelmi események a kötet témájához illeszkedve kötelező jelleggel 

összekapcsolódnak az elbeszélés történéseivel, melyet sokszor egy-egy 

jerevánirádiós viccel zár le, de a Duna 1954 című fejezetben olvasható: 

„Today it’s raining in paradise” sora az egész kötet hangulatát végigkíséri. 

Ebben a részben egy macska nézőpontjából szemléljük az eseményeket, 

amely ennek meditációjához igazodik és meglehetősen töredékes. „Ké-

rem szépen, meg tudják mondani, miért sétál Ana Pauker esernyővel 

Bukarest utcáin, mikor hét ágra süt a nap? Hogyne, kérem: mert Moszk-

vában esik. Kongóban esik, Monróviában esik, Bagdadban esik, Fal-

lúdzsában esik, Jeruzsálemben esik, Bissau-Guineában esik” (90).

Az intertextualitáson és a történelmi utalásokon, az idő- és térke-

zelésén túl a világ érzékelésének sokféleségét még egy dologgal szem-

lélteti az elbeszélő, méghozzá a nyelvek váltakoztatásával. Sok eset-
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ben egyetlen idegen szóval, mondattal mutatja meg, mennyire külön-

bözőek vagyunk a földrajzi távolságokon túl. Selyem Zsuzsa azonban 

a nyelv különbözőségeit a szövegben homogenizálja, így a folyama-

tos olvasás közben fel sem tűnik, hogy másik nyelven íródtak a sorok. 

A kötet zárófejezetében a nyelv megértése már egy magasabb szinten 

történik – gondolati síkon. A Cirkusz fi nálé című részben egy hem lok-

fenyő Beczásy gondolatait és a fán lévő mókusokat követve meséli el 

az éppen látottakat. Ezzel egy időben a szárazság okozta stresszhan-

gok a hemlokfenyőtől az erre túlságosan is érzékeny szuvakat szólítják 

meg, de mindig van remény. „Jól van, mókuskáim, hat ginkófa még az 

atombombát is túlélte Hirosimában” (107).

A Moszkvában esik című műben mindvégig jelen van ez a fajta re-

mény, tulajdonképpen csak ez a remény maradt meg, amely továbbél-

het a környezet iránt mutatott fi gyelemben, egy másfajta szemléleti 

perspektívában, egy másfajta érzékenységben. Ha ez a fajta hozzáállás 

sem segít, azért egy vicc jól jön: betelefonál valaki a jereváni rádióba, 

s megkérdezi: – Kérem, van-e a Marson élet? – Miért, itt van?

érezhetően sokat is merítenek Szöllősi korábbi munkáiból, és bár a szer-

ző egy vele készült interjúban kitért az elől, hogy kortárs viszonylatban 

elhelyezze szövegeit, de dinamikájukat, feszültséget teremtő erejüket 

tekintve mindenképpen a horror és a fantasztikum területein érdemes 

előképeket keresni. A Váltóáram nyelvezete, főképp a leíró részekben 

kicsiszolt, lírai (például: „Szeretem fi gyelni, ahogy mozdul a táj az alko-

nyatban. És ahogy gyűlik a sötét az ég peremén, mintha szívná magába 

a színeket” [59–60]), de a párbeszédek a legtöbbször még kevéssé egyé-

nítettek, esetlenek és túl hosszúra nyúlnak. A novellák középpontjában 

egy-egy férfi  főszereplő áll; a történetek nagyobb része – én-elbeszélők 

szerepeltetésével – mintegy önarcképszerűen enged bepillantást a ka-

rakterek életébe. Persze nem véletlen a fényképészeti párhuzam, hiszen 

a szerző nevéhez kötődik a Budapest Katalógus című projekt, amely 

járókelőket mutat be fényképpel és a velük készített interjúval. Szöllősi 

meglehetős rugalmassággal váltogat médiumokat és műnemeket, és 

úgy tűnik, a novellában sem kevésbé otthonos.

A kötet központi motívuma a Betelgeuse csillag felrobbanása nyo-

mán támadt égi kifényesedés. Ez már önmagában is olvasható a science 

fi ction műfaji kódjaként, és ezt látszik visszaigazolni az első, Spirál 

című novella is, amelynek főszereplője egy megmagyaráz(hat)atlan 

időhurok csapdájába keveredik. Az ezt követő, Betelgeuse című történet 

a különös autóbalesetével szintén megfelel ennek az olvasási módnak, 

ráadásul a balesetben (legalábbis az egyik felkínált értelmezési lehetőség 

szerint) tevékeny szerepet játszó bizarr játék baba, amelyről a Gyerek-

játék című rémfi lm Chuckyja is eszünkbe juthat, egyenesen a horror 

műfaja felé kormányozza a novellát. A Váltóáram ezzel az indítással 

határozottan megágyaz bizonyos olvasói elvárásoknak, közvetlenül ez 

után viszont nem merészkednek a szövegek a természetfeletti tartomá-

nyába, a rejtélyképzés csak később, a Hárman és a Hajsza című novel-

lákkal tér vissza. Így az olvasó a közbeeső területen némileg támpont 

nélkül tapogatózik, de legalábbis hiányérzete támad, a történetek pe-

dig szétkülönülnek az alapján, hogy érvényesül-e bennük kísérteties 

hatás vagy sem. Ennek ellenére a kötet e köztes része sem laposodik el, 

a szerző itt is ügyesen fenntartja az olvasó szorongását. Arra pedig, hogy 

a csillagászati jelenségnek van-e köze az említett novellákban a különös 

eseményekhez, vagy egyáltalán bármihez, nem kapunk választ. Innen 

válik magyarázhatóvá az az eljárás, hogy a kötet címe nem a csillag-

robbanásra utal (habár az kevéssé lesz világos, miért éppen Váltóáram). 

A szupernóvát érintő dilemma ugyanakkor nem marad refl ektálatlan, 

Pogány Eszter

EMBERÉLET/CSILLAGHALÁL

Szöllősi Mátyás két verseskötete (Aktív kórterem; Állapotok – negyvenöt 

töredék) után ezúttal prózaíróként mutatkozott be Váltóáram című köteté-

vel, amely nemrég látott napvilágot az Európa Kiadónál. A novellák 
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hiszen a novellák szereplői újra és újra elgondolkodnak jelentőségén, 

gondoljunk a Spirál vallási színezetet öltő vitájára (ahogy az egyik vitázó 

fél nevezi: „spirituális maszlag”-ra), vagy a Hárman apokalipszist hir-

dető felvonulására.

A főszereplő férfi ak különféle korúak és társadalmi helyzetűek, vi-

szont közös vonás bennük, hogy mind – még baráti, családi kapcsolataik-

ban is – elhagyatottak; akár válás, akár megözvegyülés, akár pusztán 

introvertáltságuk miatt. Egytől egyig hétköznapi fi gurák, antihősök, 

már-már nyomorúságos életkilátással, akik számára a szövegek nem 

tartogatnak semmilyen feloldozást. Semmi kétségünk nem lehet afelől, 

hogy a Spirál Endréjét ezután is üldözni fogják a fl ashbackek felesége 

haláláról, a Vendégjáték zongoristáját hátrányos megkülönböztetés fogja 

érni cigány származása miatt, a Gerely elbeszélőjét pedig továbbra is 

meg fogja verni az apja. Olvasható mindez egyfajta demisztifi káló gesz-

tusként, mintha a kötet implicite mégis amellett döntene, hogy a csillag-

robbanásnak semmi hatása nincs az emberi életre. Amennyiben viszont 

nincs hatása, a különös események sem többek puszta érzékcsalódásnál 

és emlékezetkiesésnél. Ugyanez a reménytelenség rezonál a kötet elején 

a Sherman Alexie Menekülés című regényéből származó mottóban is 

(„Csak üres égbolt vagyok, egy emberi napfogyatkozás”). Ez az ítélet 

a nyomasztó élethelyzetekben boldogulni próbáló szereplők közül a 

Gerely kamasz én-elbeszélőjére nézve a legvégzetesebb, hiszen az apától 

elszenvedett bántalmazás őt utalja a legkiszolgáltatottabb státusba. 

Az agresszió egyébként más formában, több szövegben is jelen van: 

a Vendégjáték elbeszélőjének volt szaktársa a testvérét veri meg, a Hár-

man és a Reggeltől reggelig narrátora is felidéz egy-egy korábbi vereke-

dést, a Hajsza elbeszélője azon mereng, hogy a volt anyósát ütné meg, 

az Irány észak című novella főszereplője pedig kórházba kerül egy utcai 

konfl iktus után. Az erőszakkal ellentétben a szexualitás frusztráció, 

hallucinációk, álmok és vágyak formájában jelenik meg, ennek talán 

legmarkánsabb példája a Hárman erotikus jelenete, amely hangulatában 

David Lynch fi lmjeit is felidézi: „Hullámzott az ágy, a függönyök. 

Észrevettem, hogy a másik fotelban a kopaszodó fi ckó ül. Pohár volt 

a kezében. Mosolyogva előbb engem fi gyelt, majd a nőt nézte, akiből 

időnként apró kacaj tört elő. Kongott tőle a szoba, mint a cseppkőbar-

lang, mikor aláhull benne egy vízcsepp. – Érintsd meg nyugodtan – 

mondta a férfi ” (213). Miközben a szövegek sokrétű szociális érzé-

kenységről tesznek tanúbizonyságot az olyan problémák adresszálásá-

val, mint a krónikus betegség, a gyerekbántalmazás vagy a rasszizmus, 

addig a legjobb esetben is csak megmosolyogtató a Spirál egyik köz-

helyes módon ábrázolt meleg mellékszereplője: „Az egyik szomszéd, 

egy magas, barna hajú férfi  állt az ajtó előtt, mélyen kivágott, fekete 

pólóban és fekete műbőr nadrágban, […] a formára igazított haja és 

a szokatlanul barna bőre fi atalosabbá tette” (13).

Nem csak a szupernóva és az egymáshoz hasonló élethelyzetek 

kötik össze a novellák fi guráit. A Hárman, a Hajsza és az Irány észak 

című történetekből egyértelműen kiolvasható, hogy azonos realitás-

ban játszódnak. A Hárman főszereplője ugyanis elalszik egy bárban 

(„– Nem itt kell alukálni, haver! Menj haza szépen, és ott szundikálj! 

Ki a fene fogja ezt most föltakarítani? – kérdezte ugyanaz a hang. Igye-

keztem jó nagyokat pislogni, közben pedig nyilvánvalóvá vált, hogy 

elaludtam a pulton” [214]), amelynek a Hajsza elbeszélője is tanúja 

lesz („Egy fi ckó elaludt a pultnál. Először csak bökdösték a mellette 

ülők, aztán üvöltözni kezdett vele a csapos, hogy menjen inkább haza, 

pihenje ki magát és ne itt csorgassa az italát…” [217–218]), az Irány 

észak elbeszélője pedig a Hajsza végén történt öngyilkosság helyszínén 

lakik, ahol éppen a Marika nevű szomszédasszony sikálja a vért a gang 

kövezetéről. Nem mellesleg az is feltételezhető – most már ráhango-

lódva az ilyen fi nom kis jelek keresésére –, hogy ugyanezt a Marika 

nevű mellékszereplőt hallgatja ki a Spirál főszereplője, amikor véletle-

nül kizárja magát a lakásából, amely történetesen egy hasonló – vagy 

kockáztassuk meg: ugyanabban – a házban van. A körfolyosós bérház, 

akár csak az udvar vagy a lépcsőház képének erejéig, de legalább hat 

novellában (Spirál, Reggeltől reggelig, Gerely, Hajsza, Irány észak, Lefek-

vés előtt, Ébredés után) megjelenik, így szinte mint locus horribilis lép elő 

(de eszünkbe juthat róla Spiró Csirkefeje is). A kaszárnya olyan hely, 

ahol a karakterek sorsvonala összefut, keresztezi egymást, és amely az 

egyik legalkalmasabb díszlet a városi peremlét bemutatásához. 

A különböző narrációs típusok használatában tetten érhető egy 

(szerzői) koncepció működése. Szöllősi ugyanis nem véletlenül pró-

bálja ki az én- és ő-elbeszélő mellett a sokkal ritkábban használt meg-

szólító elbeszélésformát. Ebből a szempontból pedig mindenképpen 

kiemelendő a Reggeltől reggelig című novella, amelyben a te-elbeszélő 

egy kínos kórházi kivizsgálásról ad számot jelen időben. A betegség/

kórház tematika Szöllősi korábbi köteteiből már ismerős lehet az olva-

sóknak, de a szöveg nem csupán megidézi ezeket a verseket (cím sze-

rint néhány: Gyulladás, Kontraszt – Aktív kórterem; Morbus insanabilis 

– Állapotok – negyvenöt töredék), hanem újra is írja, vagy még pontosabban, 
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„A LEPKE ŐT ÉS MINDHÁRMUNKAT ÉN”

Szabó Róbert Csaba Alakváltók című regénye egy narrációs labirintus-

ba vezeti be olvasóját. Ez a labirintus valójában csak első látásra tűnik 

útvesztőnek: a többszöri újraolvasás során már azt az élményt hiányol-

hatjuk, miért nem vagyunk képesek arra, hogy még inkább elvesszünk 

e szöveg világában.

Kétségtelen tény, hogy a mögöttünk hagyott évtizedekben a kortárs 

szépirodalmi és történeti diskurzus egyik meghatározó fókuszpontjába 

az 1989 előtti kelet-közép-európai totalitárius rendszerek, még ponto-

sabban az e rendszerek mentén kialakuló identitásmintázatok ábrá-

zolhatósága és megszólaltathatósága kerültek. De vajon hogyan tudja 

a fi kciós elbeszélés integrálni a felmerülő dilemmákat és kérdéseket? 

Erre eltérő eljárások adódhatnak: példának okáért a homodiegetikus 

narrátor az általa szerepeltetett fi gurák referenciális érintettségéről tesz 

tanúbizonyságot, ezzel alapozza meg a szövegvilág hitelességét. Vagy 

fennállhat a generációk közötti érintettség potenciálja: az elbeszélő 

lejegyzi a családi történeteket, amelyekből bizonyos, jól refl ektált kö-

vetkeztetéseket von le a korhűség garantálása érdekében. A fi kció és 

a valóság kettősének természetesen további számos variációja, elegye-

dése lehetséges. Ugyanakkor érdemesnek tartom már most leszögezni, 

hogy egy regényszerkezet koherenciájának, sikerültségének igénye nem 

bír el végtelen számú alternatívát. Kevésbé tudományosan megfogal-

újramondja azokat. A megszólításban az élményanyag már nem a nar-

rátor sajátjaként inszcenírozódik: „Megint lihegsz. Felszakadozik belő-

led néhány köhintés. A torkodban összegyűlő nyálkát nem vagy képes 

kiköpni, lassan csorog lefelé […]. Nagy levegőt veszel. Az egész szád 

izzik. Úgy érzed, lassú tűzön ég” (104). Ez a beszédmód nagyon erő-

teljesen (sőt erőszakosan) bevonja az olvasót az elbeszélt traumákba, 

miközben – érthető módon – a megszólaló magától igyekszik mindezt 

eltávolítani. A technika és a téma hatásos párosítása miatt a Reggeltől 

reggelig poétikailag a kötet legizgalmasabb darabja. Még úgy is, hogy 

mind a narrációt, mind a tematikát tekintve e szöveg pandanjaként 

tűnik fel az Irány észak, de annak a befogadóra gyakorolt hatása nem 

éri utol az előbbiét. Főképp talán azért, mert a Reggeltől reggelig azzal 

tud a befogadó elevenébe vágni, hogy az elbeszélő fi gyelme mindvégig 

a testi folyamatokra és szenvedésre összpontosul, míg az Irány észak 

egy sokkal kevésbé koncentrált elbeszélés.

Mindent tekintetbe véve a Váltóáram ígéretes kezdet, kicsit több 

is, mint egy első kötet, a sikerhez pedig nem kis mértékben járul hozzá 

az érezhetően gondos szerkesztés, a költői nyelvezet és a leleményesen 

adagolt feszültség. Szöllősi egy-egy pillanatra felvillantja a remény lehe-

tőségét a szupernóva fényével, de ettől azonnal meg is fosztja szerep-

lőit és olvasóit. Mielőtt azonban túlzottan depresszívvé válna a könyv, 

a rejtélyképzéssel újra felcsigázza az olvasó érdeklődését. A zárósorok 

pedig az utolsó novella és a kötet egészének viszonylatában is egyfajta 

békességről adnak hírt: „Nem szóltam semmit. Nem is tudtam volna 

mit. Álltunk még egy darabig és néztük a felhőket, ahogy eltolódnak 

az égen, s hogy egyre tisztább lesz az ég, egyre fehérebb” (309).

Szabó Róbert Csaba 

Alakváltók

Jelenkor Kiadó

Budapest, 2016



96    Tinkó Máté K R I T I K A K R I T I K A „A lepke őt és mindhármunkat én”    97 

sző a játékba az elbeszélő: felveti az identitás felől az alteregó értelmezési 

lehetőségét. „Meglehet persze, ez a Xavér nem is létezett ott és akkor 

a Máramarossziget–Bukarest-vonalon, azért nem tudok róla mesélni. 

Meglehet, sokkal fontosabb az a félig elképzelt, félig valós tudás, amit 

akkor hallottam tőle. Ez az ember nem is élt, később ez jutott eszembe, 

mert milyen esélye van egy ilyen embernek túlélni bármit is a nyolcvanas 

években, ha ilyen történetekkel jár-kel a nagyvilágban. A saját tükör-

képemmel találkoztam, az beszél mai napig. Próbálom megfejteni min-

dentudásának eredetét, szomját és hajtóerejét, szándékait, mert lehet 

ugyan, hogy nem élt, de a találkozásunknál valószerűbbet mégsem 

tudok elképzelni” (22–23).

A regény disszonáns, inkongruens elemeit épp az említett elbeszé-

lői mindentudás egész konstrukciót lefedő jellegéből mutathatjuk ki. 

Félreértés ne essék: ahol a narrátor a fi ktív karakterek belső beszédét 

örökíti meg, a szöveg sodorja magával az olvasót, ám a referenciális való-

ságból a diegetikus világba emelt mitikus szereplők – úgymint a nagy 

román diktátorok – esetében a külső megfi gyelő által jellemezhető 

mozdulataikra és cselekvéseikre szorítkozó leírás éppen azt a távolságot 

biztosítaná, amely az egész diskurzust elvileg feszültség alatt tartja. 

Pontosabban azzal, hogy a szerző – és jelen esetben indiff erens, mely 

szinten értett – narrátora az „alakváltók” introspektív fenoménjét is fel-

színre hozza (X és/vagy Y ezt „gondolta”, „érezte”), saját koncepciójá-

nak felhajtóerejét gyengíti, ami elvileg ezen démonikus fi gurák különös 

ontológiai státusát hivatott bizonyítani. Viszont ha ez így van, ki kell 

kötnünk, hogy korlátozott a hozzáférhetőségünk e szubjektumokhoz.

A regény „gerincét”, jobban mondva „thoraxát” a hegyi ellenállók 

és az őket üldöző Szekuritáté küzdelmének kegyetlenségekkel teli 

története adja. A szüzsé banális, az innocent-on-the-run logikájának meg-

felelően épül fel: a totalitárius hatalom, amelynek kezében az igazság-

szol gál tatás monopóliuma összpontosul, be akarja fogni az általa reni-

tensként defi niált elemeket, a protagonista Sólyom és bandája pedig 

önnön bukása stációit járja végig. A kalandfi lmes és krimielemeket sem 

nélkülöző hajsza végkimenetele előre megjósolható, ugyanakkor a lélek-

ábrázolások és párbeszédek végtelenül leegyszerűsítettek, mondhatni 

egydimenziósak, a szófordulatok a lektűrirodalom húrjait pendítik meg. 

„Csak most ne gyengüljön el, gondolta, és a karjába kapta a gyereket, 

végigtapogatta a hálóinges testet, és látta, hogy katonasapka van a fején, 

és az öccse egyre a nevét hajtogatja, miközben az anyjuk meg sem áll, 

a keserűség buzog belőle, megállíthatatlanul. A gyerek pedig a fegyvert 

mazva: nagyon vigyáznia kell a szerzőnek arra, hogy a „ki beszél, mit 

beszél”, „hogyan beszéli el” narratív keretrendszerét autentikus konst-

rukcióba foglalva legyen képes létrehozni.

A bevezetőnél szándékoltan sokáig időztem: első pillantásra ugyanis 

úgy tűnhet, az Alakváltók a szó szoros értelmében mesternarratívát 

hoz létre. A lineáris időstruktúra következetes megbontásával a regény 

a román állam történetének különböző stációit pásztázza, a II. világ-

háború végétől a Dej-, majd Ceaușescu-diktatúra borzalmain át az 

1989-es temesvári és bukaresti eseményekig, és tovább, egészen a for-

radalomig vezetve az olvasót, számos kitérőt, egy-egy már elhagyott 

történeti szál újrafelvételét is alkalmazva, mintegy kaleidoszkópba zárva. 

A kerettörténet az elbeszélés jelene: egy, az elbeszélővel azonos orvos 

1989. novemberi vonatútja során találkozik egy gyanús utassal, Xavér-

ral, aki tulajdonképpen ráerőlteti egy történetét – amelynek végső kö-

vetkezménye az én-elbeszélő főhős által meglelt Xavér-kézirat szövegbe 

íródása lesz. A három fejezet a potroh-tor-fej latin neveit (Abdomen-

Th orax-Caput) kapta, a középső, legterjedelmesebb rész gyakorlatilag 

a kézirat szövegének újrafogalmazása: e „pocsék stílusú” textus egyéb-

ként a kommunista hatalommal szembeni hegyi ellenállók néhány ki-

tüntetett fi gurájának 1954-es magánakcióját és bukását rögzíti. A kötet 

felosztása a címben megjelölt „alakváltási” gesztusnak is metaforája kí-

ván lenni, ami a narráció másodfokú (intradiegetikus) szintjének kontex-

tusában válik értelmezhetővé. „Amikor utoljára találkoztam Xavérral, 

1989 novemberében, búcsúzóul azt mondta nekem, hogy az ország 

állapota úgy változik, mint egy lepke élete. Kezdetben, a háború után 

a szovjetek szétszórták és felügyelték a peték biztonságát, és a petét 

a Román Kommunista Párt vezetőjéről, Gheorghe Gheorghiu-Dejről 

nevezték el. Ahogy a lárva kikelt a tojásból, a gazdarovar eltűnt a kép-

ből, a lárva elutálta maga mellől. A szovjetek kivonultak az országból, 

1963-ban pedig Dej meghalt. Ceauşescu következett, ő volt a hernyó, 

aki fölzabálta az országot. És majd, valamikor, fejezte be Xavér, meg-

születik a lepke is. Ám egy lepke sorsa háromféleképpen alakulhat, 

tette hozzá. Fölfalják, ez az első. Mondjuk, egy madár. Aztán elkap-

hatja egy gyűjtő, és kipreparálja. És végül leélheti a neki kiszabott 

életét is, és petéket rakhat le. Más lehetőség nincsen” (7).

Az időstruktúra gyakori megszakítottsága, az idősíkok váltakozása 

mellett az okoz további fejtörést az olvasó számára, hogy a két narrátor 

eltérő szólama olykor jelöletlenül ékelődik be a szövegbe, így azok nem 

választhatók szét. Ám ha ez nem lenne elég, még egy bonyolító elemet 
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szeretné megkaparintani, mert biztosan tudja, ott lapul a bátyja övé-

ben, és kérleli testvérét, mert ha felnő, olyan akar lenni, mint a bátyja, 

egészen” (111).

Szabó Róbert Csaba talán legnagyobb bravúrja, hogy mégis érde-

keltté teszi az olvasót ebben a történetben is, méghozzá a „rossz oldalt” 

képviselő Alex Perjovschi, azaz Rajnai György (név)alakváltása felől: 

tulajdonképpen ő az, aki a regény szövetének minden elemével és feje-

zetével érintkezésbe kerül, identitásának alapját ráadásul saját létének 

tagadása képezi. Alakját lépten-nyomon kegyetlenség övezi, ő a határon 

levés, a „belül-kívül egyszerre lenni” reprezentánsa. „Perjovschit nem 

nagyon érdekelte semmi, még az ország szovjetektől való eltávolodási 

politikája sem, vagy az új vezetés nyílt szembefordulása a Szekuritáté 

elmúlt másfél évtizedének véres ténykedéseivel, a prágai tavasztól való 

távolmaradásra magasan tett, az értelmiség nevetséges és látványos 

szimpátiáját Nicolae Ceaușescu, az új vezető iránt pedig egyenesen 

röhejesnek tartotta, halkított hangján Xavér. Mióta Sztálin meghalt, 

ez az ország is hanyatlik, ezt gondolta. Xavér úgy beszélt, mintha ő 

maga lenne Perjovschi, és ez megrémített” (26). De azzal, hogy Xavér 

alteregójaként tűnik fel, az extradiegetikus elbeszélővel való kvázi azo-

nosság értelmezését is felveti a narratíva, és valóban, a politikai szín-

térhez viszonyuló attitűdjeikben ők ketten közös platformra kerülnek. 

Alex halálától számított majd húsz évvel később, a forradalom napjai-

ban azt tudjuk meg orvos főhősünkről, hogy „most csak a tömeg van, 

és én határozottan érzem, nem akarok a része lenni” (256).

Voltaképpen Alex Perjovschi identitásának karakterét gyerekkorá-

tól kezdve az önfelszámolás és újrakonstruálás határozza meg, ezáltal 

ő is a regény alakváltóinak körét bővíti, ám az ő tagadása annál mélyeb-

ben – egy gyalázatos gyerekkorban – gyökerezik, mintsem pártpoliti-

kai pálfordulás eredményeként lehetne rögzíteni. „Nem vagyok magyar, 

bökte ki egyszer véletlenül, amikor a nővére arról faggatta, hogyhogy 

élnek magyarok Romániában, és miért voltak olyan ellenségesek a ro-

mánokkal világéletükben. Nem vagyok magyar, ismételte meg sötét 

arccal, és a nővére rögtön elhallgatott, mert öccse arcán valami addig 

soha nem látott árnyék futott végig” (47).

Az én-szóródás egy másik példáját a regény vége felé közelítve is-

mét Perjovschi karakterére fókuszálva ismerhetjük fel: 1968-ban, a be-

szédes Lidó hotel előtt nővérével elhaladva, a meggyötört és fáradt Alex 

egy fi atal fi úcskát keres tekintetével, sóvárogva. De a Th omas Mann-i 

Tadzió itt rendre elvész a szem elől. Az identitás határkísértésének újabb 

mérföldkövénél állunk: „Kell neki ez a fi ú. Hol van? Talán nem is léte-

zik, csak látomásai vannak megint, mint Craiován. De nem. Az a fi ú 

ő maga, senki más. Vagy ha nem is ő, valaki belőle. Félrefordította a fejét, 

és a fi út látta, ott ült az emeletre vezető márványlépcsőn, és tökmagot 

rágcsált. Üres szemmel bámulta a fölfelé lépkedő embereket. Vár vala-

kit, gondolta Perjovschi. Egész biztosan várakozni jött ide. A nővére 

suttogva mondott neki valamit, a férfi  süketen hallgatta. Rám vár, döb-

bent meg Perjovschi” (247).

Tévedés lenne azt állítani, hogy az Alakváltók arra tesz kísérletet, 

miképpen relativizálható a borzalmas diktatúra szereplőinek megíté-

lése, de kétségtelenül alluzív, hogy a többszörösen felforgató narratív 

struktúra a morálisan megkérdőjelezhető karakterek komplexitására 

irányítja az olvasói fi gyelmet, míg az áldozattá váló fi gurák c sak járulé-

kos pozíciót foglalnak el ebben a szövegtérben. A kérdéseket minden-

esetre csak azok tehetik fel, akiknek a kötet kerettörténetéhez és annak 

nyitó lepkemetaforájához hozzáférésük adódik. Úgy is fogalmazhatnék, 

hogy aki ebben a megfejtésben kompetens akar lenni, „pokolra kell 

annak menni”, azaz narrátori rangra kell emelkednie. Úgy tűnik, hogy 

Szabó Róbert Csaba kalandos regényének sem nem több, sem nem 

kevesebb mint három főszereplője van, akik voltaképpen testiséggel is 

felruházzák a szöveg terét, amennyiben azt demonstrálják, hogy az 

elkülönülő szövegegységeket egyedül ők képesek mozgásukkal átjárni. 

A jelen kritika bevezetőjében említett útvesztőt mintha kiismertük 

volna, ám az mégiscsak ránk zárul, de nem azon a pontján, ahol azt 

előzetesen gondoltuk el, hanem az elgondolhatatlanban.
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A HULLAHÁZ SZERETHETŐ BÁJA

Kálmán Gábor második kötete jóval egyénibb és tökéletlenebb, mint 

az első. A 2011-es Nova szinte hibátlanul kompakt szöveg, töményen 

átitatva mély és alapos háttértudást mutató jelenetekkel, fi gurákkal, 

leírásokkal. A pontos szerkesztés és a magabiztosan megformálódó 

elbeszélői hang, sőt az imént felsoroltak: a jelenetek, a fi gurák, a leírások 

és az ezeket átjáró mágikus realista hangulat azonban teljesen Bodor 

Ádám Sinistráját idézi. A párhuzam oly mértékben letagadhatatlan és 

bántóan szemet szúró, hogy a szöveg erősségeit (az említettek mellett 

például azt, hogy a fejezetek/novellák elolvasása után maga a címek 

pontosságára való visszagondolás is esztétikai örömet jelent) elfeledteti 

az egyediség és a frissesség hiánya által kiváltott ürességérzet.

A temetés viszont egészen más, mint a Nova – és ez az első előnye. 

Kálmán Gábor nem próbálta meglovagolni első kötete sikerét, folytatni 

a folytathatatlant, a szövegen végig érződik a mást akarás vágya, a pró-

bálkozás – ez viszont inkább hátrányként róható fel. Tudniillik az anek-

dotázó, humorosan távolságot tartó közösségi elbeszélőt ugyan egy, az 

egyén felé érzékenyen odaforduló, líraibb hangnemű narrátor váltja fel, 

akinek a kikacsintós irónia helyett a tényközlő fekete humor a jellem-

zője, a váltás azonban nem megy zökkenőmentesen. Először is elbeszé-

lőnk hajlamos a túlírásra, túlbiztosításra: megannyi komplikált össze-

tett szó és mondat, amelybe mindent bele akar sűríteni, az atmoszférát, 

a hideg, ködös, sejtelmes fényekkel teli környezetet, a „zajló rendszereket” 

(39). Szerencsére ez leginkább a regény elején tűnik fel, később mint-

ha a szöveg kicsit megkönnyebbülne ettől a narrátori igyekezettől; de az 

sajnálatos tény, hogy mind a felütés, mind a lezárás mondatait elnyomja 

a túlbiztosítani akarás: „A fenyőárnyéktól kamrasötét hegyoldalból 

váratlanul bukkant elő az elhagyott kempingházcsoport, mint a lapozás-

kor a mesekönyvekből kinyíló, gondosan behajtogatott kartonlap-vár.” 

Persze nem vonom kétségbe, hogy a fenyőárnyék, a kam rasötét és a karton-

lap-vár ne lenne líraian megkapó kifejezés, és hogy maga a hasonlat 

is kreatív és érzékeny, de ez a sok értékes mozzanat együtt túl sok, főleg 

egy regény indító mondatában. Az utolsó pár mondat pedig jellegtelen-

sége okán tulajdonképpen akármelyik regény befejezése lehetne.

Második regényével Kálmán Gábor tehát látszólag határozottan 

távolodni igyekszik a Novától, emellett viszont valamiféle láthatatlan 

kapcsolódást is teremt a két szöveg, szövegvilág között. Ennek egyik 

eszköze egyes motívumok szó szerinti átemelése, hogy az igazán élette-

len csend, némaság a nagyvárosok sajátja (és hogy a szereplő korábban 

ezt a vidéknek tulajdonította), hogy a városban minden csupa szöglet, 

hiányoznak az ívek (ez a Nova folyamatosan visszatérő gondolata), és 

ugyan a környezetfestés azért itt elég más, az egzotikus poszteres és 

fenyőfa alakú légfrissítős vécével ellátott tipikus kisvárosi panel képét 

innen sem akarja kihagyni. Mindez azt érezteti, hogy bár egészen eltérő 

stílusú és hangulatú, mégiscsak valahogy ugyanabból a léttapasztalatból 

gyökerező szöveget olvasunk. A kapcsolódás másik eszköze már komp-

likáltabb és vitathatóbb. Inkább próbálkozásnak, mint határozott el-

képzelésnek tűnik az, hogy a szövegben korábban elhangzottak helyen-

ként megismétlődnek kiegészítve, variálva, mégis úgy, mintha még szó 

sem esett volna róluk – vagyis éppen olyan módon, ahogy a Novában, 

ahol viszont ez a „sinistrás” narrálás hozzátartozik a közösségi elbeszé-

léshez, a pletyka motívumához, a fragmentáltsághoz, a ciklikus időfel-

fogáshoz. Mivel A temetésben ezektől teljességgel meg akar szabadulni 

az elbeszélő, a módszer funkciótlanná, az önismétlés feleslegessé és cél-

talanná válik. Hozzá kell viszont tennem, hogy nem állandó, erőltetett 

igyekezetű ismételgetésről van szó, hanem kevés számú, de annál feltű-

nőbb céltalan önismétlésről, amely az előző regény jól bevált formája 

iránti nosztalgiát és leginkább a szöveg utolsó szerkesztésének, letisztá-

zásának hiányát mutatja.

A sokszor lírai ábrázolást kedvelő, hol fekete, hol fi nom humorú, 

agresszív és durva tényeket érzékletesen, de egyszerűen közlő elbeszé-
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lői hangnembe időnként meglepő stílushibák keverednek, a helyen-

kénti túlírás mellett ez a másik kifogásolható pontja a szövegnek. Nem 

sok akad ezekből, de ami akad, az határozottan kizökkent, és nem a jó, 

a szándékolt értelemben. Például az egyik legfontosabb mellékszereplőt 

a „rémalakok” groteszk csoportjából először így jeleníti meg: „magas, 

kórosan, elképzelhetetlenül sovány alak […] Arca aszott és csontos 

volt, koponyája minden részletét látni lehetett. […] Lassan, komótosan 

járt, mint egy kísértet” (29); később is egy ideig az árnyalak, vékony 

vagy vézna, csontvázra fogyott, csontsovány alak megnevezéseket hasz-

nálja rá az elbeszélő, majd egyszercsak átvált a vékony srácra, s ez az 

indokolatlan és megdöbbentően szlenges és könnyed kifejezés dominál 

a későbbiekben. Bár a fönti jellemzésből is látható, hogy nem egynemű 

elbeszélői hangnemről van szó, mégis előfordul emellett is stílustörő ki-

fejezés, például a sok kíméletlen jelenet leírásának egyikében: „Több 

ápoló kedvence a bádog vizesvödör volt. Sokkal durvább sérüléseket 

okozott az egyenetlen vödörforma. Rohadt nagyokat kongott, amiktől 

még inkább úgy érezték, hogy súlyos sebeket ejtenek. Talán csont is 

tört, talán kifordult a kar” (139, kiemelés tőlem.) Lehetséges, hogy mind-

ezek elhanyagolható apróságok lennének, ha az írásokon nem érződne 

a minél pontosabb közlés vágya. A precizitás és objektív tényközlés mel-

lett szóba került már a költőiség is: a szöveg tele van fi nom, érzékeny 

természetleírásokkal, amelyekkel a kietlen emberi lét ellenpontjává 

teszi az azt körüllebegő hidegen szép természetet (érdekes, hogy ezen 

a ponton is eszünkbe juthatnak Bodor megkapó képei, ez pedig ismét 

egy láthatatlan köteléket jelent Kálmán két regénye között). Az olyan 

kreatív lírai kifejezések mellett, mint a többször is megjelenő „beszú-

ródó fénypászma” vagy a lomhább „tónussal” bevilágító fenyőfák, az 

olyan érzékenyen impresszív jeleneteket is ki kell emelni, mint amilyen 

például Zsivotzky első emlékéről, a ködről szóló, amelyben az óvodába 

tartó gyerek vakon próbálja megfogni a ködfoltokat: „Soha nem volt 

olyan biztos az életében, mint akkor a tejködben, ami megszépítette 

a szürke panelvárost” (64). És említhetem az egyetlen, József Attilá-s 

vagy kosztolányis lírai „kinyilatkoztatást”: „Végül mindig kiderül, hogy 

igenis az vagy, ami olyan papírokon szerepel, amiket aláírtak, jóváhagy-

tak, iktattak, lemásoltak, hitelesítettek és két példányban továbbították 

illetékeseknek. Nélkülük mozdulni sem tudsz: ott vannak veled a bank-

ban, a munkahelyeden, borban, alvásban, szerelemben, gondolta” (94).

A temetés nem közösségi, hanem egyénekre, főként egy egyénre fó-

kuszáló szöveg, és legnagyobb előnye, hogy a közösség, a történelem, 

a környezet határozott vonalakkal felrajzolt, magabiztosan megalko-

tott háttér marad az egyén mögött. Ez olyannyira ügyesen kivitelezett 

a regényben, hogy az apró stílus- és szerkesztési hibák ellenére is mara-

dandóan értékes alkotássá teheti. Túlírásról itt, a legfontosabb vonulat 

terén ugyanis szó sincs, mértéktartó, sejtető, de nem öncélúan titokza-

tos, egyszerűen úgy teszi az egyén kimondatlan részévé, hátterévé az 

őt mélységesen meghatározó makrotörténelmet, hogy közben mégis az 

egyéniségen és a családi mikrotörténelmen marad a hangsúly. A törté-

nelem fel-felsejlik, de Zsivotzkyt inkább családi, gyerekkori emlékei 

üldözik, amit a nem túlbonyolított szerkezeti felépítés is éreztet: a regény 

első alfejezetének minden második része a főhős felriadásával indul, 

a közbülsők pedig egy-egy emlék leírásával. Ezek a felriadások, ébre-

dések mindig, a második fejezetben is visszatérve hirtelenek, zavartak 

vagy ijedtek, az ébredés utáni bizonytalanságon van a hangsúly, és a szo-

rongáson, az „idegen helyen, nem tervezett alvásból hirtelen ébredést 

követő magányon” (13). A temetés szimbolikus utalásokkal, kibontásra 

váró képekkel van tele, és szerencsére ezek a képek sincsenek túlhang-

súlyozva. Az imént idézett részlet is, a szövegegész hangulatát köré 

gondolva, a maga tömörségében képes egyszerre átélhetően megragad-

ni a konkrét szituáció érzelmi töltetét és kifejezni pár szóban a század-

forduló emberének egzisztenciális tapasztalatát, az otthontalanságot, 

a félálomban élést, a hirtelen eszmélést, vagyis a folyamatos riadtságot 

és a magányt.

A fel-felriadáshoz kapcsolódó vonat, vonatút a maga végtelen hosz-

szúságával, kényelmetlenségével és torzszülött utasaival ügyesen újszerű 

és egyénített szimbólumává válik a sehol-nem-létnek, az ember célta-

lan dinamizmusának. A teljes azonosulás meg is jelenik a regényben, 

ráadásul egy álom végével és a felriadással, amikor Zsivotzkynak fel-

tűnik, hogy „a szíve úgy zakatol, mint egy vonat” (61).

A szimbólumsort folytatva kell szólnom Bohdanról: a szöveg ha-

talmas erőssége az ő alakjának mozgatása, háromszori megjelenése. 

Az első részt olvasva még azt gondolnánk, ez a hideg, távoli senkiföldje 

kis falu lesz a történet helyszíne, hasonló a Novához, de ridegebb, ide-

genebb; itt jelenik meg először Bohdan. Aztán a nagyapa nevetni való, 

hihetetlen rémtörténeteként kerül elő a szöveg közepe felé, majd ne-

vét ki sem mondva látjuk meg egy boncasztalon – egy nem túlbeszélt, 

profi  dramaturgiával pontosan el-, illetve behelyezett fi gura tehát, aki 

ráadásul megint egy értelmezésre késztető szimbólum: a század végi 

ember groteszk szimbóluma, aki végtagok híján csak átmászik az életén 
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szánalmasan, nevetségesen, hogy aztán egyedül, ismeretlenül haljon 

meg egy szétfagyni készülő, kiürített kórházban.

A főhős Zsivotzky alakja az elején az elbeszélő által öncélúan rész-

letezett nihil és brutalitás, illetve a valódi depresszióba hajló kába szo-

rongás között egyensúlyoz, szerencsére utóbbi felé billenve. Érdekes 

olvasói tapasztalat végigkövetni, hogyan válik a kezdetben szélsősége-

sen részeges és tompa, letargikus szereplő szerethető és élő személyiséggé, 

hogyan kap értelmet apjától örökölt alkoholizmusa, családja és gyerek-

kora által okozott szorongása, menekülési vágya. Még a többször hang-

súlyozott egy év, amelyet szinte kijárás nélkül, semmit téve otthon tölt, 

és az ezt követő három nap mozdulatlanság, még ez is képes elsimulni, 

elfogadhatóvá válni azáltal a remek, tényközlő narráció által, amely 

bombasztikus magyarázatok keresése helyett épp csak odaveti az ijedt-

ség indokát, mértéktartóan, szűkszavúan.

Az elbeszélés legjobb pillanatai azok, amikor a narrátor rábízza ma-

gát erre az egyszerű tényközlésre; amikor nem érezzük, hogy letaglóz-

ni akar, akkor tud igazán hatni. Például az apa temetésének végtelenül 

groteszk részletezésekor, amit egy közösségi történetmesélő kedé-

lyeskedése helyett a tények precíz leírásából magától kirobbanó fekete 

humor tesz felejthetetlenné. Vagy a hullaház szerethető bájában ébredő 

Anderkó eszmélésének fi nom humorú leírásakor: „Anderkó meg mint 

egy gyerek nézett körbe a hűvös neonfényben vibráló alagsori teremben, 

ahol egymás mellett sorakoztak az odatolt ágyakon fehér lepedők alól 

kilógó szürke lábfejek. Maszkos orvosok pakolgatták steril fűrészeiket 

a bűzben, amiben a bomlás édeskés szaga és a vegyszerek illója keve-

redett. Anderkónak kellett pár perc, míg értelmezte a helyzetet, de 

aztán azonnal üvölteni kezdett” (99).

Igen, a groteszk dominálásán át jutunk el a Camus Közönyét eszünk-

be juttató alaphelyzettől a Th omas Mann-i varázshegy groteszk, durva, 

kíméletlen kelet-európai másának záróakkordjáig. Az érzékletesen 

ábrázolt mellékszereplőknek köszönhetően pedig a legelső rész is a he-

lyére kerül: a látszólag a többitől teljesen független rövid falubemutatás 

furcsa alakjaival megelőlegezi a vonaton kísértetszerűen felbukkanó, 

majd a hegyre fel- és a hegyről levonuló cirkuszszerű torz alakok sere-

gét. Ezek az élőhalott, vízfejű, testi vagy szellemi fogyatékos fi gurák 

egyszerre kapnak tudományosan realista megközelítést és ismét egy 

szimbolikus töltetet: a (poszt)modern ember beteg, őrült, eszét vesz-

tett bolyongásaként és egy ilyen ember (Zsivotzky) zaklatott elméjének 

kivetüléseként is értelmezhetők. Akárcsak a regény egy másik érdekes 

fi gurája, Havril is: a maga útmutató szerepében, örök megvilágosult-

ságában és jóindulatú nyugodtságában szintén elgondolható a főhős 

hallucinációjaként, vágyott ikonjaként. Mindez ismét kedves iróniával 

jelenik meg: a hipochonder Anderkók közül kiemelkedő Havril az 

egyetlen, aki vitte valamire, az egyetlen, akin nem látszik az öregedés, 

aki nem függ semmilyen frusztrációtól, és ez az „utolsó Anderkó” éppen 

orvos. A precízen realista elbeszélés valamelyest ellentmond ugyan 

annak, hogy hallucinációként, álomként olvassuk a szöveget, és talán 

nem ez a legtermékenyebb interpretáció, de a folyamatos álmodás, 

alvás, ájulás és ébredés felkínálja ezt az értelmezési lehetőséget is, és 

ad egy kis teret a játékra: vajon melyik ébredés valódi, s melyik csak 

álmodott?

A temetés összességében gazdag líraisággal és groteszk fekete humor-

ral átitatott szöveg, amelyben ugyan felsejlik három férfi generáció, de 

legfeljebb csak – ahogyan a fülszövegben olvashatjuk – csonka család-

regénynek nevezhető. Az elbeszélő kezdeti, intenzív túlbiztosítása és 

kisebb, de vissza-visszatérő stílushibák árnyékolják csak be a regény 

értékes, izgalmas voltát, amelyeket kár volt kigyomlálatlanul benne 

hagyni, de amelyek talán az olvasás végére hagyják megszületni a kellő 

hatást.


