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KÖZÜGYKRITIKA

Bányai Éva

BŐBESZÉDŰ ELHALLGATÁSOK

Tompa Andrea ez év júniusában megjelent harmadik regénye, az Omerta. 

Hallgatások könyve méltó folytatása a korábbi kettőnek, A hóhér háza 

(2010) és a Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben (2013) című nagy sikerű 

prózaműveknek. A folytatás nemcsak a különböző regényszereplőkre 

vonatkozó intratextuális utalásokban merül ki (nevek és viszonyok 

hálózatában), hanem Kolozsvár terének újbóli megképzése révén is. 

A korábbi két regénynek is Kolozsvár volt a főszereplője, a Tompa-szö-

vegekben a múlt század elejének és végének köztes terei egymásra mon-

tírozódtak; az Omertában a centrumból a perifériára irányul a perspek-

tíva: Kolozsvár külső terei kerülnek a középpontba, a terrénummal, 

a konkrét földdel kapcsolatos viszonyban: az évszázadokra visszavezet-

hető kolozsvári múlttal rendelkező Hóstát, a földész közösség, illetve 

a szintén Kolozsváron kiteljesedő autodidakta rózsanemesítő egyén 

kereszteződése, hibridizációja, több szinten létrejött egymásba folyása, 

fonódása révén.

Négy elbeszélő hangját halljuk a nagy hallgatásaik, belső csendjeik 

közepette: a brutális férje elől megszökő, a negyvenes éveihez közeledő 

Tompa Andrea

Omerta. Hallgatások 
könyve

Jelenkor Kiadó

Budapest, 2017

széki asszony, Szabó Ződ Kali az első megszólaló, aki gyerekkori, a hós-

tátiaknál eltöltött cselédkorszakát nem feledve gyalogol be toronyiránt 

harminc kilométert Kolozsvárra, maga mögött hagyva a szintén nagy 

múltú és nagy hagyományú Szék községet, családját, férjét, hogy az 

általa amúgy nem túlságosan kedvelt, hiszen annak csak a periferiális 

terét ismerő városban új életet kezdhessen. A második megszólaló az 

a középkorú férfi , akihez Kali a cselédvásáron elszegődik: a regényben 

Décsi Vilmosnak keresztelt rózsanemesítő, a „békási varázsló”, s vele 

kapcsolatban a legnagyobb jóindulat és fi kcióteremtés ellenére sem 

tudok elvonatkoztatni a (nem csak Kolozsváron) közismert Palocsay 

Rudolf személyétől. A legpontosabb referenciákért ajánlom az olvasók 

fi gyelmébe Bodor Ádám interjúkötetét, A börtön szagát. (Ő volt az 

a fi gura, aki kijárta, hogy a fi atal rendszerváltók időnap előtt kiszabadul-

janak a szamosújvári börtönből. De nemcsak ez – a Tompa-regényben 

értelemszerűen nem említett – helyzet teremti meg a jelzett művek 

közötti intertextualitást, hanem a negyedik elbeszélő is a szamosújvári 

fegyházban húz le néhány év börtönt.) Betartva a lineáris sorrendet: 

a harmadik narrátor egy fi atal hóstáti lány, Butyka Annuska, aki egy 

véletlen malőr révén a békási varázsló bűvkörébe kerül és a (regény)

történet végéig ott is marad. A negyedik megszólaló Butyka Annuska 

nővére, az alkoholista, lányait molesztáló és bántalmazó apa elől a kato-

likus rendházba, a Rózsafüzér Társaságba menekülő Butyka Rozália, 

felvett nevén Eleonóra OFM ferences nővér. Négyük összefüggő, időn-

ként egymást átfedő, megkérdőjelező, kiegészítő elbeszéléséből, párhu-

zamos történeteiből áll össze az Omerta, a hallgatások könyve. E narratív 

technika ismerős a Fejtől s lábtól (és persze sok más) regényből is, vagyis 

hogy több szereplő ugyanazt az időszakot, helyzetet, eseményt, történést 

a saját perspektívájából látja és láttatja, és a párhuzamosan vagy akár 

közösen megélt történésekre eltérően s egymást kiegészítően refl ektál.

A megidézett kor a romániai ötvenes évek, a Gheorghe Gheorghiu 

Dej-korszak a maga fordulataival, skizofrén léthelyzeteivel, átmeneti 

periódusaival együtt. A makrovilág történései kihatnak a mikrovilágra: 

a politika, az épp zajló történelem beszivárog, vagy egyenesen irányítja 

a szereplők mindennapi életét, mind a négy narrátor érintve van vala-

milyen szinten, de főként Décsi Vilmos, aki az új rendszer kedvezménye-

zettjévé válik, és Eleonóra, a rendszer által ártatlanul elítélt áldozat 

szerepében. Szabó Ződ Kali csak közvetett módon érzi a politikai/ideo-

lógiai váltásokat és annak Décsi életében végbemenő szerepét, ez utób-

bi miatt viszont mindez az ő helyzetére, „rendezetlen magánéletére” is 
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kihat. Butyka Annuska hóstáti/földész mivoltában lesz a kommunista 

rendszer áldozata: mielőtt – a regény végebeli appendix jövőre vonat-

kozó „tanúságai” alapján – lebontják házukat, előbb „elveszik a földet”. 

Ez is korabeli, geokulturális szóhasználat, hasonló az „elveszik a villanyt” 

idiómához, amely szintén értelmezhető rendszeralakzatként: egyrészt 

az államosítás, másrészt a kísérleti állomás, Décsi Vilmos nemesítő hob-

bijának a kiterjesztése az oka, a „direktívák elaborálása”, ahogy a kolozs-

vári hóstátok s olykor konkrétan a hóstátiak megsemmisítése elkezdő-

dik az ötvenes évek derekán. Décsi tulajdonképp ugyanúgy használja 

és kihasználja a hóstátiak földjét, amely a lelkük része is, mint Butyka 

Annuska testét-lelkét is. (Az előző Tompa-regényekhez hasonlóan itt 

is nagy szerepe van a testpoétikának, egy másik írás célja lesz a rózsa-

motívum kifejtése, szexuális konnotációinak az értelmezése is.)

A négy megszólaló hangja, elbeszélése, megszólalási módja külön-

böző, de nem elkülönülő: a köznyelv, a mindennapi beszélt nyelv kép-

ződik meg a maga fordulataival, a magyarosított, részben átírt vagy 

úgy hagyott román szavakkal, kifejezésekkel. Leginkább Décsi Vilmos 

el be szélésében követhetjük az egyéni átpolitizálódásnak, az ideológia 

nyelvbe való beszűrődésének folyamatát: Décsi „Pártvilivé” válása a nyel-

vet is megváltoztatja.

Décsi narratívája némiképp önmagamentésként is olvasható, ehhez 

már az első mondatai is elég erős táppontot adnak, ugyanis az ő könyve, 

elbeszélése azzal kezdődik, hogy a Szekuritátén tett vallomásáról be-

szél. A Majális utcai Szekuritáté-székház – amely az ötvenes években 

Bodor Ádám szülőházának tőszomszédságában helyezkedett el – visz-

szatérő motívum, a két Butyka-lány elbeszélésében is fontos teret kap, 

konkrétan külső és belső perspektívában: Annuska kívül várja, hogy 

nővéréről valamilyen hírt kapjon, Rózsika, vagyis Eleonóra nővér pe-

dig ott kezdi el bevallani mindazt, amit el sem követett, s amiért majd 

elítélik tizenkét év börtönre. Ez egy másik, bő terű rétege a regénynek: 

az a tudathasadásos helyzet, melyet az ötvenes évekbeli ideológiai for-

dulat létrehoz a szereplők külső-belső életében, s itt nemcsak a felsorolt 

főszereplők életeiről van szó, hanem a Décsi-narratívából kibomló ko-

lozsvári értelmiségi körök, társadalmi és művészi rétegek elkülönülő 

és mégis egybefolyó világáról is. Décsi elbeszélése révén rálátást kapunk 

a MAT (vagyis az akkor létrehozott Magyar Autonóm Tartomány) 

kialakulásának körülményeire és közvetlen hatásaira, ahogyan ez a ko-

lozsvári magyar kulturális és oktatási intézmények megszűnését vagy 

Marosvásárhelyre való költöztetését eredményezte. Mint már jeleztem, 

Décsi Vilmos alakját nehezen lehet elválasztani Palocsay Rudolf fi gu-

rájától, de a többi szereplő a Décsi-narratívában a saját nevén fut (pél-

dául Jordáky Lajos, alias Lali vagy Bubi, Szabédi László, Mogyorósi 

Sándor – alias Alexandru Moghioros –, Poór Lili, Sütő András, Balogh 

Edgár stb., de – A hóhér házához hasonlóan – ma is élő személyek neve 

is felbukkan: például Kállai Miklós, Dávid Gyula, ki-ki az ’56-os vagy 

egyéb eseményekben betöltött szerepében említve). De szerepet kap 

a Földes-ügy is, valamint Kádár ’58-as romániai látogatása, és szám-

talan, most általam fel nem sorolt (köz)történet. Egyfajta panoptikum 

képződik meg, minden korabeli szereplő megjelenik, aki számít, ink-

luzíve a szerző apja, nagybátyja (akiknek A hóhér házabeli szerepük 

megkerülhetetlen), de az Eleonóra-fejezetben a Fejtől s lábtólból is is-

mert, A hóhér házában is szerepet kapó orvosnő is megemlítődik: Kocka, 

dr. Constantinescu, Neumann Erzsébet stb.

Décsi fi guráján keresztül, belső monológjai és az őt körülvevő sze-

replőkkel, például Jordáky Bubival (neki Lali) való párbeszédei révén 

áll össze tablóképpé a Bolyai Egyetem megszüntetése (pontosabban 

összeolvasztása), a magyarországi ’56-os forradalom előzményei, alaku-

lása, majd hatása, Szabédi öngyilkossága, a letartóztatások, kivégzések 

korszaka. Vagyis a totalitárius hatalmi rendszer kiteljesedése, de nem-

csak a tettek, hanem a nyelv és a beszéd szintjén is: a kimondott/leírt 

szavak vagy éppenséggel a hiányuk, s mindezek értelmezése alkotja 

és határozza meg az új és folyton változó rendszert.

Skizofrén a rendszer, skizofrén állapotok uralják a regényszereplők 

tereit, gondolatait, s a négy narrátor, vagyis a főszereplők mintha nem 

a saját életüket élnék (ezt a maguk szintjén mind szóvá is teszik), egyfajta 

más-állapotban vannak, a mindenkori köztesség terében – Kolozsvár 

peremén, de a Főtér viszonylatában. Nem értik a maguk életét, de a Má-

sikét sem: az omerta, a beszéd eltiltása/letiltása, de amúgy is a hiánya, 

a kommunikáció hiánya, meg-nem-értés, egymás melletti létek, léte-

zések jellemzőek erre a világra.

Ezek a közös toposzok, amelyek összefogják a regénybeli szerep-

lőket (a szerelmi és családi kötelékeken és a Kolozsvárhoz való tartozá-

son túl): az egyedüllét, a társas magány, hárítás, hallgatás, elhallgatás, 

a beszéd mögötti csend és persze a rózsa. Saját rózsavilágába menekül 

Décsi is, csak a rózsáival törődik, az egyetem megszüntetésekor a kis 

mikrorózsavilágával tudja párhuzamba vonni a nagyvilág eseményeit. 

De a rózsanemesítés – melynek révén (utópikus álom) Erdélyt tündér-

országgá akarja nemesíteni – közvetett eredménye a Kolozsvár szélén 
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létrehozott Stáció, melyet ma is Palocsay-kertként emlegetünk, a „Sta-

ţiunea de Cercetare Horticolă”, vagyis „Növénykutató Állomás”, s amely 

Stáció létrejötte nemcsak Décsi Vilmos életét változtatja meg, önmaga 

stációit járva, hanem a közvetlen kapcsolatain kívül (vagyis a széki cse-

léd Kali és a hóstáti Annuska) több kolozsvári hóstáti család életét is, 

kilépve a fi kcióból, de benne maradva a regényvégi appendixben: máig 

meghatározóan. Életük stációit mesélik el a narrátorok, „mert aki nem 

mondja el maga, ahelyett elmondja más. S abban nekem nem lesz kö-

szönet” (133) – idézem Décsi Vilmost a megszólalása kezdetéről, de ké-

sőbb is szóba kerül, hogy (részben saját önéletrajzaiból összetevődően 

is) milyen vastag doszárja van, Eleonórának viszont nem adják oda az 

ítéletét megindokló doszárját, nehogy rehabilitációért folyamodjék. 

Elorzott életek sorozata – a Sinistra körzet óta tudjuk: akinek üres a do-

szárja, az olyan, mintha nem is létezne. Mindegyik narrátornak fontos, 

hogy elmondhassa/leírhassa a történetét, traumáját: „Ha leírom, job-

ban el tudom felejteni” (507), mondja Eleonóra könyve.

Traumatörténeteket fog össze az Omerta, Kolozsvár és lakói ötve-

nes évekbeli és azóta is meghatározó traumáit, s kilépve a fi kcióból és 

a regényértelmező szerepemből, emellett nem tagadva a szubjektivitá-

somat: Tompa Andrea regényeit olvasva sokszor volt az az érzésem, hogy 

– szintén Bodor Ádámot idézve – „mintha mindez velem történt volna 

meg”, a Hóstát leírásával, azaz a Tompa-féle megkonstruálásával pedig 

sokunk családtörténete, nem csak egy családtörténet vége képződik meg.

Szilágyi Szilvia

TESTBE ÍRT TÖRTÉNELEM, 
TESTBE ÍRT TÁJ

Vida Gábor Egy dadogás története című legújabb műve minden elegáns 

kategóriától eltekintve egy kudarcba fulladt Erdély-regény helyett ál-

ló családtörténet. Ha tetszik, pótlék. A nagy regényt megírni a szerző 

számára ugyanis több okból is lehetetlen; egyrészt mivel az életre kelt 

nyelv eltéríti az efelé irányuló törekvéseit, másrészt mivel az erdélyiség 

örök talányként, megfoghatatlan, átláthatatlan szakrális élményként 

éri, melyet hiába tapasztal meg, egyszerűen kisiklik a kezei közül.

Erdély-regénnyel egyébként is annyian próbálkoztak, hogy mos-

tanra elcsépeltté vált: „Erdély ma már egy kisregény csupán, zsugorodik, 

és unja mindenki, elege van belőle, fárasztó, lerágott csont, és miközben 

a múltra meg a hagyományokra épülő jövőt fi rtatjuk, mindenki elfelé 

tart” (26–27) – írja Vida. Eltekint tehát a gyerekkori történetcsíráinak 

kliséitől, az elfeledett erdélyi kincsektől vagy a Greta Garbo-kalapban 

kapáló nagymamától, az összeférhetetlen paraszti és polgári kultúra 

egyvelegétől, melyben mintha mindig önmagát írná, és egy vallomásos 

jellegű emlékiratot, családregényt barkácsol össze, dadog el. Bizonyta-

lan hangon, önrefl exív módon ír, élcelődik írásművészetén, „akado-

zásain”, egyszerre szeretne sokat mondani, csapongásainak azonban 

csak a kronológiára való törekvés és a tematikus fejezetek szolgáltatnak 

némi keretet. A közel négyszáz oldalas regényben elfér történelem, val-

Vida Gábor

Egy dadogás története  

Magvető Kiadó 

Budapest, 2017
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lás, gazdaság, szociográfi a, oktatás, katonaság, sport, de a központi helyet 

a címben is jelzett „dadogás” foglalja el, a félelem, a megaláztatás okozta 

egyetemes lelkiállapot, amelynek okai Vida szerint a kommunista re-

zsimben és annak traumáiban, valamint a földrajzi koordinátákban 

keresendők.

A szerző lélektani regényt alkot, elmélyülten analizálja családtag-

jai pszichés aberrációit és annak lehetséges magyarázatait a nagyszü-

leiig visszamenőleg, miközben saját életrajzát is görgetve folyamatos 

önvizsgálatot tart. Vida alapvetően két csapásirányt jelöl ki művében: 

a kommunizmusban élő erdélyi-partiumi család férfi , valamint női tag-

jainak életvitelét, ezek frusztrációit és menekülési útvonalait mutatja 

be, amelyek a generációs különbségek ellenére olyan hasonlóan alakul-

nak, hogy nemek szerinti sorsminták jönnek létre.

A férfi ak a rezsim megaláztatásai miatti tehetetlenségükben az ita-

lozásba menekülnek, szuicid hajlamú alkoholistákká válnak. Az elbe-

szélő apai nagyapja, Joszip Vida, ha lerészegedik, mindig öngyilkos-

sággal kísérletezik, a nagybátyja, Tom borjúlánccal akasztja fel magát, 

míg a másik nagybácsi, Will titokban abban reménykedik, hogy erdei 

kamikazeakciói során felfalja egy medve. Aki nem a pohárhoz nyúl 

vagy vet véget idő előtt az életének, annak pszichés problémákkal kell 

együtt élnie, a testbe írt történelem nyomon követhető: az elbeszélő anyai 

nagyapja, a székely Gyurikabácsi inszomniában szenved, és minden 

éjjel beleveti magát a földművelésbe, apját pedig a hatalomtól való örö-

kös „intellektualizált” rettegése meghunyászkodó, passzív életformára 

kényszeríti: „Apám fél, mert tudja milyen világot élünk” (41); „apám-

nak látszólag semmiről sem volt saját véleménye” (8). A férfi ak tehát csak 

akkor lesznek képesek néhány pillanatra kiszabadulni a rendszer által 

felépített kulturálatlan, unalmas egyhangúságból, ha valamilyen pót-

cselekvéshez nyúlnak: isznak, barkácsolnak, borászkodnak, az erdőt 

járják vagy sportolnak.

Az ugyancsak sérült, gyenge idegzetű elbeszélő a vadonban, a termé-

szetben találja meg a deprimáló lakótelepi környezet alól felszabadító 

alternatív világát, ugyanakkor a sport, az olvasás és emlékiratírás is 

egyfajta meditációként értelmezhető a számára. Noha az erdő az elbe-

szélőnek idilli közeg, az indiánjáték helyszíne, a regény egyidejűleg 

elvégzi az Erdélyről kialakult nosztalgikus-mitikus képek dekonstruk-

cióját is, letörli a napszemüvegre rátapadt csillagösvény porát. A táj 

ugyanis a regényben nem csak békés, biztonságot árasztó terepként jele-

nik meg, de a domborzati viszonyok lesznek azok, amik determinálják 

a pszichét is: a testbe írt történelem mellett a testbe írt táj is jelentős 

szerephez jut tehát. A köröskisjenői (Chișineu-Criș) apatikus vidék, 

az alföld alapvetően sivárságot, közönyt, gyökértelenséget hordoz ma-

gában, „itt nincsen semmi” (252) – mondogatják, de az erdélyi Barót 

(Baraolt) sem feltétlenül a Tamási-, Dsida-, Áprily-, vagy akár Jékely-

féle vadregényes tartomány: brutális, rideg környezetnek bizonyul mind-

kettő, amely nem képes megteremteni az otthonérzetet az elbeszélő 

számára: „Nem otthonos világ, de az volt az otthonom” (48). Ilyen mó-

don a Magvető által közreadott kötet borítója szándékoltan hamis elvá-

ráshorizontot támaszt az olvasó felé, az ikonikus fenyvesek ugyanis 

ironikusan az el nem készült nagy Erdély-regény ígéretét sugallják, 

noha az elbeszélt cselekmény nagy része nem Erdélyben, hanem Ro-

mánia laposabbik felén, az Arad melletti településen játszódik.

A még emlékiratait írogató gyermek sokáig nincs is tisztában az 

erdélyiség fogalmával, egy darabig abban a hitben él, hogy nyaralásai 

helyszínén, Barótban mindig meleg van, csak jóval később, az egyete-

mi évei előtt kezd számára körvonalazódni az a világ, melyet azután 

azonban dadogás nélkül képtelen lesz szavakba önteni. 

Ezen a pszichés eredetű „dadogáson” egyedül a nők képesek némileg 

felülemelkedni. A kallódó, italba menekülő férfi ak helyett ugyanis a csa-

ládfői szerepet az anyák kénytelenek magukhoz ragadni, jól jelzi domi-

nanciájukat, hogy mindenkit női vonalon tartanak számon. A lét rejött 

feminin világot leginkább az elbeszélő székely származású édesany-

ján, Violettán keresztül ismerhetjük meg. Az anya, akinek életprogramja 

a „rendes család” látszat fenntartása, a saját normalitáskényszerének 

rabja. Perfekcionizmusa, beteges, már-már önkínzó munkamorálja, amely 

egy alkalommal arra készteti, hogy a nyaralás elviselhetetlen könnyű-

sége elől hazameneküljön eperlekvárt főzni, sokat elárul a lakótelepi 

társadalom destruktív hatásáról, ahogyan epekrízise és örökös takaré-

koskodása, az éhhaláltól való félelme is ennek az öröksége. A családban 

betöltött pozíciója, erős jelleme, szívóssága nem egyfajta női őserőből, 

sokkal inkább boldog tudatlanságából, jóhiszeműségéből származik, 

nem érti a kommunista hatalom működését, így nem tart tőle, ezáltal 

az nem is képes olyan jellegű hatást gyakorolni rá, mint a család „meg-

bénult” férfi  tagjaira.

A mélylélektani fúráson kívül lényegében egy vázlatos regénnyel 

számolhatunk, az elbeszélő folyton magyarázatokat keres a család egyes 

tagjainak erkölcsi-morális zavaraira, ok helyett mégis inkább az okozat-

ra helyezi a hangsúlyt. Olykor ugyan felbukkan egy-egy szociografi kus 
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betét is, de Vida ezeket kevésbé árnyalja, egyedül a kisiskolás román–

magyar konfl iktus ismertetésére, valamint a székely anya magyarsá-

gának kétes megítélésére fordít több fi gyelmet, a román–magyar–szász 

együttélés például teljesen hiányzik társadalomrajzából.

Ugyanez elmondható a történelmi beágyazottságról is. A Szabad 

Európa Rádió titokban való hallgatása, a titkosrendőrségtől való féle-

lem, a kishatárforgalom, a „menni vagy maradni?” kérdése ugyan meg-

idézi a szocialista miliőt, de az egész történelmi szál kissé szegényesnek 

bizonyul a lélektani boncolgatás mellett, az elbeszélő nem bővíti ki egyé-

ni tapasztalatokkal a kommunizmusról általánosan alkotott képet. Az 

egész történelmi keret szüleink meséjeként hat, akik bár leélték az életü-

ket a kommunizmusban, mégis mindig ugyanarról a „sorban állásról” 

beszélnek. Éppen emiatt az akár gyengeségnek is betudható hiányosság 

miatt válik azonban hiteles családregénnyé Vida műve, hiszen éppen 

azokat a mozzanatokat emeli ki, amelyek sztereotipikusan ugyan, de 

mégiscsak jellemezték a kommunista évek mindennapjait.

A hitelesség az elbeszélői módban is nyomon követhető: „minden 

úgy történt immár, ahogy el tudom mesélni” (48) – olvassuk egy helyen, 

a narráció tehát a jelen pozíciójából történő visszatekintő értelmezés 

is egyben. Ez a típusú retrospektív elbeszélés akkor sem borul fel, ha lát-

szólag a fi atal főhős beszéli el a történteket, a gyermeki pozíció ugyanis 

illúzió, csupán felpróbálja a narrátor ezt a szerepet, elbújik mögötte, de 

valójában sosem alkotja meg a valódi gyermeki hangot, mely lényegé-

ben képtelen is lenne olyan fokú világlátásra vagy pszichoanalízisre, amely-

lyel a regényben találkozunk.

Bánff y Miklós, Móricz Zsigmond, Láng Zsolt és még sorolhatnám. 

Ebbe a sorba akarta elhelyezni magát Vida Gábor is a tervezett nagy 

regényével, amelyet önérzetesen minden erdélyi író kötelességének érez 

letenni az asztalra. Vida azonban az írás folyamatában fokozatosan tá-

volodik el ettől a nemes gondolattól. Erdély egy konstrukció, ébred rá, 

így inkább a szülőföldregény felé ragadja el a nyelv, egy megragadha-

tóbb, személyesebb történet felé. A nagybetűs Elbeszélést azonban nem 

sikerült megírnia, az Erdély-regény dadogás miatt elmaradt, nem úgy 

mondta el történetét, ahogyan akarta, megakadt és közbeszóltak a 20. 

század traumái, amelyekről azonban érzékletes leírást ad az Egy dadogás 

története.

Csuka Botond

A RÓKA KÁRT OKOZ

Németh Gábor a tavalyi év irodalmi eseményei közé tartozó Egy mor-

mota nyarát követően kispróza-válogatással jelentkezett, tíz évvel A tej-

színről után. Minden okom megvan azt feltételezni, hogy számos olvasó 

vette kézbe hozzám hasonló várakozással a könyvet az eddigi munkák, 

kiváltképp a legutóbbi regény után, amiben persze semmi meglepő 

nincs, ahogy abban sem, hogy a Németh Gábor-i szövegvilág otthonos 

szegmensei és stratégiái lépten-nyomon elő-előtűnnek, rájátszva ezek-

re a várakozásokra. Mondatok pénzért – áll a kötet alcímeként, utalva 

a szövegek minden romantikától kiüresített eredetvidékére, miközben 

persze a keretszövegek – és nyilván maga a cím is – némiképpen hatás-

talanítják azt. Még akkor is megőrződik a feszültség cím és alcím között, 

ha a kötetet megnyitó és bezáró szövegekben kritikaként megfogal-

mazódó állítás, hogy tudniillik a szerző nem tud írni, és meg kellene 

tanulnia, egészen más kontextusban tűnik fel: a könyv elején egy korábbi 

szövege tárgyaként szereplő, sértett barátjával folytatott telefonbeszél-

getést idéz fel, míg a kötet utolsó szövegében „az úgynevezett tanító néni” 

„Ez nem munka!” megjegyzésére tér ki (228), melyet az oktató az isko-

lai sormintafeladat mellé vezetett fel annak idején.

A szövegek gondosan strukturáltak, három nagy egységük egy sok-

színű, ám az egységeken belül szorosan összefogott és – a szövegek 

közötti keresztutalásoknak hála – a könyv egészét tekintve is egységben 

Németh Gábor 

Ez nem munka   

Kalligram Kiadó  

Budapest, 2017
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Ráadásul, amennyiben az olvasó Az igazságról című szövegig lapoz, 

amely egy rasszista és homofób, bevándorlók elleni támadást állít a kö-

zéppontjába, egy nem kevésbé moralizáló felhangokkal bíró, az irodalom 

társadalmi-politikai impotenciája feletti sajnálkozásba fog ütközni, 

amit az tesz különösen kellemetlenné, hogy ugyanaz a Németh Gábor 

írja ezt, aki a Mormotában olyan érzékenyen és fi nom vonásokkal adott 

árnyalt látleletet az európai ideáloknak a bevándorlási krízissel és általá-

ban az idegenséggel való szembesülés következtében történő összeom-

lásáról. Ennek talán köze van annak az emlékezetes elbeszélőnek a ki-

iktatásához, aki megfi gyelőként vagy voyeurként szervezte a regényben 

az elbeszélést, s aki helyett itt egy túlságosan közvetlen – ha lehetne 

ilyet még leírni, azt mondanám, indulatos – elbeszélői szólamot kapunk.

A katarzisról szóló szöveg hasonlóképpen feladja a prózát a bölcsel-

kedésért, hogy aztán a görögök alétheia fogalmát megidézve közelítsen 

egy lehetséges megoldáshoz, feladva a fentebb említett balanszírozást is 

holmi sekélyes okoskodásért a katarzis és a giccs (és persze ekként maga 

a művészet és a szórakoztatóipar) mibenlétéről. És talán nem ez a meg-

felelő hely irodalom és fi lozófi a kapcsolatának feszegetéséhez, de azt hi-

szem, ha egy irodalmi szöveg olvasása közben olvasóként azon kapom 

magam, hogy a szerző érvelésének megalapozottságán és következteté-

seinek érvényességén töprengek, azaz ha a szépprózától idegen olvasási 

stratégiát hív elő a szöveg, akkor ott valami igencsak félrement. Ahelyett 

azonban, hogy műfaji skatulyákkal zsonglőrködnék, vagy e szövegek 

elhibázott szövegszervezési stratégiáit vagy logikai bakugrásait vizs-

gálnám tovább, azt hiszem, érdemes volna inkább azokat az írásokat 

elővenni, melyek ellenben működnek.

Legyen szó olyan kisprózai szövegekről, mint A szabadságról, amely 

a rendszerváltás, szerelmek, szakállfazonírozás mellett, mintegy fél-

vállról, az olvasó ölébe ejti az anya elvesztésére való emlékezés súlyát, 

vagy olyan szövegekről, mint A borzalomról, mely a „halálról való képes 

beszéd föltartóztathatatlan és megszakíthatatlan giccsé” (107) válásá-

val próbál kezdeni valamit Borbély Szilárd öngyilkosságán keresztül; 

Németh Gábor ezeket a szövegeket képes esszéizálni, értve ezalatt azt, 

amit Gyergyai Albert valahol a kulcslyukon át a végtelenre vetülő pil-

lantáshoz hasonlított. Igen, az egyes és az általános ósdi problémájáról 

van szó, de – úgy gondolom – a fenti szövegekkel egybevetve mégis-

csak ezen fordul meg a dolog. Balanszírozás, ismét.

Hasonlóképpen, A méltóságról című szöveg Eörsi Istvánon keresztül 

képes mondani valami igen lényegeset egy egykor volt, s talán ismét 

tartott kötetet adnak ki. Ennek az egységben tartottságnak részben 

oka a kötet egészére – motívumok, szereplők, helyszínek, témák révén 

– kiterjedő személyesség, vagy legalábbis valami olyasmi, amit az olva-

sás során annak tudhatunk be: „összegyűltek szövegek, és azt gondol-

tam, néhány közülük egymáshoz való, mert nagyjából az életemmel 

foglalkoznak” (9) – így a kötetet nyitó szöveg elbeszélője. Az is alátá-

masztja ezt a kötetrészeken átívelő egységet, hogy az első egység Privát 

nevű karaktere köré szövődő és a hetvenes évektől a nemzeti dohánybol-

tok Magyarországáig terjedő időszakban szétszóródó kisprózái olykor 

a harmadik egység bizonyos szövegeihez utalják olvasójukat, melyek-

nek egyes szám első személyű narrátora immár sokkal személyesebb és 

közvetlenebb hangot üt meg, egyes esetekben mintegy sugarakat vetve, 

ha tetszik, a műhelytitkokra is. Németh Gábor, persze ez tőle kevésbé 

meglepő, mesteri megfi gyelő, a kötet csúcspontjain a részletek mégis 

sajátos könnyedséggel tárulnak fel, állandó egyensúlyban tartva a baná-

list és a sorsfordítót, a jelentéktelent és a húsba vágót – mintha utóbbi 

az előbbibe lenne csomagolva, s a legváratlanabb pillanatokban bugy-

gyanna ki belőle, ám csak egy-egy pillanatra, úgy, hogy a legtöbben 

észre sem vennék.

Sajnos azonban a második egység szövegei számos alkalommal oda-

hagyják ezt a balanszírozást, és egy eltérő, nekem meglehetősen proble-

matikusnak tűnő stratégiát választanak. E novellák egy-egy általános 

fogalom köré szerveződnek, melyek közül nem eggyel kövér bölcseleti 

tradíciók szakadnak a nyakunkba (katarzis, igazság, szabadság, ízlés 

stb.). Ez persze önmagában még nem jelentene gondot. Az már sokkal 

inkább, hogy a szövegek elbeszélője túl direkten, a kötetre jellemző 

személyest vagy partikulárist mintegy átugorva akar ezekről bölcsel-

kedni. Ez történik például Az állatokról, avagy megkértek pénzért című 

írásban, ahol is az elbeszélő az állatmese műfaji tradíciójával szembeni 

ellenérzéseinek ad hangot, ám a megszólalás hangja valamiképpen eltor-

zul, a kitermelt szöveg pedig teljességgel mellőzi a Németh Gábor-i szel-

lemességet: „Észbe vettétek már, hogy az »állat a mesében« visszavonha-

tatlanul passzé? Ahogy Móricka elképzeli? Veszek egy állatot, aztán jól 

kitömöm 1 db tulajdonsággal, úgy, hogy majd’ szétdurran a varrásnál?” 

(69) A szándékosan rontott nyelv és otromba hang és szellemeskedő 

szövegelés azonban nem ér célt, és persze az sem segít, hogy az említett 

írás nagy ötlete, a moralizáló állatmese-hagyománnyal szembeni szub-

verzív geg kimerül abban, hogy a főszereplő kandúr egy félvilági alak 

gyanús üzelmekkel.
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különbözőségei ellenére és a fentebb említett kivételektől eltekintve 

– valami személyesség, vagy, ha ez talán átgondolatlan kijelentés volna, 

egy sajátos perspektíva is mindvégig meghatároz.

Egressy Zoltán

Júlialepke. Harminckét 
vallomás

Európa Könyvkiadó

Budapest, 2017

egyre ismerősebb nyelvi helyzetről, ahol a megszólalás lehetősége véte-

tik el azoktól, akik nem a kiszabott kódon akarnak írni vagy beszélni. 

Németh világosan fogalmaz egy rég elfeledett irodalmi vitához fűzve 

kommentárt, ahol is Eörsi fi atal költőként „tulajdonképpen ugyanazt 

a nyelvet használta, mint a többiek, a hazugságét, mert nem volt más ne-

kik, azt lehetett látni, érezted, hogy nincs más, az összes többi betű el 

van véve, vagyis a betűk megvolnának, ám bizonyos sorrendjük ki van 

tiltva az örökkévalóságból, de valamilyen okból csoda történt, mert 

Eörsi mégis magát mondta ki a hazugság nyelvén” (119). Éppígy a min-

dennapokban kopódó nyelv mérgezettségét ragadja meg A némaságról, 

amely a cigányviccek embertelenségéről ír megejtő pontossággal és 

kíméletlen önrefl exióval: „A porrajmos és Tatárszentgyörgy nem tette 

elmesélhetetlenné a brutális cigányviccet, egészen egyszerűen azért, 

mert a porrajmosnak vagy Tatárszentgyörgynek nincsen semmiféle 

nem-cigányok által megosztott, tehát közössé vált vagy akár csak annak 

hazudott tapasztalata, durván fogalmazva, a nem-cigányok társadalma 

még az emberi élet szentségének ügyében sem képes érdemi közösséget 

vállalni a cigányokéval. Pontosabban szólva csak akkor képes, ha ezt 

rituálisan teheti meg, adományok meg ilyesmi szónoklatok formájában, 

mint ez az enyém is” (141).

Talán a kötet harmadik egységébe szorított szövegek a legszemélye-

sebbek, egyes szám első személyű elbeszélőjük is ezt erősíti. Németh 

Gábor (próza)világának olyan ismert színhelyei telnek meg e helyütt 

ismét élettel, mint a Bambi, de szép számmal találni a budapesti hétköz-

napokból vagy kísérteties álomvilágokból megelevenedő jeleneteket 

is, ám a szerző nem marad adósunk a rá jellemző laza eleganciával és 

szellemességgel sem: „A halál nyilván a 11:08-as pomázi busszal érke-

zett, matt fekete esőkabátban, a kabát övét gusztustalan pedantériával 

becsatolta, holott nincs fölöslegesebb egy matt fekete esőkabát övénél, 

nem beszélve arról, hogy maga a becsatolás, az öv hosszának helyes 

megválasztása és rögzítése önmagában kizár az emberi társaságból, és 

a téboly előszobájába tessékel, pedig erre a célra önmagában ott van, 

hogy te vagy a halál” (183).

Németh Gábor új kötete több egybeválogatott írások gyűjteményé-

nél, még akkor is, ha bevallása szerint meglehetősen prózai a keletkezé-

sük története. Az Ez nem munka kivételesen átgondolt és következetes 

szerkesztésnek köszönhetően lesz konzisztens szövegegész, amely mo-

tivikus és tematikus keresztutalásokkal biztosítja, hogy az olvasó keresz-

tül-kasul bebarangolja a kötet passzázsait, melyeket – a megszólalások 

Varga Kinga

LEPKESZÁRNYON

Egressy Zoltán Júlialepke – harminckét vallomás című kötetében semmi 

sincs a véletlenre bízva. Az olvasónak óvatosnak kell lennie, mert ha 

nem vigyáz, könnyen félrevezetve érezheti magát. Már az alcímben 

megjelölt harminckét mennyiségjelző sem stimmel, a három fejezetet 

magában rejtő kötet összesen harminc írást tartalmaz tíz-tizenkét–

nyolc eloszlásban. Ez a kedves játszadozás jellemzi végig a szöveget. 

Mit is tartunk a kezünkben pontosan?

Az egymástól független írásokban az alapszituáció szerint (ezek 

a legkönnyebben feldolgozhatók) az általában nőnemű elbeszélő egyes 

szám első személyben szerelmi érzéseit tárja fel a „másik”-nak, az egyes 

szám második személynek, vagyis „hozzád” beszél, a kapcsolat keletke-

zésének, beteljesülésének pillanatában, vagy befejeződése után, néha 

több évtizeddel is. Ezek az asszociációk csalódást fogalmaznak meg 

a régebbi kapcsolatról, vagy egy most létesült kapcsolatban gyógyítják 

a régit. Kivetített időpillanatot jelenítenek meg, mely csak az elme kusza 

futamaival magyarázható, a ki-nem-mondás előtti pillanattal: „Nem 
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tudtam soha senkivel megbeszélni a dolgokat úgy, mint veled. […] 

Látod, jelen időben mesélem, mert itt vagy velem, hozzád beszélek, 

gondolkodom, minden miattad van, hogy mit szólsz hozzá, ugye ügyes 

vagyok, jókat csinálok, te is úgy gondolod, neked készül minden moz-

dulat és pillanat, nagyon hiányzol, biztos azért keresem a bajt egy ideje, 

hogy vége legyen a szenvedéseimnek” (86).

Azonban nem kizárólagosan női, szerelmi csalódásokat feltáró írá-

sok sorjáznak egymás után, még ha ebből van is a legtöbb. A kötet egyik 

alkotóeleme az elbeszélőmóddal való játék, ezért fordul elő, hogy van 

hagyományos egyes szám első személyű elbeszélés is (A halhatatlan) 

vagy olyan, ahol pontosan nem lehet eldönteni, ki beszél kihez, a szem-

pontok váltakoznak (Jössz, mint az élet, Valle della luna). Ugyanúgy talá-

lunk férfi úi lélekhangot (Kicsi világ, Entrektikum) és anya-lánya vagy 

fi vér-fi vér elrontott kapcsolatának kétoldalú megvilágítását. Előbbit 

illetően egy-egy novella tartalmazza a különböző szempontokat (a Luca 

képe a lányét és a Familiaritás az anyáét), utóbbinál egy íráson belül 

egymást követi a két elbeszélő fi vér szempontja (Hegyomlás). Nő-férfi  

szerelmi történet kétoldali megvilágítása is helyet kap a kötetben (Hibát 

hibára, Kicsi világ). Van, hogy tipográfi ailag különülnek el a beszédhangok, 

akár úgy, nem is tudjuk egészen biztosan a megszólaló kilétét (Krokodil-

könny klub), akár dalszöveg (Összesítés) vagy a villamos hangosbemon-

dójának (Permet) megidézésével. Az érzések feltárása többször kap 

egyéb kinyilatkoztatási keretet, csattanóként derül ki ugyanis, hogy 

az illető diktafonra mondja fel érzéseit szerelmének (Összesítés), máskor 

pszichológusához/pszichiáteréhez beszél (Álmos utas haragja, Valle del-

la luna), vagy éppen a papnak gyón (A halhatatlan, A szultán táncolója). 

A legutolsó novellában (A szultán táncolója) egy prostituált tesz val-

lomást gyóntatópapjának, szent és profán találkozik így, talán nem 

véletlenül éppen ez a befejező írás. 

A kötet vallomások alcíme végig fogva tartja az olvasót. Az „én” 

a „másik”-nak tárulkozik ki, ami akár eleget is tehetne ennek a műfaji 

meghatározottságnak, de sokkal inkább kísérletezésről van szó. A tema-

tikus próbák – mint a szerelmi vallomás, szülő-gyermek, testvéri feltá-

rulkozás egymásnak vagy külső segítőnek (pszichológus, pap) – mind 

a lélek belső megnyilvánulásának lehetősége, akárcsak maga az írás. 

A kötet számtalan önrefl exív utalást tesz az írás aktusára akár tema-

tikusan (Csak míg olvasom), akár motivikusan (visszatérő vonat- és vil-

lamosutak allúziója Esti Kornélra), illetve direkte az írói hagyományozó-

dás is megjelenik: Szép Ernő, Ady, Kölcsey, Th omas Mann és áttételesen 

Kosztolányi. A formai megoldásokban is érződik a szándék a vallomás 

megjelenítésére, erre néhány szövegnél a bekezdés nélküli gondolatfo-

lyam utal, illetve a szöveg egészében elírások, elütések vannak, melyek 

azt sugallják, hogy mindez egy elme szüleménye, és ez jelentheti az 

elbeszélő én bomlottságát, illetve az írói önrefl exivitás megnyilvánulá-

sát is. Az egyes írások pontos műfaji meghatározása is kérdéses lehet: 

novellák, esszék, töredékes vallomások? A cselekmény mellékes, fonto-

sabb a benyomás, de például a Mikor még feleséges voltál című írás tör-

ténetet mesél el, hosszabb, mint a többi. Egy plátóinak induló, majd 

megvalósuló, ezért csalódást okozó szerelem története egy lány szem-

szögéből. Vagy ilyen a Kicsi világ: egy felnőtt nő idézi fel, hogyan mo-

lesztálta a szomszéd férfi  gyerekkorában, és ez milyen lelki sérüléseket 

okozott neki. Az Entrektikumban férfi  ad számot egy festőnőhöz fűződő 

rövidebb viszonyról. Általában azonban az induló narratívát elviszi, el-

mossa a fantázia: nem fejeződnek be a történetek, inkább csak elkezdőd-

nek, és motívumokban térnek vissza egy másik írásban. Nem azonosít-

hatók a szereplők, nincs is nevük, minden belül születik a lélekben, 

a gondolatban. 

A kötetet a Most érsz mellé, Majd kiszellőztetsz és Júlialepke fejezet-

címek tagolják. A Júlialepke, a kötet címadó írása eltér a többitől, melyek 

a szabad asszociáció kellemes következményei. A kékeszöld pillangók-

kal díszített könyvborítót is ez a novella ihlette. Ez a lepkefajta – derül 

ki a szövegből – a hüllők, így a krokodil könnyével táplálkozik. Sokáig 

kell várnunk a megfejtésre, mert csak a sorrendben huszonötödik írás 

adja meg a magyarázatot, egyben visszautal a legelső írások egyikére 

(Krokodilkönny klub). A címadó kulcsnovella női hangot szólaltat meg 

a tendenciának megfelelően, és a kötet legjobb írásai közé tartozik. Tema-

tikus párnovellája a Tátorjánnak, egy húsevőnövény-fajtát központba 

állító szövegnek. A kékeszöld színről eszünkbe juthat a tenger is, amely 

szintén visszatérő témája és motívuma a kötetnek. Ugyanis az összes 

beválogatott szöveget visszatérő motívumok hálózzák be a direkt, egy-

másra feleselő szövegek mellett. Állítható, hogy a kötet a novellafüzér 

műfaji kereteit tölti ki, az Esti Kornélra való explicit utalások is ezt 

támasztják alá. 

Motivikus, tematikus összefüggést egyrészről pszichés sérülések 

tu do mányos vagy nem tudományos körbeírása, megnevezése adja: kény-

szerbetegségek, szorongásos tünetek, fóbiák, az ikertestvériség félelme, 

vágya, gyilkossági kényszer, gyerekkori lelki traumák, kapcsolatfüggő-

ség, valóság és fi kció összekeveredése, félelem a víztől, a tenger utáni 
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vágy, az álom. Ezek explicit körbeírása megerősíti a bomlott elbeszé-

lői én és az írói tudatosság kettősségét.

Tényszerűen is vannak összecsengések, a már jelzett párnovellák 

vagy újraírt történetek. Például a plátói szerelem képzeletbeni megra-

gadása (Hibát hibára) és valósággá válása (Mikor még feleséges volt). 

A felütés, a Simona hazavisz bármikor a tengert helyezi központi helyre, 

melyet néz és segítségével szerelmi bánatot felejt az elbeszélő: „kisétál-

tam a partra. Közel volt, pár lépés. Úgy forrongott a tenger, pillanatnyi 

szünet nélkül, ahogy mindig, jónak mondom, te itt vagy állandóan, 

én is láttam már ilyet korábban, az óceán volt, az Atlanti, de nem így 

emlékeztem rá. Először azt hittem, a kimerültség miatt esik ez is rosz-

szul, mint a hold halványsága, mérges voltam magamra, amiért buta-

ságok bosszantanak, aztán elkezdtem félni a morajtól, ellenségesnek 

éreztem, most innen fentről nem tűnik veszélyesnek, egészen békés, de 

akkor ott számomra maga volt az őrület. Öt perc után nem bírtam hall-

gatni tovább, befogtam a fülemet, észrevettem, hogy pánikszerűen kap-

kodom a levegőt, gyorsan elindultam” (9–10). A motívum többek között 

a Sajnosban tér vissza, az utazás ismétlődését is megjelenítve, amely 

szintén fontos eleme a kötetnek. A szerelmes fél visszaemlékszik régi 

csalódására, szerelmére, körutazást tesz, és mindezt sok évvel később 

idézi fel, utalva a ciklikusságra is, mely a kötet egészére is értendő: „Itt-

hon már nem kerestelek. Gondoltam pedig, hogy elmesélem, mi volt, 

miután hazahúztál. Aztán mégse. Minek? Gyakorlatilag azóta van egy 

ilyen körforgás bennem, sajnos. Ez is, látod, így följön néha, például 

most, pedig nem tegnap történt, huszonvalahány éve is megvan már. 

[…] Valami csak változott a régi időkhöz képest. Mindig van fejlő-

dés” (333–334).

Nyelvújítási szándékkal nagyon sok új szót alkot a kötet, és több-

nyire ezekhez kapcsolódnak a történetek. A „telifón” Az áruló című, 

kicsit kötetidegen sci-fi  novellában, a „feleséges” az Amikor még felesé-

ges voltál címűben, a „laptopos helyleíró az I Hold You Tight-ban ”, az 

„entrektikum” az Entrektikumban vagy a „kongás haver” a Lepkegyűjtő-

ben – ezek a szótalányok jelentéssel telítődnek, ezért rögzülnek az 

olvasó tudatában. 

A kötet a jólmegcsináltság jegyeit mutatja. Intellektuális játék jel-

lemzi, talányos motívumhálója rejtvényfejtést igényel. Akár csak az 

elbeszélő neme: mindig kérdés, hogy nő vagy férfi  beszél-e, hosszabb 

idő és koncentrált fi gyelem után derül csak ki, ha egyáltalán kiderül. 

A nemi kérdés a Familiáris című írásban is felbukkan, az anya azért 

aggódik, hogy lánya valójában nem fi ú-e, mígnem rá kell jönnie, gyer-

meke saját neméhez vonzódik, tehát félig igaza van. A jólmegcsinált-

ságot a kötet eredeti alaphangja egészíti ki, a „benned vagyok” szerelmes 

hang, amely mindennek alapja, és amelyet a nagyon jó első mondatok 

újra és újra sikeresen megpendítenek, mint: „Mindig követlek a sze-

memmel a sarokig. Tegnap néztél vissza először” (Táncoltass); „Pár napja 

te vagy a háttérképem, képzeld” (Összesítés). A kötet sokrétű, több olva-

sást igényel. Gazdagsága fokozatosan bomlik ki az olvasó előtt. A míves 

megszerkesztettség és a szerelmes hangnem túlmutat önmagán, elsőd-

leges szépirodalmi élvezetet okoz. 

Krulik Zoltán

Az utolsó papírrepülő

Kortárs Kiadó

Budapest, 2017

Albert Dorottya

„TENGERNYI SZOMORÚSÁG, 
CSÖPPNYI IDILL”

2017-ben megjelent egy mű a Kortárs Kiadónál – az egyszerűség ked-

véért nevezzük (kis)regénynek –, mely 1944 időszakának személyes 

történéseit dolgozza fel. Nyolcvan oldalon nyolcvanegy rövid törté-

netfoszlányt olvasunk a főszereplőről, aki a regény végéig névtelen 

marad. Sokan írtak erről, a II. világháború irodalma rengeteg művet 

felölel, miért jelenne ma meg egy új regény, amely szintén ehhez a témá-

hoz nyúl vissza – gondolhatnánk, de talán igazabb, ha azt mondjuk: 
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sokan írtak róla. Krulik kötete, Az utolsó papírrepülő ugyanis egy pilla-

natig sem kelti azt az érzést az olvasóban, hogy „igen, ezt már olvas-

tam”, hogy „még egy regény erről”, még ha több mű hangja is felsejlik 

benne olvasás közben, vagy éppenséggel a szerző emeli be azokat az 

intertextusokat szerzőmegjelöléssel együtt, melyek ott lappanganak 

a hangulatiságában, a stílusában és a leírt történésekben. A személyes-

ség a regény fő mozgatórugója, és ez a töredékes visszaemlékezésben, 

a rövid, de rendkívül precíz emlékekben nyer formát.

Az első részben megszólaló hangról nem tudunk semmit, nem tud-

juk, ki beszél, hány éves. Érzésekkel szembesülünk, melyek egy lakásba 

való visszatérés pillanatában merülnek fel benne. A családi ház az, aho-

vá belép, vagy amelyről álmodik, vagy amely egyszerűen csak folyama-

tosan az eszében jár: egy üres, monoton zajoktól kattogó lakás, mely 

magában rejti családja történetét. A jól ismert belső teret ízleli, és ez 

képeket, emlékeket szólaltat meg benne: „Kinek-kinek melyik négy fal 

köze lehetett a legbensőbb a ház árnyai közül? Kapargatom a képek 

pókhálós nyomait” (5).

Az elbeszélő ebből az első ingerből, amely lehet akár látomás, akár 

empirikus visszatérés a lakásba, indít el egy hosszú emléksorozatot: pil-

lanatképeket látunk, melyek szűk családi körére összpontosulnak. Az 

intim térből sejlenek fel az oda köthető események, azok foszlányai, és 

az elbeszélés ideje máris visszaugrott a főszereplő gyermekkorába. Visz-

szapillantások végeláthatatlan sora veszi kezdetét, melynek középpont-

jában a gyermek áll. Mint a Sorstalanság Köves Gyurija, úgy vegyül az 

érett férfi  hangja a homokozóban játszó gyermekével. Mit érthet egy 

gyerek a háborúból? Sokat nem – legfeljebb, amit egy játék nyelve és 

szabályai tolmácsolnak neki. Majd ő legyőzi a katonákat, íjjal támad, 

mint Robin Hood – gondolta. Gyermeki naivitás és tudatlanság, mely 

kétségbeeséssel tölti el az anyát: hogyan lehetne a háború veszélyeiről 

és kegyetlenségéről beszélni a gyereknek, aki a fantázia és a mesék 

világában él? A komolyság és játékosság kettőse végigkíséri a gyerek-

korú főszereplő történeteit, akit főleg családi környezete határoz meg. 

Igen, ez természetes, evidencia, de épp ez adja a regény sajátosságát, 

mélyen húzódó paradoxonát – azaz a szoros rokoni szálaknak a gyer-

meki tudatlansággal való találkozása. Sorra szóba kerülnek a szülők, 

a nagyszülők, a keresztszülők, akikhez valamilyen emlék fűzi a 40-es 

évek közepéről. Legyen az a leghétköznapibb eset, egy cigarettavásárlás 

a trafi kban, elköltözés, az apa megmenekülésének a története az „ávó-

sok” elől, az anya félelme a „négerektől”, jelentéktelennek tűnő történetek 

vagy általában véve fordulattal járó események, mint amilyen mondjuk 

egy haláleset vagy a kilakoltatás. Nincs lényegi különbség a kettő kö-

zött – pontosabban nincs kevésbé lényeges és nagyon fontos történet. 

Egymás mellé helyezett esetekből áll össze a mű, melyet a gyermek hol 

játékos-naiv, hol brutális hangneme jár át. Hiteles és felforgató – egy-

részt mert mit sem fog fel abból, ami vele történik, másrészt pedig 

mert összeér az azóta felnőtté vált férfi  hangjával, aki már hol ironi-

kusan, hol közömbösen viszonyul az akkori eseményekhez.

Az emlékezés és a jelen között gyakran nem érzékelhető határ. 

Ugyanígy gyakran az sem érzékelhető, hol érnek össze a narrátori szó-

lamok. Kegyetlen a bizonyosságnak ez a hiánya: „A kertben homokozó 

nekem, állatnak ketrecek” (6). A gyermek vagy a felnőtt narrátor be-

szél? Az elbeszélő olykor bebújik a gyermek bőrébe, máskor az emléke-

zéshez tartozik hozzá a közbevetés, hogy mit is gondolt ő akkor. A meg-

jelölés hiánya azonban brutális hatást ér el: ijesztő a gyermek közönye, 

de ijesztő a felnőtt férfi  száraz, elhidegült viszonya is az akkori önma-

gához és családjához. Hidegvérrel rántja vissza a mondatokat a háborús 

múlt valóságába, és érezzük, hogy most már érti, tudja vagy legalább 

sejti, mit élt át akkor. Ami most keserű emlék, az akkoriban a tudatlan 

gyermekkor volt a számára – a visszatekintést a késői megértés és az 

ezzel járó fájdalom kíséri. És az a legszebb ebben az írásban, hogy min-

dennek ellenére nem szenveleg. A hallgatásban, a tárgyilagos leírá-

sokban, a félbehagyott történetekben hiányként van jelen a fájdalom: 

„Egy holttest napok múlva is ott feküdt befagyva a patakká lett lövész-

árok medrében, üveges szemekkel meredt ránk a jégen keresztül, ahol 

csúszkáltunk” (15).

Egy olyan korban élt, melyben nem voltak támpontjai, de amelyből 

fennmaradtak például bizonyos szavak. Lehet, hogy a mai olvasó több 

szót is kikeres a szótárban, merthogy elfelejtettük vagy sosem hallottuk, 

mi az a „masamód” vagy „csille”. És ez így van rendjén. Ezek az emlé-

kezés lenyomatai, hozzátartoznak az emlékezés tárgyához, a II. világ-

háború valóságához. Az viszont, ahogyan emlékezik és ahogyan elbeszél, 

egy új nyelv megteremtésétől függ. És létrehoz egy nyelvet, mely az 

akkorhoz való viszonyát szólaltatja meg: a gyermeki észlelés, a játékos 

fantáziaképek felől beszéli el a háborús-családi történéseket, megtartja 

a gyermeki nyelvet, a sajátos elnevezéseket, miközben kiszolgáltatott-

ságról, halálról, rombolásról beszél. A két dolog – az, amiről gondolko-

dik, illetve a gondolkodás módja és nyelve – ütközik, és ezáltal összefo-

nódik két esztétikai minőség: a kegyetlenség és a játékosság, melyeket 
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kerülnek ezek a művek, címek, szereplők Krulik regényébe? A fősze-

replőnek irodalmi párhuzamok, irodalmi karakterek és helyzetek jut-

nak az eszébe mintegy váratlanul. Az elbeszélői szólam nem késztet 

bennünket mélyebb intertextuális rétegek felfedezésére, hanem banális 

bevillanásokként találkozunk az irodalmi utalásokkal. És bár többféle-

képpen történik az utalások beemelése – Nemecsek például a gyer-

mek szereplő tüdőgyulladástól való félelme kapcsán sejlik fel benne, 

a Krasznahorkai-regényt elsősorban a bálna körüli zavargások mint a 

két mű főszereplőjének a közös élménye emeli be, míg Hamletet egy 

szó, Dánia (az ország egykori jelentősége a család életében) kapcsán 

említi –, mindvégig meghagyja őket egyszerű említésnek, hirtelen asz-

szociációnak, mögöttes gondolati vagy metatextuális sík nélkül. Az em-

lékezés mechanizmusához ez is hozzátartozik. Ugyanazt a struktúrát 

követik az intertextuális utalások, mint az emlékezés, a múlt felidézése: 

jelentős vagy jelentéktelen történetfoszlányok, illetve megalapozott 

vagy légből kapott idézetek és parafrázisok – irreleváns kérdés. Az em-

lékezésen nem kérhető számon logika, szerkesztettség, ez esetben az 

irodalmi intertextusok szintjén sem, hiszen Kruliknál az intertextusok 

is az emlékezés részét képezik – mint bevillanások, hirtelen emlékek, 

szaggatott történetek a személyes múltjából. Elhint neveket, címeket 

akkora lazasággal, mint ahogy a papírrepülőről is beszél, a címbeli 

papírrepülőről, és lépünk is tovább a regényben. 

Nagyanyja a halála előtt a könyvtárba küldte a József és testvéreiért, 

majd húsz év múlva immár a felcseperedett elbeszélőnk kezébe kerül 

újra a könyv, melynek első lapjait nagyanyja kegyetlenül kitépte, ami 

pedig maradt és idővel összeállt, az „tengernyi szomorúság, csöppnyi 

idill” (48). Hasonlóan látom Krulik kötetét, annyi eltéréssel, hogy a szo-

morúság és az idill rejtve marad. Az elhallgatás, a félbeszakítás és az 

egymásnak ütköző elbeszélői szólamok elfedik a történetek drámaisá-

gát, az eltávolított elbeszélői hangot pedig közöny és olykor irónia irá-

nyítja. Hiány. Hiány szervezi a kötetet, mely talán az emlékezet viszony-

lagosságából ered – de ez már nem is lényeges. És nem történeti, nem 

II. világháborús műről van szó, hanem személyes és lírai prózáról; és ha 

tovább megyünk, azt is felvethetjük, hogy nem regény, hanem nyolc-

vanegy tömör emlékezetfoszlány szekvenciája, melyek az emlékezés 

szabadságát követik. Krulik új könyve meghagyja olvasójának a kitöl-

tetlen réseket, melyekből elsősorban egy kor hangulata és egy család 

hézagos múltja tárul elénk.

elsősorban a tudatos vagy a tudatlan állapot határoz meg. Sőt gyakran 

egy mondaton belül történik meg az ütköztetés. És ezen is felül, míg 

a gyermeki észlelés tisztaságát és tudatlanságát felnagyítja, rájátszik 

erre, addig a felnőtt szereplő döbbenetes közönnyel és iróniával szólal 

meg. Talán nem a hitelességre kell rákérdeznünk ebben a műben, hiszen 

ennek a lehetőségét már maga az emlékezés aktusa is ellehetetleníti. 

Ehelyett a kötetet szervező sajátos esztétikára kérdezhetünk rá, és kér-

dezünk is rá folyamatosan olvasás közben – azaz a megdöbbentésre, 

az elbeszélt események világából való kizökkentésre.

A mű második felében pedig a tizenéves fi atalember áll előttünk, 

akinek immár az orosz nyelvvel, az orosz dalokkal és lányokkal bizarr 

a viszonya, a gyermekkori események múlttá váltak, ennek dokumen-

tumai és lenyomatai immár a padláson porosodnak, főszereplőnk pedig 

a padlás émelyítő illatában kutat a régi kacatok között. Hangsúlyossá 

válnak az iskolás évei, a rezgő mellű tanárnő, Budapest, szülei korai 

szerelmi történetei, a katonaság… – vágás.

„Végighordozták a Vértesen, a Bakonyban. Nem láttad a Werk meis-

ter harmóniákat? Krasznahorkainak, Tarrnak valahol látnia kellett. 

Szinte érzem, hogy bűzölög a kitömött testnek álcázott műanyag önt-

vény az elátkozott világvégi város főterén” (34). Számtalan irodalmi 

utalással találkozunk a kötetben. Krasznahorkai írásaival azonban nem-

csak az rokonítja ezt a művet, hogy elmeséli Az ellenállás melankóliájá-

ból ismert, bálnát szállító teherautó átvonulását a városon, parafrazálja 

ennek egy részletét, sőt meg is említi őt meg Tarrt, ráadásul játszik 

a Krasznahorkai-regény hangulatával is, hanem a próza zeneisége az, 

amely emellett összekapcsolja a két szerzőt. Ellentmondásosnak tűn-

het, hiszen Krasznahorkai a hosszú mondatairól híres, Kruliknál pedig 

tömör mondatokról beszélhetünk – de az élőbeszéd zeneisége, a mon-

dás természetessége itt a lényeg, és ez mind a nagyon rövid, mind a na-

gyon hosszú mondatok sajátja lehet, ha érzékenyen hallgatunk a beszéd 

ritmusára. 

Krasznahorkai mellett több szerző vagy mű címe, illetve inter tex tus 

is szerepel a regényben, melyeket az emlékezés és az emlékek kivál-

totta asszociációk működtetnek. Herczeg Ferenc Kék rókájából Lencsi 

mint a ravasz szobalány alakja, A Pál utcai fi úk Nemecsekje mint aki 

a hideg víz áldozata lett, és A Pál utcai fi úk mint regény, melyet az anyja 

nemrég olvasott. Emellett eszébe jut a Hamlet, amikor arról beszél, hogy 

a szülei egy időben ki akartak költözni Dániába, és végül maradtak, 

vagy éppenséggel Pepin bácsi Hrabal Sörgyári capricciójából. Hogyan 
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Pintér Bence

A SÖTÉTSÉG IDEÁT VAN

Sötét dolog ébredezik a magyar irodalom útvesztőjének eldugott, nyir-

kos, homályba burkolózó sarkaiban. Bartók Imre és Sepsi László tavalyi 

munkái, a Láttam a ködnek országát és a Pinky már felvillantottak va-

lamit ebből a mélyben meghúzódó, csendes sötétségből, melyet a két 

szerző fi noman kimunkált mondatai és párbeszédei elrejteni egyáltalán 

nem kívántak, de feltétlenül előtérbe sem toltak – így ezek a kötetek 

megmaradtak a fantasztikum és az irodalom fősodrának kietlen határ-

vidékén. A JAKkendő-díjas Fekete I. Alfonz A mosolygó zsonglőr című 

könyvében már egy fokkal egyértelműbben nyúl ezekhez a témákhoz. 

A forgatókönyvírás felől érkező, elsőkönyves Veres Attila Agave Köny-

veknél megjelent regénye, az Odakint sötétebb pedig egy olyan hangot 

tárt elénk, amely pontosan segít beszélni a mai magyar valóságról, 

bőven a fantasztikum kapuin belül úgy, hogy az a szélesebb közönség 

számára is releváns lehet.

A jelenség nem egyedi. Világszerte egyre nagyobb az érdeklődés 

a science-fi ction, a fantasy és a horror, tehát a fantasztikus vagy speku-

latív irodalom világa iránt. A Trónok harca, a Walking Dead és a Star Wars 

hatalmas rajongótábort magukénak tudó történetei mellett hétről hétre 

érkeznek a hírek a spekulatív irodalom világába tartozó klasszikus és friss 

regények, regényfolyamok televíziós és fi lmes feldolgozásainak előkészü-

leteiről. Többek között az állhat a dolog mögött, hogy ezek a művek 

az egyszerű eszképizmuson túllépve gyakran a bevett ma gas irodalmi 

formáknál is érzékletesebben beszélnek a modern ember vágyairól és 

álmairól, félelmeiről és neurózisairól. Még közelebbről pedig ezek a kötetek 

arra is remek alkalmat nyújtanak – elsősorban a kortárs amerikai szerzők 

számára –, hogy különböző kisebbségi csoportok életéről szóljanak.

Magyarországon kissé csehül állunk a fantasztikus műfajokkal. Az 

elmúlt években, évtizedekben ugyan jó pár remek zsáneríró jelentke-

zett az egyes műfajokban kifejezetten erős művekkel, de egyikben sem 

volt meg az a plusz, mely a szélesebb közönség képzeletét is megragadta 

volna. A science-fi ction területén rendületlenül alkot például László 

Zoltán és Brandon Hackett (Markovics Botond), akik pár évente le-

tesznek az asztalra egy-egy remek ötletekkel teli, elképesztően érdekes 

víziókkal dolgozó művet; fantasy vonalon pedig talán elég csak Klein-

heincz Csilla Ólomerdő című, magyar mesevilágból táplálkozó megkapó 

családregényét és Moskát Anita Horgonyhely című fantasyjét említeni.

Kánai András, a fantasztikummal foglalkozó SFmag blog szerkesz-

tője érdekes szempontot világított meg nemrégiben a témában: „Nem 

szeretem a magyar helyszíneket a zsánerben, különösen a sci-fi ben nem. 

Túl kisszerű, túl jelentéktelen ország vagyunk ahhoz, hogy a világ sorsát 

jelentősen befolyásoló űrállomásunk vagy robotunk legyen (ezért is a hu-

mor egy adekvát megoldás), a többi alzsánerben meg nehéz arra gondol-

ni, hogy majd pont nálunk nyílik meg a portál, ami a csodálatos fantasy-

világba vezet, vagy mondjuk egy elnéptelenedő kelet-magyarországi 

zsákfaluban kezdődik a világvége.”1 Kánainak igaza van: minek olvassunk 

olyasmit, amit külföldön ezerszer, ráadásul ezerszer jobban megírtak 

már; olyat, ami nem ad semmi egyedit a hazai olvasónak? A kérdés ab-

ból a szempontból költői, hogy a magyar és külföldi művek szigorú kriti-

kusa éppen azért tette fel, hogy elárulja: Veres Attila regénye csuklóból 

ledöntötte ezt a könnyedén felvázolt, bár nem alaptalan előítéletét.

Ezen a ponton érdemes arról beszélni, hogy hova is illeszthető be 

a tárgyalt regény a spekulatív irodalom már-már rákosan burjánzó 

alzsánerrengetegébe. Veres könyve ugyanis egyáltalán nem sci-fi , és nem 

is fantasy, de még horrornak is csak azért mondanám, hogy a laikus olvasó 

nagyjából el tudja helyezni valahol. A leginkább talán akkor járunk kö-

zel a megoldáshoz, ha a weird, avagy furcsa irodalom címkéje alá próbál-

juk beszuszakolni a történetet. Ez pedig elvezet minket a horror, a weird 

és a dark fantasy atyjához, H. P. Lovecrafthez, az egyetlen olyan referen-

1 Kánai András, Veres Attila: Odakint sötétebb, Sfmag.hu 2017. 07. 27., sfmag.hu/2017/
06/27/veres-attila-odakint-sotetebb.
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ciához Veres regényével kapcsolatban, akit talán a szélesebb közönség 

is ismer. Ezzel viszont azt is kimondtuk nagyjából, hogy Veres Attila 

regénye gyakorlatilag előkép nélküli a hazai fantasztikusirodalmi palet-

tán: ugyanis nemcsak a weird, de a horror is markáns képviselő nélküli 

műfaj a magyarországi zsánerirodalomban. Bár az utóbbi időben rajon-

gói oldalról sűrű mozgolódás támadt Lovecraft öröksége körül, ezt mu-

tatja a Th e Black Aether és az Azilum fanzinok virágzása – előbbiben 

publikált először novellát az Odakint sötétebb szerzője is.

És ha már idáig eljutottunk, idézzük is rögtön a kozmikus rettenet 

mesterét. „Az emberiség legősibb és legerősebb érzése a félelem, a leg-

ősibb és legerősebb félelem pedig az ismeretlentől való rettegés. […] Oly-

féle lélektani alakzattal vagy hagyománnyal állunk szemben, mely épp-

oly mélyre beágyazódott tudatunkba, mint az emberiség bármely más 

alakzata és hagyománya; egykorú a vallási érzülettel, melynek több 

aspektusával rokonítható, és legbelső biológiai örökségünknek túlságo-

san kiszakíthatatlan része ahhoz, hogy ne hasson erőteljesen fajunk egy 

fontos, noha szám szerint nem jelentős kisebbségére” – írja Lovecraft 

a Természetfeletti rettenet az irodalomban című összefoglaló írásában,2 

amelyben az ősi mítoszoktól kezdve a húszas évek végéig veszi számba 

a rémtörténetek irodalmát. Miközben belemerülünk az Odakint sötétebb 

világába, tartsuk észben ezt az idézetet.

1983 februárjában megmagyarázhatatlan eseménysorozat történt 

Magyarország egy meg nem nevezett, erdős vidékén. Az Eseményterü-

letnek nevezett térségben egy éjjel megugrott a halálesetek és öngyil-

kosságok száma; volt egy kisebb földrengés és az időjárás is váratlanul 

fordult a megszokottnál zordabbra. Reggelre furcsa lények tűntek fel 

– az egyik hipotézis szerint az erdőben élő baglyok helyét vették át. 

A cellofoidának nevezett, szőrös, csápos teremtmények békésnek tűn-

tek, és kezdetben azok is voltak. Lefotózni, levideózni azonban nem 

lehet őket; a hamarosan külön megyévé nyilvánított terület határain 

túl pedig gyorsan meghalnak. Hamarosan kiderült, hogy az általuk ter-

melt kristálytej gyógyászati célra alkalmazható, orvosolja például állí-

tólag a rákot, bár ez nem bizonyított.

Az állatok alapvető hatással vannak a közvetlen környezetükre. 

Megmagyarázhatatlan dolgok történnek a helyiekkel a Megyében; fur-

csa, élénk álmokat látnak az itt tanyázó külföldi hippik; de például 

2 H[oward]. P[hillips]. Lovecraft, Természetfeletti rettenet az irodalomban = H. P. 
Lovecraft Összes művei, II., ford. Galamb Zoltán, szerk. Galamb Zoltán – Kornya 
Zsolt – Tézsla Ervin, Szukits, Szeged, 2003, 12.

a matematikai összefüggések is alapvetően különböznek errefelé az uni-

verzálisnak hitt szabályoktól. A fejezetek elején fellelhető fi ktív iro-

dalmi, tudományos és sajtóidézetekből (Moldova Györgytől kezdve 

Torgyán Józsefen át Tarr Béláig) viszont az derül ki, hogy az állatok 

megjelenése ellenére az elmúlt harminc évben nagyjából ugyanúgy 

történt minden, mint a mi világunkban: kiléptünk a keleti blokkból, 

beléptünk az EU-ba. A cellofoidákat persze vadászni kezdték tejükért 

az élelmes magyarok, de a nyugati tiltakozások és az uniós szankciók 

hatására rezervátumokba terelték a megmaradt példányokat.

Egy ilyen telepre érkezik dolgozni a huszonéves Gábor, akit homá-

lyosan körülhatárolt világfájdalma és szakítása űz el a városból. Korábbi 

dolgairól kudarcos párkapcsolatán, illetve apja korai távozásán kívül 

nem sok mindent tudunk meg. A Megyébe vezető vonatúton kapcso-

lódunk be az életébe: kissé önbizalomhiányos, önmagával elégedetlen 

fi atal srác. Tulajdonképpen akárki lehetne az Y-generációból – és ép-

pen a specifi kumok hiánya teszi könnyűvé, hogy bárki azonosuljon 

vele ebből a nemzedékből. „Külföldre kellett volna mennem. Angliába, 

mosogatni. Vagy a németekhez, hotelba. Oda talán lett is volna kap-

csolatom” (10)3 – jegyzi meg egy ponton. Ismerős gondolatok.

De Veres nem csak ilyen módon segíti elő, hogy gyanútlanul lépjünk 

a Megye területére. A már említett, cellofoidákkal kapcsolatos vitákat, 

ügyeket felidéző passzus eleji idézetek mellett az első fejezetekben renge-

teg olyan környezeti elemet hangsúlyoz, amelyekből nemcsak látjuk, de 

rögtön érezzük is, hogy Magyarországon vagyunk. „Bár drágább, meg-

érte volna IC-vel jönni, mert azon néha működik a légkondi. A gyors-

vonat viszont olcsóbb, és lehet sutyiban dohányozni” (4) – jegyzi meg 

egy ponton a főhős. Egy másik helyen a főszereplő az iskolai büfékben 

kapható műízű meggyes cukorkával álmodik, és már-már mi is a szánk-

ban érezzük a gyerekkorunkból ismerős ízt. Az állomáson a térkövezés 

EU-s támogatását hirdető tábla fogadja a leszállókat, és hiába járnak ide 

külföldi turisták tömegével, minden csak magyar nyelven olvasható.

A falu maga is ismerős világ. A Kádár-kockákban tanyázó nyugatról 

jött hippik Lehel hűtőt használnak; két kocsma van, de csak az egyik-

ben beszélnek „külföldiül”. A másik kocsmában zajlik egy kártyaparti, 

immár harminc éve: a lények megjelenése óta néha változó résztvevők-

kel, de folyamatosan tart, mint annyi más zsugázás az ilyen helyeken 

– persze ez a parti különleges, de erről később. Akad egy bolt is, egy 

3 Az oldalszámokat az elektronikus kiadás alapján tüntetem fel.
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országos franchise helyi üzlete – mind jártunk már ilyenben. Az Ese-

mény óta egy ketrecben élő, nyilvánosan megtekinthető cellofoida köré 

a ház tulajdonosa „magyar királyokat ábrázoló, gigászi”, házibar kács-

szobor-parkot épített. „Azt mondta, hogy országunkat Isten választotta 

ki arra, hogy az állatokkal törődjünk, ahogy királyainkat is arra válasz-

totta ki, hogy a jövőbe vezessenek minket. Gyerekként is sejtettük, hogy 

a fi ckó nem teljesen normális” (16) – jegyzi meg a narrátor.

Mikor már mind komfortosan elhelyezkedtünk a reményvesztett 

generáció érzelmi világában és a magyar valóság gyakran lehangoló vi-

szonyai között, elkezdenek megkörnyékezni minket a furcsa, nyugtalaní-

tó dolgok. Eleinte ezek még egyáltalán nem tűnnek természetfelettinek, 

olyanok, amelyeket bőven leírhatunk a narrátor hangsúlyozott önbiza-

lomhiányának melléktermékeként is. Ilyen például, amikor a vo naton 

utazó külföldiek megbámulják Gábort: „Anders fülkéjében elhallgattak. 

A fülke felé fordultam, hogy megnézzem, mi a csend oka. Nyolc szem-

pár meredt rám. Megdermedtem, mint a nyulak a fényszóró láttán. 

Csak bámultak, mozdulatlanul, szándék nélküli, izzadt testek” (16). 

Aztán itt van a bolt falán lógó hirdetőtáblán talált cetli: „Volt, aki macs-

kát kínált, volt, aki tápot. Több angol nyelvű hirdetés reklámozott virág-

nyelven anyagot vagy ajánlott szállást. Egy citromsárga cetlin ennyi állt: 

»SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!« Se telefonszám, se név” (48).

Ahogy azonban Gábor egyre több időt tölt a lények között, szapo-

rodnak a megmagyarázhatatlan események. A hétköznapi világba bele-

simuló instant rettenet egyik legjobb példája talán a fülestojás: a reggeli 

rántotta készítése közben Gábor két tojást gond nélkül feltör, a harma-

dikból azonban „sűrű, fekete vérrel borított nyers húsdarab esett a tálba” 

(63). A legenda szerint ha elásod, akkor kinő a fülesfa, és aki ilyet tör 

fel, arra hamarosan rátalál a szerelem. (Később tényleg kinő a fülesfa, és 

Gáborra is rátalál a szerelem. Véletlen?) Egy másik példa: a főhős olvas-

nivalót keres, és a telep fészerében talál is egy rakat könyvet. A gond csak 

az, hogy „a szöveg értelmetlen volt, a szavak egymás mellett sorakoztak 

ugyan, de bármiféle koherens jelentés nélkül” (58).

Az Odakint sötétebb világában a baljós események mellett a területről 

és lakóiról szóló sötét anekdoták, pókokkal teli mendemondák, szörnyű 

rémálmok és falusi legendák borzolják a kedélyeinket, és sosem tudhatjuk 

róluk, hogy igazak-e. Ha igen, nemigen akad rájuk magyarázat. Veres 

Attila elképesztően lehangoló hasonlatokkal ágyaz meg a hangulat-

nak. „A tűzhelyre egy PB-palack volt kötve, mint a kórházban a hal-

dokló nyugdíjasokra a gépek” (39). Vagy: „Az elveszett osztály története 

a külföldiek között terjedt, mint egy nemi betegség” (52). És még egy: 

„Az ajkán nagyon kicsi anyajegy húzta meg magát, várva a napot, amikor 

elrákosodhat” (50). Tucatnyi hasonlót idézhetnék: majdnem minden ha-

sonlat negatív érzéseket kelt, alig találni közöttük pár neutrális, esetleg 

pozitív hangvételűt, ez pedig hatásosan teremti meg a történethez pasz-

szoló sötét atmoszférát.

A regény két jól elkülöníthető részre bontható: míg az első kéthar-

madában Gábort követjük, a befejező szakaszban részben nézőpontot 

váltunk, miközben értesülünk róla, hogy a Megyén kívül is elkezdő-

dött az apokalipszis. A lények megjelenése és az ehhez kapcsolódó, 

Gábor érkezése óta egyre szaporodó furcsa események magyarázatot 

nyernek ebben a szakaszban, ahogy Gábor története is megoldódik 

– kozmikus értelmet nyer. A végkifejlethez vezető egyik kulcsjelenet – 

amelyben Gábor az általa bölényként elképzelt magasabb rendű lény-

nyel társalog egy kietlen pusztaságban – véleményem szerint a magyar 

fantasztikus irodalom egyik legjobban kivitelezett epizódja.

A történetnek több olvasata lehetséges. Az Odakint sötétebb először 

is megváltástörténet, egy végletekig sötét újtestamentum; másodszor, 

ahogy Farkas Attila Márton a Könyvesblogon írta, szürrealista szocio-

regény, avagy a „szerző nem képzelődik, hanem máshogyan érzékel”, 

„azt a Magyarországot mutatja, amiben élünk, mégsem látjuk”;4 har-

madszor pedig ennek ellenére ízig-vérig fantasztikus regény, amely nem 

próbál magasirodalomnak látszani, nem akar belépni ebbe a diskurzusba, 

pedig tulajdonképpen megtehetné. De belülről jövő mondanivalója és 

minőségi mondatfűzése mellett egyáltalán nem keni el a világépítést 

és a zsáner szempontjából értelmezhető központi probléma megoldását, 

ami pedig jellemzője szokott lenni a két világ között egyen súlyozó 

szövegeknek.

Veres Attila itthon egyedülálló első regénye így egyszerre műfajte-

remtő alkotás a fantasztikumon belül, illetve erős híd a zsánerirodalom 

és a konvencionális magyar irodalmi hagyomány között. Emellett meg-

mutatja azt is, hogy lehet értelmesen, sokatmondóan beszélni a ma-

gyar valóságról, illetve a magyar valóságból kiindulva univerzálisabb 

bajainkról és vágyainkról a fantasztikum eszköztárát használva. Sőt: 

meggyőződésem szerint azt bizonyítja, hogy a mai magyar – kibővít-

ve: közép-európai – valóság megragadásának egyik legjobb irodalmi 

módja a weird hagyomány lehet.

4 Farkas Attila Márton, A világosság a sötétségben fénylik, KönyvesBlog.hu 2017. 07. 10., 
konyves.blog.hu/2017/07/10/a_vilagossag_a_sotetsegben_fenylik.


