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is különösebb drámaiság nélkül simulnak a mindennapok menetébe. 
Hiába indokolják az események és az azokat átélő személyek érzései-
nek, meglátásainak elmesélését, és mozdítanak is valamennyit az élet-
helyzeten, emberi kapcsolatokon, de ábrázolásuk nélkülözi a felfoko-
zott érzelmeket, drámaiságot, tragikumot, az érzelmek szélső értékek 
közötti dinamikáját. Nincsenek indulatok, a szereplők valamiféle foj-
tott egyhangúsággal, távolságtartó elfogadással viszonyulnak akár az 
általuk „gondatlanságból” elkövetett vagy bizonytalanságban hagyott 
vétkeikhez, akár közeli hozzátartozójuk betegségéhez, halálához. Ezek 
az emberek még arra sem „alkalmasak”, hogy szenvedélyeiket, indulatai-
kat, érzelmeiket megéljék, kimutassák, hogy megengedjék maguknak 
bármilyen irányú vitalitás, heves reakció kitörését, az önkontroll elve-
szítését. Inkább néma szenvedéssel élik meg emberi kiszolgáltatottságu-
kat, méltatlan helyzetüket, vagy csendes mazochista örömmel élvezik 
a szabályok, társadalmi, etikai keretek átlépését, titkolt apró bűneiket, 
vágyaiknak rejtett kiélését. Ennek a visszafogottságnak, (el)fojtottság-
nak a mélyén, a szenvedélyek, kon¼iktusok, érzelmek ki/megélésének 
öncsonkító hiányában is tetten érhető a szerző létszemléletének és áb-
rázolásmódjának nyomasztó mivolta.

Szvoren Edina egyes művei kiválóan felépített, aprólékosan kidol-
gozott mesterremekek, mint például a Popa Éva, amely sokunk ked-
vence, de ilyennek tartom az Ez már volt, ez már megesett, az Áruházi 
blues, illetve a Jönnek a verseim című történeteket is. Folyóiratban olvasva 
mindig ütnek, hatnak. Ezúttal azonban azt éreztem, hogy kötetbe ren-
dezve ezek a „szövevényes, morózus dolgok” túl hasonlóak. Akármeny-
nyire eltérnek is egymástól maguk a történetek, a szereplők vagy a kü-
lönböző nemű és korú én-elbeszélők, a nézőpont, az optika és a fókusz, 
a dolgokhoz való viszony végtére is ugyanaz, így a szövegek kötetben 
való olvasása lelkileg rendkívül megterhelő, emberpróbáló. És ezen 
még az sem segítene, ha merő bolondériából versekként próbálnánk 
olvasni a történeteket a címre hagyatkozva. Persze hogyan is kérhetnénk 
a szerzőt, hogy nézzen, lásson másként, ha egyszer így néz. Így tud. 
Mégis, mégis, négykötetnyi tömény novella: „ez már volt, ez már meg-
esett”.
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HOMMAGE À CHRISTIE

Mészöly Ágnes közel két tucat, többségében gyerek- és mesekönyve 
után az idei könyvhétre egy felnőtteknek szóló krimivel jelentkezett. 
A történet gerincét egy egykori gimnáziumi osztálytársakból álló, 
összetartó baráti társaság éves találkozóján bekövetkező haláleset adja. 
A Rókabérc, haláltúra azt meséli el, miként igyekeznek a különböző 
életutakat bejárt szereplők a saját előtörténetük függvényében felderí-
teni a történteket. A műfaj egy tradicionális formájához nyúlt tehát a 
szerző, legalábbis abban az értelemben, hogy regénye vállaltan Agatha 
Christie-hommage-ként íródott, annak több tartalmi „követelményé-
nek” is eleget téve. Tehát a társadalomban különböző rangot, pozíciót 
betöltő szereplőknek a külvilágtól való karanténszerű elkülönülése ka-
talizátora, egyben előfeltétele a gyilkos történetnek Mészölynél, akár-
csak Christie-nél. Ám míg az angol szerző könyveiben mindez a legtöbb 
esetben sallangmentesen megírt Poirot-krimiként működik, Mészöly-
nél a társadalmi különbségekre vetül nagyobb �gyelem, ő ugyanis 
Christie-nél valamivel többet szeretne elmondani karaktereiről. Nehéz 
is valójában eldönteni, vajon a gyilkosság körülményeinek megírása 
szolgál-e a korrajz apropójaként, vagy inkább fordítva. 

A szereplők lelkivilágának feltárása és aspektusaik bemutatása az 
angol krimiszerzőnél minden esetben kulcsfontosságú, ezek megisme-
rése ugyanis szükségszerű az indítékok, lehetőségek, szociális hálók 
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ban” képes tartani tettének lelki következményeit, akár a sokkot, akár 
bizarr módon a siker érzetét. A harmadik fejezet végére bekövetkező 
halálesetig mindössze három szereplő „szólalt meg”, és hamar feltűnhet 
az olvasónak, hogy a gyilkosság elkövetőjének fejezete, illetve a lehet-
séges gyilkosok száma aligha korlátozódhat erre a három „beszélőre”. 
Máskülönben saját műfajiságával menne szembe a kötet már a szöveg 
elején. Különösen jogosnak tűnik ez a sejtés úgy, hogy ebből a három 
szakaszból egy az áldozaté, egy pedig az ügyésznőé, aki várhatóan, 
a·éle alkalmi Poirot-ként vagy Miss Marple-ként, önkéntes alapon 
vezeti majd az eset felgöngyölítését.

A cselekmény mindenesetre a választott szerkezet keretei között, 
zökkenőmentesen halad a végkifejlet felé, ám a gyilkos leleplezésének 
pillanatában felmerülhet az olvasóban, hogy a tettes fejezetének olva-
sásakor valójában szerzői elhallgatások áldozatává vált – mintha csak 
az író és a gyilkos összedolgoznának, ám ez véleményem szerint nem 
szerzői fogás, hanem szerkezeti hiátus, logikai probléma. Ez ugyan 
nem hagy maga után az olvasás egészére kiható, rossz szájízt, viszont 
felfedi a szerző által választott szerkesztési taktika beépített, elkerül-
hetetlen hibáit. A gyilkost – akinek kilétére természetesen csak az utolsó 
fejezetben derül fény – olyan elbeszélői furfang beszélteti, mely külö-
nös módon elhallgatással él, de utólag újraolvasva az általa narrált 
részleteket, úgy tűnik, a későbbiekre vonatkozó sejtetéseket aligha rejt 
ez a részlet. Ezzel a szerző nem átveri, hanem félrevezeti olvasóját, 
hacsak nem tekintjük az elkövető küldetéstudatát, vallásos, sőt pszi-
chopátiás egotripjét olyan vallomásos módon eredetinek, egyenesnek 
és átgondoltnak, amelyben valójában nem a gyilkosság ténye, hanem 
a neki jutott elbeszélői részletben kifejtett karakter önazonossága a kér-
dés. Más szóval, azért nem tesz megjegyzést az általa már elkövetett 
gyilkosságra, mert az számára természetes, már-már hétköznapi ese-
mény, másrészt pedig a terve része, míg annak elkövetése a személyisé-
gének a lényegéhez tartozik, a történteket így nem traumaként éli meg. 
Azaz nem azért nem re¼ektál a gyilkosságra, mert önmaga előtt is tagad-
ná bűnösségét, hanem amiatt, mert küldetéstudatának pusztán csak egy 
lépése a gyilkos terv végrehajtása. Ez a felvetés mindenesetre a struktúra 
átgondoltságát kérdőjelezi meg, és ezért úgy tűnik, hogy a szerző, 
szerkezeti megfontolásokból, elsunnyogta ezt a narrációs problémát.

A szerkezet, mely kérdésessé teszi egy ilyenfajta történet elbeszél-
hetőségét, természetesen ígéretes mutatványnak tűnik a regény kezde-
tén. A világirodalomban számos példa mutatja (Bret Easton Ellistől 

felderítésekor. Agatha Christie hősei jellemzően arisztokraták, magas 
rangú tisztek, bürokraták, művészek, orvosok és a legtöbb esetben értel-
miségiek – olyan �gurák, akik között, brit arisztokrata család sarjaként, 
az írónő maga is eltöltötte az életét. Mészölynél ennél jóval szélesebb 
a merítés, ebből következően pedig a nézőpontok is sokszínűbbek, 
mert bár a rókabérci, úgynevezett Viszockij-túrán végigvonuló csapat 
tagjai egyazon gimnáziumi osztályba jártak egykor, életeseményeik 
különböző területekre sodorták őket. Van, akiből alkalmi segédmunkás 
lett, de van köztük menő, cégbirodalmat kiépítő, politikai karrierrel 
kacérkodó nagyvállalkozó, orvos és ügyész, csúcsinformatikus, test ne-
velőtanár, egyben amerikaifoci-edző, háztartásbeli, szingli karrierista, 
iskolaigazgató, megcsalt feleség, özvegy, de színházrendező és a kö-
zösségből elmenekült, meleg erdész is.

Hogy Mészöly nagyobb hangsúlyt fektet �guráinak társadalmi kü-
lönbségeire, valamint előmenetelük történetére, azt a könyvben nekik 
szánt bemutatkozási lehetőségek bősége mutatja. A Rókabérc, haláltúra 
minden egyes szereplője egy-egy fejezet elbeszélője, és ők egyszersmind 
a történet időbeli előrehaladásának fenntartói is. A nézőpontok sok-
félesége azonban nem válik az elbeszélői technika koherens építőele-
mévé, ugyanis az ebből fakadó valóságtorzulások, értelemde�citek nem 
foglalkoztatják a szöveget. Bár felvethető lenne, hogy zsáner-/lektűr-
szövegnél ez elfogadható-e, megítélésem szerint ez nem elegendő érv, 
tekintve, hogy számos olyan, jellemzően nem szépirodalmi szöveget 
lehetne említeni, amelyek konstruktív, értelemalkotó elbeszélés tech-
nikákkal élnek. A cselekmény az egyes szereplők szemszögéből megis-
mert szeletekből, lineárisan épül fel, és az aktuális narrátor párbeszé-
deinek idézése mellett – amelyek kénytelenek újra meg újra pusztán  
a cselekmény jelenének egy-egy részletére koncentrálni, szükségsze-
rűen elhallgatva, illetve elhallgattatva másokat – a karakterek közötti 
viszonyrendszer és a szereplők lelkiállapota is feltárul a fejezetekből.

Ez a módszer egyszerre bravúros, ám egyben súlyosan problemati-
kus is, és komolyan megkérdőjelezheti az elbeszélés hitelességét. Annak 
szándéka ugyanis, hogy a szerző minden szereplője előtt megnyissa  
a teret, elvi úton megy szembe azon törekvéssel, hogy bizonyos sze-
replőknek el kell hallgatniuk valamit. Egy őszinte, egyes szám első sze-
mélyű narráció ugyanis nem hallgathat semmiről sem. Sőt, merőben 
valószerűtlennek tűnhet az, hogy az i»úkori barátját frissen meggyilkolt 
szereplő intim, belső monológokból is építkező nézőpontja „takarás-
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Akutagawa Rjúnoszukéig), mennyi elbeszélői és értelmezési energia 
kapacitálható egy különböző nézőpontokból elmesélt eseménybe, de 
elsősorban akkor, amikor a narráció módja szoros kapcsolatba lép, de-
�nitív viszonyt hoz létre az elmeséltekkel. Mészöly Ágnes könyvében 
az, hogy mindegyik szereplő „szóhoz jut”, pusztán demokratikus alap-
elv, de a szerző nem igazán strukturálja a történésekről kialakuló képet. 
Ettől függetlenül a fejezetek �gurákhoz kötése üdítő lazítása a szöveg-
nek, különösen amiatt, hogy Mészöly jól ráérez a különböző preferen-
ciákkal, végzettséggel, állással és világképpel rendelkező szereplők 
nyelvezetére. A nagyvállalkozó Tibor siker-elbeszélése, Attis macsó 
stílusa, Dia misztikus-okkult világképe, Vica kiszolgáltatottsága, Ricse 
hip-hop lazasága, Pisti extrém módon realista szemlélete vagy Gota 
és Zsó� pro�zmusa jól elkülöníthető regisztereket eredményeznek.  
A fejezetek ettől függetlenül teljesen egyenrangúak, és alávetik magu-
kat a történet narratívájának. A látszólagos egyenetlenségek elsősorban 
a karakterek erősségét követik: szükségszerűen karakánabb a nyomo-
zást lefolytató Gota, mint a háttérben sopánkodó Dia és Ila, de megint 
más a dühöngő tornatanár, Attis. És bár nyelvi-stilisztikai elemek jel-
zik a narrátorok kilétét, az egyes részek problémamentesen simulnak 
a regény egészébe, ami a gyilkosi elbeszélés – már említett – lefojtásá-
val és esetleges logikai hiányosságával világosan alkot egészet. Ilyen 
módon a kötet a·éle leszerkesztett, kisimított dimenzióként tételező-
dik. Kérdéses persze, hogy a szerkezetbe csatornázott többletenergiák 
jogosan írják-e felül a szöveg egyéb aspektusait.

Ami kiváltképp fontos egy ilyen műfajú szöveg esetében – külö-
nösen olyan történet kapcsán, amelyben a potenciális gyilkosok eleve 
adottak, és az olvasónak kapásból a rendelkezésére áll tizenhárom 
gyanúsított –, az a feszültség fokozása, valamint a gyanú környezetének 
túlírása, egyszóval a késleltetés. Értve ezalatt azt, hogy a regény közel 
300 oldalának egyik megkerülhetetlen alkotói módszere az lehet, ha 
az író minél több szereplőjét keveri gyanúba, és minél több zavaró kö-
rülményt, elterelő mellékszálat ír a karakterei köré, hogy az utolsó 
pillanatig képes legyen bizonytalanságban tartani az olvasót a gyilkos 
kilétét illetően. Ez Mészölynek jól sikerül, a gyilkosság körülményeit 
pedig egy múltbeli traumatikus esemény feldolgozatlanságával hozza 
kapcsolatba. Doki, Ricse, Tibor és Doki húga, Kata a gimnázium utá-
ni években Franciaországban élték lázadó évekeit, aminek Kata rejté-
lyes halála vetett véget. Doki és Ricse (aki Kata akkori szerelme volt) 
szinte belerokkant az esetbe, és történetük „máig” tartogat rejtélyes, 

sőt kínos részleteket. Bár a kezdetektől fogva ismert és használható 
epizódnak tűnik ez, a szerző hatékonyan aknázza ki a sebek feltépésé-
ben rejlő lehetőségeket. Ennek feloldása és váratlan kifejlete a szöveg 
izgalmas, jó megoldásai közé tartozik.

Műfaji prózáról   lévén szó, a legfontosabb kérdés mindig a gyilkos 
személyének kiléte. Mészöly Ágnes alapvetően jól építette fel a gyanú 
többszörösen rétegzett köreit, számos műfaji platformon szerencsés 
módon klisék nélkül mozog. És végső soron hihető és hiteles indítékot 
tálal a bűnös leleplezésekor, ami a kisebb egyenetlenségeket és a tel-
jes logikai szigort megúszó szerkesztésmódot, ha nem is írja felül, de 
valamelyest feledteti, és olvastatni tudja a regényt. A végkifejlet tár-
gyalásakor Agatha Christie-től ismerős banalitással, ebből kifolyólag 
az hom mage-nak teret engedve, a szerző szerethető módon engedi át 
az ügyésznő, Gota kezébe annak lehetőségét, hogy a kor zsenije, azaz 
a szuperprogramozó Pisti segítségével felvázolja a tragikus körülmé-
nyeket. Az utolsó fejezetek izgalmai a zsáner ígéreteinek megfelelően 
épülnek fel, és beváltják a szórakoztató műfajjal szemben támasztott 
elvárásokat.

Mészöly Ágnes szövege így összességében egy rutinos szerző kor-
rekt munkája, amelyen érződik, hogy az író – szemben az angolszász 
vagy skandináv műfaji szerzők javával – nem a történet felépítésére és 
szerkesztési szigorára tesz fel mindent. Azonban nem vitatható el leg-
főbb érdeme, hogy a bár helyenként nem sallangmentesen, itt-ott ter-
jengősen építkező szöveg mégis képes magához láncolni olvasóját az 
utolsó oldalakig.
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