
Sajátos vágástechnikájú, filmszerű emlékmontázsokat sorjáztat Krulik Zoltán
Az utolsó papírrepülő című mininovella-füzére, amely a szerző születésétől a
kamaszkor végéig, a katonaévekig kíséri a későbbi zeneszerző-szövegíró
fikció nélküli élet- és csa-
ládtörténetét. „Mikor írás
közben belemászol, lee-
reszkedsz és alámerülsz a
múlt kútjába, olyan em-
lékeket tudsz felhozni,
amikre nem is gondoltál
harminc-negyven évig” –
mondja Krulik egy inter-
júban,1 és valóban, az em-
lékezet résein át kémlelő
író előtt olyan átjárók nyílhattak meg, amelyek az alkotó koncentrációkészség
által nem csupán az elraktározott eseményeket mutatták meg más fénytö-
résben, hanem a még mélyebben hordozott, zsigeri élményeket is feleleve-
nítették. Akár érzéki emlékezetmechanizmusnak is nevezhetjük a múlt ilyen
formában való feltárását, amely leginkább a kisgyerekkor artikulálatlan, sza-
gokból, hangokból, ízekből felépülő világát idézi. A gyermeki szemléletmód
folyamatosan jellemző a narrációra – természetesen az utólagos reflexiók,
kiegészítések szinte észrevétlen elbeszélői adagolása mellett –, félálomszerű
hangulatot kölcsönözve a gyakran abszurd jeleneteknek.

„Felsőgallán születtem, a Kálvária-hegy oldalában. A Kálvária utca 12.
szám alatt pár évig éltünk a családdal a születésem (1951) után, a rákosi-
rendszer legvadabb időszakában. Ezzel együtt nagyon szép volt a gyerekko-
rom, amit főleg a családi fészeknek, szüleimnek-nagyszüleimnek köszönhetek.
Ironikusan szoktam emlegetni, hogy rákosi pajtásnak is köszönhetem, hogy
háromgenerációs családban nőhettem fel. Ávós karhatalmi segédlettel lakol-
tattak ki minket hároméves koromban, ezért kényszerűségből anyai nagyszü-
leimhez kerültünk. Gyakorlatilag a nagymamám nevelt, amíg a szüleim
dolgoztak, és nagyapa, aki ötvös-rézműves volt. 1958-ban ő restaurálta a há-
borúban megsérült Turul-emlékművet.”2 Tatabánya és környéke tehát az a mik-
rovilág, amelyben a 20. századi történelem mintegy sűrítve szüremlik át az
elbeszélő mindennapjaiba, aki suttogásokból, félszavakból, elszólásokból, de
leginkább a közvetlen környezet metakommunikációjából olvassa ki a család
élethelyzetének valódi hátterét. A nagyszülők ritkán mesélnek, a szülők is csak
idővel tárják fel a múltbéli titkokat, így hát a név nélkül megjelenő visszaem-
lékezőnek nincs is nagyon mit retusálni, restaurálni az egymásba fércelődő
emlékfoszlányokból álló emlék-konstrukción, hiszen többnyire csak pillanat-
képek, párbeszédtöredékek állnak a rendelkezésére. Klasszikus családtörténet
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nem is bomlik ki, mégis rendkívül sok mindent megtudunk azokról a korszakos
kataklizmákról, illetve személyes tragédiákról, amelyek általánosnak mond-
hatóak Magyarországon (és egyáltalán Közép-Kelet-Európában) a szóban

forgó generációk között. Svábok, tótok, zsidók adták a Krulik-család
közegét, a tágabb környezetet pedig az iparvárossá alakuló „Turul
alatti” térség lakossága szolgáltatta, a kommunizmust építő társada-

lom megannyi szürreális és elidegenítő elemével, ugyanakkor némi szocreál
bájjal is, amivel a szerző akarva-akaratlanul is felruházza az általa leképezett
szituációkat (lásd a miniszoknyában, tűsarkú cipőben órát tartó, nonkonfor-
mista énektanárnő figuráját, vagy a könyv 28. fejezetének rákosiról szóló pa-
rodisztikus „magánbeszédét”). Céltalan nosztalgiázásról azonban szó sincs,
inkább egyfajta öntudatlan identitáskeresésről, amely lapról lapra egyre job-
ban tárja fel magát az író és a befogadó előtt, ám valamelyest lezáratlanul
hagyja az újrajátszott múltbéli jelenetek irodalmi „családállítását”, bár a ka-
tonai behívó – mint a felnőttkor küszöbe – mindenképpen megtehető egy élet-
szakasz lezárásának.

Krulik Zoltán biografikus etűdjei tehát furcsa elegyét jelentik a felölelt
kor közérzetének, a különösen kalandos sorsú felmenők legendáriumának,
illetve annak az elfogulatlan látásmódnak, amivel a passzív, de mindinkább
kíváncsi gyermeki figyelem lassan képes lesz összekapcsolni a körülötte rejt-
jelesen kommentált vagy tabuként kezelt jelenségek látszólag érthetetlen
mozzanatait. Például ’56-ban, Tatabányán: „Akkor is cigarettáért küldtek,
mikor a trafik mellől, a végeláthatatlan sorokban visszavonuló sereg kato-
náira kiáltok: – Drasztutyi! A kocsisor hirtelen megáll, és géppisztolyos ka-
tonák ugrálnak le a platóról. Sokáig remegtem a fürdőszobát kulcsra zárva,
míg elhittem, hogy nem jönnek értem. / Egy holttest napok múlva is ott fe-
küdt befagyva a patakká lett lövészárok medrében, üveges szemekkel meredt
ránk a jégen keresztül, ahol csúszkáltunk.” Vagy egy másik alkalommal, szin-
tén a tatai térségben: „Már a postára is elküldtek levelekkel, amikor a parkon
át a Nagy Fűz mellett haladva, a Vasút híd felől szokatlanul lassú tempóban
közeledő teherautóra lettem figyelmes. […] Amíg a kocsikísérő a fülkéből
kiugorva, a postára sietett, a sofőr figyelmetlenségét kihasználva, hátulról
felmásztam a kocsira. / Lélegzetem is elállt. / Karnyújtásnyira tőlem kukori-
cagránát, tojásgránát, szárnyas aknavetőgránát, hosszúkás ágyú- és harc-
kocsilövedékek tucatjai, és bombák, bombák, bombák, hátukon ismeretlen
betűkkel, számokkal, csillagokkal.” A belülről olykor felhőtlennek tetsző, ter-
mészetesen elcsavargásokkal, csínytevésekkel, bandázással töltött gyerekkor
így válik a felnőttvilágnak kiszolgáltatott, korántsem veszélytelen játszó-
térré, ahol lépten-nyomon a pusztítás maradványaiba botlik az elbeszélő, aki
mind rutinosabban és öntudatosabban viszonyul a „varázstalanított” ese-
ményekhez, miközben mindvégig megőriz valamit saját naiv, rácsodálkozó
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hajlamából. Ez teszi valamelyest könnyeddé, elemeltté a legfajsúlyosabb
részleteket is, bár ez a hatás lehet, hogy a szellősebben kezelt fejezeteknek
is köszönhető, amelyek helyenként átmenet nélkül, különböző tematikával,
hangulattal, megközelítésmóddal rendelődnek egymás mellé, feloldva
valamit abból az igencsak megterhelő tragikus tartalomból, ami a leg-
több történetet jellemzi. Ezzel együtt kissé szertelennek, széttartónak
is érezhetjük a vékony kötet felépítését, amely nem minden ponton tudja
szervesíteni anyagát. 

Talán több lírai, álomszerű betét erősebbé, képszerűbbé tette volna a
prózai szövegszervezést, ennek ellenére Az utolsó papírrepülő költői-
sége a motívumok szintjén érezhető marad, ahogyan az a szerző ro-
binzon KruZo nevű zenei formációjának dalaiban is tetten érhető,
melyeknek jó néhány darabja (Üres a ház, Minden elmúlik) ugyanebből
a személyes/történelmi élményanyagból táplálkozik. Persze nehéz 
elvonatkoztatni Krulik dalköltészetétől annak, aki ismeri ezeket a 
darabokat, ugyanakkor könnyű is egyben, hiszen az emlékfüzér pró-
zanyelve nem mondvacsinált formai váltás, hanem kiérlelt írói meg-
szólalásmód eredménye. (A szerző saját bevallása szerint – Horatius
intelmének megfelelően – körülbelül kilenc évig dolgozott a művén.)
Egyébként – akárcsak a Cseh–Bereményi szerzőpáros esetében –
maguk a dalszövegek is felfoghatóak egy-egy tömörített novellaként;
az elbeszélések prozódiájában pedig rendszerint fellelhetőek „zenei”
fordulatok, visszatérő fő- és mellékmotívumok; mondhatnánk azt is,
hogy a novellákban hasonlóképpen váltják egymást a megkomponált
és improvizatív szakaszok, mint a Krulik vezette Makám együttes mu-
zsikájában. (Épp ezért lett volna szükség egy előkészített, hatásosabb
zárlatra.)

„Mindig itt, az elhagyott házban ébredek, a csupa-ajtó hallban,
ahol nincs se asztal, se szék, csak a monoton kattogó gázóra a tejüvegen be-
szivárgó fényben. / Kinek-kinek melyik négy fal köze lehetett a legbensőbb a
ház árnyai közül? / Kapargatom a képek pókhálós nyomait. / Egy csecsemőnek
vagy halálraítéltnek nem ugyanaz a legbelsőbb tér? / Nagyanyám és nagy-
apám életük végéig váltogatták az utcai és az udvari szobát, míg végül az
egyikben megnyugodtak. // Ez a szoba – mormolom magamban – passzázs
vagy zsilip. Átjáró.” Az első fejezet múltidézés előtti szavai ezek, amelyek még
a régi családi ház árnyait emlegetik, akik pár oldallal később olyan életszerűen
rémlenek fel, mintha el sem tűntek volna azóta a falak közül. „Minden elmúlik,
minden úgy marad…” – szól a robinzon KruZo egyik dala. KruZo ezúttal tehát
a Magyarország nevű sziget kalandoraként saját múltjában találja magát –
nem száműzetésben van itt, nincs elszámolnivalója, számot sem akar vetni
semmivel. Talán csak újra gyújtóst szeretne tördelni a nagymamának, vagy
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újra szeretné hallani édesanyjától az Ezeregyéjszaka meséit elalvás előtt,
vagy a féltestvér Ágnes zongorajátékát, esetleg magába szívni a szabó apa
Örökkévalóság igézetében készített kabátjainak naftalinszagát… Krulik Zoltán

kitáruló „átjáróházának” ajtaját végül ugyanaz a szél csapja be, ame-
lyet a történelem szelének is nevezhetünk, de ami talán többet is jelent
ennél: arra a bibliai szélre is gondolhatunk, amely kiszámíthatatlanul

kerekedik fel időről időre, hogy újralapozza történeteinket. Talán ezt a kötetet
sem kell szigorúan, lapról lapra olvasni, érdekes lehet például visszafele ha-
ladni az időben: végül is ugyanoda jutunk, mintha elölről kezdenénk: egy fé-
lelmes és álmos világba. Egy katonai sátorba vagy egy gyerekkori szobába.
Ébren, de lecsukott szemmel hallgatva a vén szelek zaját. (Kortárs, Bp., 2017)
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