
Grecsó Krisztián: 
Pletykaanyu

Egy újabb költõ, aki prózába kezd,
s nem is akármilyenbe. Anekdotázik,
kipletykálja a falubeli dolgokat, s el-
felejti közölni, hogy amit a könyv-
ben olvasnak, csupán kitalált törté-
net, kitalált személyekkel, s bármi
egyezés a valósággal a véletlen mû-
ve lehet csak. Teljesen összemossa a
valóságot a kitalációival. Kelt is vele
nagy zûrzavart, hogy az egész falu-
népe felháborodik. Elõször csak fe-
nyegetõznek, majd a bíróságra men-
nek, pereskednek. �A bizonyos köl-
tõ, aki van itt nálunk a faluban, állna
villa a hátába, kipofázza a titkos
ügyeket is, a szennyest, hogy így ci-
comázósan mondjam, olyat is eset-
leg, amit a pletyka se nagyon, azokat
is, bele a nagyvilágba, hogy égjünk,
mint az olajmezõ [�] s ami legrosz-
szabb, anyu szerint hazudik is.�

Grecsó Krisztián elsõ novelláskö-
tete, a Pletykaanyu elsõsorban Szeg-
várt, szülõfaluja lakóit érdekelte csak
igazán, keltve ott nagyobb izgalmat,
mint a kortárs prózában. A fiatal
költõ két verseskötet megjelentetése
után (Vízjelek a honvágyról és az An-
gyalkacsinálás), hasonlóan például
Zalán Tiborhoz, Szálinger Balázs-
hoz, Peer Krisztiánhoz, Térey Já-
noshoz, Orbán János Déneshez,
más formában mutatkozik be. Ked-
velt írói alkotásfolyamat lett a vers és
a próza egymás utáni alkalmazása,

illetve a formák keverése, amit Grecsó
is követett. A két ciklusból (Én,
Schriwanek András és Szép) álló kö-
tet két szándékról, két prózapoétikai
törekvésrõl tanúskodik. Elsõként a
prózában rejlõ szövegépítkezési for-
mák vonzották, másodsorban a falu
világában, a zárt közösségben meg-
élt élményanyag felmutatása, egy ré-
gi mûfaj felfrissítése.

A két elképzelés az Én, Schriwa-
nek András hat novellájában egye-
sült, amelyekben a szerzõ a modern
anekdota, a pletyka mûfaját és a
pletykálkodás folyamatát, körkörös-
ségét formálisan is érzékeltetõ pró-
zát alkotott meg. Valódi történésrõl
szó sincs, csak mesélõnk � minden
írott formát felrúgva, az élõbeszéd
stílusában � ecseteli a falu ügyes-ba-
jos dolgait. A szóbeliség imitálását
elõsegítik a folyamatosan ismétlõdõ
mondatok, bekezdések, a szöveg
szerkezeti felépítése. A novellák el-
beszélõje � tudatában annak, hogy
idegeneknek teregeti ki a szennyest
� tudatosan kialakított mesélõi sze-
repében képes eltávolodni életköze-
gétõl, és érzelmi szálait csak jelképe-
sen ábrázolva finoman kizárja, távoli
szemlélõvé teszi olvasóját.

A falu többrétû szerepét � élet-
tér, zárt közösség, sajátos nyelv, a
szórakozást helyettesítõ pletykák,
szoros kapcsolatrendszer � használja
fel ahhoz, hogy a zárt közösségben
rejlõ legfõbb kérdést megfogalmaz-
hassa. A közösséghez tartozás teljes
azonosságot feltételez, s minden kü-
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lönbözni vágyó törekvés gyengíti
ezt. Mégis a két ellentétes folyamat
egyszerre él és teremti meg a falu la-
kóit jellemzõ, folytonosan gerjesz-
tõdõ és oldódó feszültséget. Az elsõ
ciklus ezt a folyamatot azzal érzékel-
teti, hogy az ebben a közösségben
felnövõ mesélõ épp akkor szeretne
különbözni, amikor a legteljesebben
azonosult velük. 

A második ciklus, a Szép már ke-
vésbé sikerült novellák összessége.
Az újabb hat történetben a szöveg-
építkezés formái kaptak nagyobb
hangsúlyt, s így elveszett az elsõ rész
minden bája, falusi hangulata. Ezek
az elbeszélések ugyancsak a faluban
játszódnak, de a zárt közösség szoká-
sait imitáló nyelvezet nélkül. Söté-
tebb, fülledtebben fojtogató légkör-
rel és a közösségen belüli egy-egy
torz kapcsolatrendszer ábrázolásával
jellemezhetõk. Mind a hat novellá-
ban a titokként kezelt mendemon-
dák �démonizálása� a zárt közösség
egyik jellegzetes szokását, a köztük
zajló piszkos ügyek látszattudatlan-
ságát emeli ki és jeleníti meg. A ho-
mályos körülmények közt öngyil-
kosságot elkövetõ tanítónõ, a falu
kocsmáit sörrel ellátó állattenyészet,
a temetõben szexuális kicsapongása-
it élõ hármas egyaránt túlfûtött, he-
lyenként értelmetlen vagy zavaros
történetek magjai.

A Szép novellákban a feszültség-
teremtés, a nyílt konfliktus ábrázo-
lása elfojtja az elsõ ciklus finom, já-

tékos, gyakran bonyolult prózapoé-
tikáját. �A furcsa történetekben ta-
lálhatja az ember a legtöbb bizo-
nyosságot az idõre.�

GYUTAI ZSUZSANNA

(Jelenkor Kiadó, Bp., 2001. 1300 Ft)

Prágai Tamás: 
Sötétvilágos

Prágai Tamás a fiatal kortárs írók-
költõk egyike. Az idén megjelent Sö-
tétvilágos � egy regény és egy esszé-
kötet után � második verseskönyve,
amely az 1996-tól 2001-ig húzódó
évek termésébõl született. A versek
elrendezése a megkomponáltság ér-
zetét kelti. A Füst Milán-mottó
megvilágítja a cím szimbólummá
emelt értelmét, majd egy, az olvasó-
nak ajánlott vers következik.

A könyv szerkezete ezt követõen
ciklusokra tagolódik, ezek közül az
elsõ a Hiányos trópusok. A címnek
megfelelõen olvashatunk például
�Magellánverset� (A sótartó szárazra
vetett), tehát egy ég(hajlat) alatt he-
verõ téma kibomlását hiányos szó-
kapcsolatokban. �A trópus értelem-
hiány csak� (Hajnalban hagysz el),
amely jól kifejezi a Prágai-féle pro-
fán mágia-líra intenzitását, ahol a
Dzsungelben semmi sem az, aminek
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