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nológjába, amely gyakran nem nyúl túl az autonarratív eszközökön és 

az egyszerű mondatformákon).

Gyöngyi Attila borítója és belső, novellaindító fotói külön említést 

érdemelnek, mivel gyakran a novellák elemi metaforáit építik tovább, 

és adnak kapaszkodót a pszichológiai fogódzókat kereső olvasónak 

egy-egy szereplő világának megértéséhez.

a fent leírtaknak köszönhető. A pontosság és a humorosság legtöbb-

ször csak elérni kívánt cél marad a könyvben, ám ez elég ahhoz, hogy 

viccesnek túl komor, komornak túl vicceskedő legyen. És még nem is 

ez a legnagyobb baj vele.

Az első részben, a könyv felütéseként olvashatjuk a Feljegyzések a 

hivatalból című, − ifj úkor, verse − alcímű szatirikus részt, amely egy vi-

szonylag rövid időintervallum feljegyzése: az angoltanár közhivatal-

nokként érvényesülni próbálásának lenyomata. A főhős múltjáról meg-

tudunk ezt-azt, de a rövid, külön címekkel ellátott, mégis összefüggő 

történetek stílusára nehezen találok magyarázatot. Értem én, hogy 

a főhős fi atal, kiábrándult, hogy a hivatali élet sztereotípiája még akár 

a megvetésre is okot adhat. Azt is értem, hogy az ide kényszerült értel-

miségiből a cinizmus legmagasabb fokát képes kiváltani, de a nőkhöz 

vagy csak úgy az embertársakhoz való viszonyulás ilyen módjára nem 

találom kielégítő magyarázatnak az ifj úkor lendületét és merészségét, 

még ha a továbbiak erre engednének is következtetni. Ugyanis a leírás 

közönséges, a „humor” forrása kimerül a maszturbálás, a szex, a szex-

ről való álmodozás és a „főhős” számára undorítónak vélt testek minél 

részletezőbb (mondhatjuk úgy is: naturalisztikus) leírásában. Mindez 

körülbelül százhúsz oldalt eredményez, amelynek ismeretében (és vé-

gigszenvedését követően, közben átélve a főhős iránt, az élete iránt, 

a könyv iránt érzett ellenszenv és megvetés minden szintjét – nyilván 

ezt elérni sem kis teljesítmény!) szinte felüdülés a második rész novel-

láit olvasni.

(Az angoltanár evangéliuma – férfi kor, bridge –) című egységben (tár-

ca)novellák kaptak helyet. Fényező Nagyjuhász János különböző jele-

neteket villant fel életéből, tanulságos avagy éppen vicces krokikat ír, 

legyen szó az angoltanárokat ért sztereotípiák megerősítéséről, eseten-

ként kiforgatásáról; hogy milyen lassan halad egy fordítással; vagy épp 

az előző részhez hasonlóan: mennyire unja, hogy ezzel kell pénzt ke-

resnie. Itt az elbeszélő nyelve kevésbé közönséges, sokkal nyugodtabb, 

vélhetően ezzel is erősítve a korábban már pedzegetett nézetet, misze-

rint a kor előrehaladtával megnyugszik, lecsillapodik az ember. A terhes 

feleség jelenik meg itt már, a hamarosan családapa-státuszba kerülő 

angoltanár életképei ezek. Az írásokat nagyfokú önirónia jellemzi, ami 

némiképp ellensúlyozza azt, hogy az olvasó úgy érezheti: annak bizo-

nyításánál, hogy a szerző ismeri és jól elsajátította a műfaj követelmé-

nyeit, nemigen kap többet. Ez alól talán az archaizált nyelvű Epilógus 

a kivétel, amely a már az előzőekben, a novellákban elszórt, a főhősre 
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Nagy Koppány Zsolt: Nem kell vala megvénülnöd 2.0. Egy regény, amely 

igazából három regény, vagy legalábbis ezek egysége, egy főszereplő-

vel, Fényező Nagyjuhász Jánossal, akinek szerelmeit, munkahelyeit és 

zavarbaejtő öregkorát ismerhetjük meg, vélhetően naplójából, amely-

nek utolsó része valamikor a 2040-es vagy 2050-es években készülhe-

tett, amikor is a 2001. január 1-je előtt születetteket üldözi az ÖSÖK 

(tehát az Öregekre Specializálódott Öldöklő-kommandó), vagy talán 

mégsem, de aztán talán mégis. Negatív utópia, társadalomkritika és 

korrajz, melyhez nem is nagyon kell ennyit előremenni, hiszen olyan 

statikus kor a regényben leírt idő, amelynek alapjait mostani minden-

napjaink nyújtják. A könyv „vitriolos humorral és lendületes pontos-

sággal teremt meg egy groteszk világot” – harsogja a fülszöveg. S bár 

igaz, hogy a világ groteszk és elég visszataszító, ám ez nem feltétlenül 
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vonatkoztatható tényekből összeálló történet (feleségével való megis-

merkedése és közös életük, illetve a gyermekáldás) mozzanatait meséli 

el, kitérve a hivatali élettel folytatott, az első részből ismert küzdel-

mekre, sőt még korábbra, az angollal való találkozásának abszurd je-

lenetére is.

Az előző két rész köztihez képest még nagyobb ugrással érkezik a 

kötet címadó egységéhez, a Nem kell vala megvénülnöd 2.0-hoz (– öregkor, 

chorus –) az előzőekben már megedzett olvasó. Egy negatív utópia ké-

pe bontakozik ki, az öregek társadalmi haszontalanságát középpontba 

állító Kormány képében, amely végül az öregek internálása és lemészár-

lása mellett dönt. Itt a főhős vejével való kapcsolata kerül középpont-

ba, illetve a kései szerelem, Juli megjelenésével a test romlandóságára 

irányuló refl exiók lesznek túlsúlyban. Ezen kívül a társadalmi beren-

dezkedésről is esik néhány szó. Kifejezetten jól sikerült rész a (Klasszi-

kus fordulat) című, melyben feleségével való kapcsolatának felvázolása 

után annak haláláról értekezik a főhős. Az utolsó könyvben lepleződik 

le a naplójelleg is, s válnak a történések igazán utópikussá és groteszkké. 

A három rész közül ez sikerült a legjobban, megerősítve az első rész 

végén Nagyjuhász kirúgásakor elhangzottakat (és valamelyest elhal-

ványítva a naplószerűség tényét): „Egy háromkötetes könyvet írok, és 

annak csak az első része szól a hivatalról. Illetve nem a hivatalról: egy 

hivatalról. És őszintén szólva mind az első, mind a második kötet csak 

előjáték a harmadikhoz. Pusztán azért írom meg őket, hogy annak a 

sokkját enyhítsék… hogy azt felvezessék, és az olvasók fi gyelmét elte-

reljék” (124). Olvasóként úgy vélem, hogy bár valamennyire tényleg 

előkészítik az utolsó egységet és a fi gyelmet is elterelik róla, a kötet egé-

szét szem előtt tartva a két ezt megelőző rész inkább negatív, mint 

pozitív hatásokat eredményez.

A legtöbb felróható problémára (például a hangnemmel vagy az 

egymástól nagyon eltérő szövegekkel kapcsolatos kérdésekre) a kötet 

azzal válaszol, hogy ez egy napló. Ezt egyébként elég hamar sejthetjük, 

azonban az utolsó részben az időskori szerelem, Juli szájába adni azo-

kat a kérdéseket, amelyek az olvasóban is megfogalmazódnak, majd ez-

után még válaszolni is rájuk: mindez túl egyértelművé teszi ezt a tényt. 

Ahelyett tehát, hogy maga a szöveg (annak milyensége, összetettsége) 

vetné fel a naplóként olvashatóság lehetőségét, a fenti konkretizálással 

(olvasóra erőltetéssel) kvázi ez válik az „egyetlen helyes olvasattá”. 

Ugyanez a helyzet azokkal a részekkel, amelyekben egészen abszurd 

jelenetekről és álmokról olvashatunk. A naplójelleg, illetve a szövegben 

található, erre vonatkozó refl exiók ezen, egyébként izgalmas (és a szö-

veget fi gyelmesen olvasva, még ha nehezebben is, de szintén megfejt-

hető) részek értelmezési lehetőségeinek halmazát is jelentősen szű-

kítik. A szintén felmerülő utólagos közreadás (és ehhez kapcsolódóan 

a címekkel való játék) előrevetítése is csak ront a dolgon. Némelyik 

rész a naplón belül szándékoltan szépirodalomnak készül (többek kö-

zött az imént említett groteszk történések leírása), amelynek lezárása 

a Kafkát megidéző „bírósági jelenet”. Ez a korábban olvasott, a főhős 

életébe nem illeszthető részeknek értelmet, lezárást biztosít, összeállít-

va egy, a naplóban külön szálként működő alkotást is. Egyértelműsége 

ellenére egyébként mégsem tartom rossz húzásnak ezt a (mondjuk úgy) 

önleleplezést; az előző háromszáz oldal függvényében egy ilyen csavar 

még a fentiekben kifejtett kérdésessége ellenére is érdekes tud lenni.

Ahogy az már kiderült, három nagymértékben különböző rész al-

kotja a könyvet, ezért is tartottam fontosnak, hogy mindegyikről kü-

lön-külön szóljak. A folytonosság már említett hiánya érzékelhető a fő-

hős jellemében is: a három részben három különböző jellem rajzoló-

dik ki, melyek nehezen tekinthetők egyetlen ember három különböző 

életszakaszbeli változatainak; az időskori mintha nem következne az 

azt megelőzőekből. Ez pedig (a három én közti átmenet hiánya) nem 

magyarázható a váltások között eltelt időből származó feljegyzések 

hiányával. Olyan, mintha Fényező Nagyjuhász Jánosnak csak a teste 

öregedett volna, és ha a fi atal férfi tól különbözik is, ezek a különbsé-

gek inkább egy másik, ugyanannyi idős alteregóról, mint önmagának 

öregkori énjéről tanúskodnak. Természetesen ennek ellentmondanak 

a folyamatos visszaemlékezések, amelyekkel kitölthetők lennének a 

naplórészletek közti hiányok, ám ezek nem tudják egyértelműen elhi-

tetni az olvasóval az öregedés tényét. Ezt az elképzelést erősítheti az 

a keretnek nevezhető, két nagyon emlékezetes és hasonlóan leírt rész, 

amikor az elején Nagyjuhász nála jóval idősebb főnökével, Editth-tel 

létesített szexuális viszonyt, a végén pedig szintén egy idős nővel (im-

máron ő is idősen?), az özvegy Julival. A főhős korát folyamatosan elbi-

zonytalanítja nemcsak beszédmódja, de azok a részek is, amikor Juliról 

öregasszonyként, vénasszonyként, sőt egy ponton néniként szól, önma-

gát viszont újra és újra emlékeztetnie kell arra, hogy: igen ám, csak-

hogy már ő sem fi atal. A főhős köré írt világ is statikus, egy fél ember-

öltő történetei között a technika mit sem változik, csupán a hatalmi 

berendezkedés és a különböző intézkedések, ezzel írva jelenünkbe az 

egészet, általánosítva, időtállóvá, időtlenné téve azt. Erre a hibaként 
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felróható mozzanatra Juli az utolsó rész végén szintén rákérdez, a hite-

lesség és a szociológiai elemzés hiányával együtt, ám erre Nagyjuhász 

válasza az, hogy naplójának esetleges kiadását egy olyan korra datálja, 

amikor ezeket már nem kell egy szövegnek magyaráznia, és az egész 

naplót egy B-kategóriás katasztrófafi lmhez hasonlítja.

Szintén a kötet vége felé található egy mondat, amely így hangzik: 

„Maradjon tehát minden sikerülés szép és – esendő leírás helyett – tel-

jes emlék” (317). Én személy szerint rendkívül örültem volna, és az 

olvasásban is nagyobb kedvem lelem, ha ezt az irányelvet több helyen 

érvényesítette volna a szerző, többet bízva a képzeletemre. A sokszor 

erőltetett, közönséges viccelődés, a néhol követhetetlen cselekmény, 

a véletlen vagy szándékos logikai buktatók egy végső csavarral történő 

kiiktatása és megmagyarázása számomra élvezhetetlenné tették ezt az 

egyébként nagyon jó megoldásokat és technikákat alkalmazó szöve-

get. Mert alapjában véve nagyon tetszett például a vendégszövegeknél 

található gesztus, miszerint pontosan hivatkozik az idézett mondatok-

ra; önmagában ez a megoldás egy többféleképpen értelmezhető, önref-

lexivitást sem nélkülöző momentum. De ugyanígy korunk társadal-

mának az elöregedést színre vivő negatív utópiaként való bemutatása 

is rengeteg lehetőséget magában hordozó alapötlet volna, ahogy egyéb-

ként egy angoltanár vagy egy hivatalban senyvedő értelmiségi törté-

netei is szolgálhattak volna egy-egy novelláskötet alapjául. Mintha 

a három rész önmagában kevés volta ösztönözte volna a szerzőt az 

egybeírásra. Talán a folytonosság hiányának, esetenként megkonstruált-

ságának érzete is éppen ennek lehet a bizonyítéka.

Érdekes könyv a Nem kell vala megvénülnöd 2.0, amely kétségkívül 

játszik az olvasó tűrőképességével, feszegeti annak határait. Mert bár 

lehet, hogy csak én nem tudom értékelni a „vitriolos humort” vagy a 

sztereotípiákat megerősítő, azokat le nem bontó, ámbár ironikus elbe-

szélést, lehet, hogy csak számomra nem semlegesíti ezt eléggé a főhős 

önmaga iránt tanúsított öniróniája, vagy csak én nem tudok jól szóra-

kozni azon, ha valakiről azt mondják, hogy a szája nem beszédre, ha-

nem szopásra termett – ez tényleg ízlés dolga. Ugyanakkor a szövegek 

közti kohézió hiánya, a főhős alakjának kifejtetlensége, a naplószerű-

ségre hivatkozó magyarázatok és a sokszor elsütött poénok, úgy gondo-

lom, nem feltétlenül az olvasó ízlésének milyensége miatt válnak kirí-

vóvá, hanem olyan problémák, amelyekkel a könyv sajnos ettől füg-

getlenül is rendelkezik, és amelyek miatt nem csodálkoznék, ha sokan 

nem jutnának el a kétségkívül legjobban sikerült végkifejlethez.
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Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba jól összeszokott szerzőpáros, 

akik eddig főként egyedi hangú színműveikről voltak ismertek (Bolygó 

király, Danaidák, Vuk, Drakula vajda, Mátyás királynak rabja), de most 

talán nagyobb közönséget is elérhet új, cirádás szerzeményük, az Em-

muska. Közös könyvük borítóján a következő olvasható: Kackiás nemzeti 

vadregény. Az alcím itt sajátos műfajmegjelölésként szolgál, akármit is 

jelentsen ez az alkalmi szókapcsolat. A kötet mondhatni regény, még 

ha a maga szokatlanul vad módján is; nemzeti, még ha olykor át is írja 

a történelmet; de mindenekelőtt kackiás, a maga helyenként modo-

rosnak ható kikent-kifent módján.

Ezt az alkotást szinte lehetetlen egyetlen műfaji csoportba besorol-

ni, ezért a továbbiakban stílusgyakorlatként említem, annak ellenére, 

hogy ez a fogalom önmagában is elég megfoghatatlan, mégis közelebbi 

támpontot adhat a regény értelmezéséhez, mint a szerzők által adott 

kacifántos megjelölés. A szövegnek ezt a jellegzetességét nem konkrét 

szerző vagy mű utánzásában, hanem sokkal inkább bizonyos technikai 

megoldások gyakorlásában látom. Ahogy a következőkben általam 

kiemelt és fontosnak tartott vonások is alátámasztják majd, különböző 

műfajok, stílusrétegek, motívumok keverednek a kötetben, és ez az, 

ami azt valóban érdekessé teszi számomra.
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