
FÉNY-KÉP-REGÉNY
Závada Pál: Természetes fény

Kétségtelen, hogy az utóbbi fél évben joggal a leg-
több szakmai figyelem, vita és kritika tárgya Záva -
da Pál kiváló nagyregénye. Ennek oka egyfelől a
több mint hatszáz oldalas s ezen belül mintegy két-
százötven képet tartalmazó mű sajátos narrációs
szerkezete, másfelől pedig az a megkerülhetetlen
dilemma, hogy a sok szereplőt s ezek életének meg -
 annyi részletét magába foglaló, az 1937 és 1947 kö-
zötti eseményekben gazdag tíz év krónikája — ahogy
ez az Élet és Irodalom négyszólamú kritikusbe-
szélgetésében is felvetődött (2014. június 6.) — el-
sősorban az emberről szól a „történelmen keresz-
tül”, vagy „inkább a történelemről van (benne) szó
az embereken keresztül”. Regény-e vagy a jelzett
történelmi időszak regényesített illusztrálása? Iro-
dalom vagy történelem? Számomra, annak ellenére,
hogy a kötet előzéklapjain Bécstől a Donig terjedő
térkép látható — s ezzel összhangban a borítón egy
gőzölgő mozdonyt ábrázoló állomáskép szerepel,
a 460. oldalon meg a háborús évek (munkaszolgálat,
front, fogság) viszontagságaira utaló megjegyzés
olvasható, miszerint „egész Európa úton van”, min-
denki igyekszik eljutni valahonnan valahová, le-
hetőleg haza, bár nem tudni, ez hol van, s egyál-
talán van-e még —, a belíveken pedig a valóság
hitelességét szavatolni hivatott albumnyi kép-
mennyiség töri meg a szöveg folyását, illetve a do-
kumentumpróza különféle változataival (naplók,
levelek, interjúk) találkozunk, egyértelműen regény,
amely a T.-beli szlovák és zsidó lakosság néhány
tagjának a második világháború előtti, alatti és utá-
ni évek forgatagában alakult magánemberi törté-
netét meséli el. Igencsak rafinált módon. Kezdve
azzal, hogy az író a negyedik lapon tudtunkra adja:
„A fényképeken fölismerhető személyek nem azo-
nosak — de hogyan is lehetnének azonosak? — a
regény szereplőivel” (biztos?!), s folytatva a képek
és a szöveg egymást hol kiegészítő, hol ellenpon-
tozó, hol egymástól független viszonyával, illetve
a több narrátort megszólaltató elbeszélői techni-
kával. De mind az elbeszélői, mind pedig a szöveg-
kép struktúra — bármennyire is rendhagyó, s mint
ilyen külön elemzésre csábító — lényegében olyan
eszköz az író kezében, amely lehetővé teszi a sze-
replők és a mikrotörténetek egységes nagy narra-
tívává szerveződését.

Azzal, hogy a széles skálán mozgó cselekmény
fonalait felváltva több elbeszélő bonyolítja, Záva da
megteremti a regény egyidejűleg dokumentum ként
és fikcióként is működő és érzékelhető kétarcúsá-
gát. De egyszersmind bizonytalanságban is tartja
olvasóját afelől, hogy amit olvas, az valóság vagy
alkotói képzelet eredménye. Ennek illusztrálásaként
a számos példa közül álljon itt kettő. Egy helyütt a
regény egyik szereplője tudósítását azzal zárja, hogy

nem tudja, álmodta vagy valóban megírta azt, amit
gondolt (349.), másutt pedig maga az író kérdezi,
hogy az a levél, amely az előző oldalakon olvasható,
„megíródott egyáltalán” (362.). Az efféle apró köz-
 bevetéseknél azonban szembetűnőbb a sorozatos
narrátorváltás, amit lehet követhetetlennek vélni,
holott az, hogy a két főszereplő, Semetka (a csa-
láddal való szakítás után Sebes) István és Mária
húga, az író két adatszolgáltatója mellett gyakran
a regény többi szereplője is kap elbeszélői szerepet,
olyan ügyes, jól funkcionáló eljárás, amely által egy-
felől kiiktatódik az a zavaró mesterkéltség, amely
a szerzőre a mindentudó, kizárólagos elbeszélő ez
esetben igencsak hálátlan, hitelrontó szerepét osz-
taná, másfelől éppen a fő- és mellék-narrá torok vál-
takozásával jöhet létre a jelzett emberpróbáló tíz év
megannyi apró eseményszálát egybeálló, sűrű
szőttessé szövő regénykonstrukció, mely koherens
egész is, de őrzi, tiszteletben tartja a személyekre
lebontható egyediség elemeit is. A nagyfokú szer-
zői tudatosságot bizonyítja, hogy a narrátorok
megszólaltatásának egész regisztere készíthető el.
A váltás legtöbbször észrevétlenül, zökkenőmen-
tesen történik, máskor viszont figyelmeztet rá az
író, aki az elbeszélési terepét alapfokon uralja. Ő az,
aki látogatása során szóra bírja Semetka Istvánt és
Máriát, illetve aki a narráció dinamikáját biztosí-
tandó különféle fordulatokkal adja a szót a sze-
replők szájába, vagy veszi el tőlük. A szokványos
formulák (írja a naplóba, levelébe, mondta) mellett
ügyesen alkalmazza a szereplők helyett történő el-
beszélés lehetőségeit. Teszi ezt hol azért, mert va-
lamelyikük jegyzetei „eléggé hiányosak”, s ki kell
egészíteni, hol azért, mert a „tisztánlátás végett” tart-
ja szükségesnek megvilágítani „pár szóban” pél-
dául egy súlyos vereség okát, vagy mert köteles-
ségének tekinti annak rögzítését, ami tudomására
jutott, illetve úgy találja, hogy közös „elbeszélőnkre”
— mert az, hogy rendezze gondolatait s emlékeit,
éppen cigarettáját szívja az udvarban — nem szá-
míthatunk, netán mert az író kímélni szeretné el-
beszélőjét, hogy egy fronton történt kellemetlen ese-
tet idézzen fel, illetve mert nem publikus epizódról
kellene beszámolnia. Hogy Závadát ilyenkor csu-
pán az olvasóval való közvetlen kommunikálás, az
elbeszélés folyamatosságának, esetleg a narráció la-
zításának szándéka vezérli, azt mi sem bizonyítja
jobban annál, hogy néhány mondat után az írótól
minden átmenet, utalás nélkül az adott szereplő ve-
szi át a mesélés fonalát.

A regényben pontosan ilyen átkötő szerepet töl-
tenek be a képek, amelyek akár illusztrálnak, akár
nem, kivétel nélkül kapcsolatban állnak az előttük
levő vagy az utánuk következő szöveggel, s ilyen
formán a regény szerves részeinek kell őket tekin -
teni. Nyilván vannak s lesznek, akik ezt a megol-
dást nem tudják elfogadni, ettől függetlenül azon-
ban a képek felhasználása többszörösen is indokolt.
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A fényképek mindannyiunk életének fontos tar-
tozékai. Őrzik a valóság egy pillanatát, de évek
múlva az emlékezet felülírja őket, sőt meghami-
sítja a képi valóságot. Ilyenformán egy fotó egy-
szerre, egy időben azonos azzal, amit ábrázol, amit
látunk, és azzal, amit a kép láttán gondolunk. Ami-
kor visszaemlékezünk arra a pillanatra, mikor a
vaku felvillant, a fotó fikcióvá válik. Többek között
ez az időbeli oda-vissza játék lehetősége indokolja
Závada regényében a képek felhasználását. Ezért
is írhatta, hogy az ábrázolt személyek nem azo-
nosak a regény szereplőivel, holott sokszor olyan
nagymértékben egymást kiegészítő kapcsolat van
szöveg és kép között, ami alapján ez a szerzői meg-
jegyzés könnyen cáfolható. Vagy esetleg arról van
szó, hogy a különféle fotóarchívumokban talált ké-
pek (ezek jegyzéke a kötet végén található) inspi-
rálták a velük kapcsolatos szöveges részt? Nyilván
mindkét változat elfogadható, az is, miszerint
mondatait az író a regénybeli szereplőket ábrázo-
ló képek alapján vetette papírra, illetve hogy a szö-
veghez keresett és talált számára alkalmas fotót. De
mindkét esetnél fontosabb a kép funkciója a regény
egészében. Nevezetesen, hogy illusztrációként
megerősíti azt, amit a szöveg közöl (ez fordítva is
érvényes: a szöveg hitelesíti a képi látványt),
vagy hogy a két közlési forma cáfolja egymást,
akárcsak az, hogy amit szóval nehéz elmondani —
ilyesmire a háborús borzalmak (lásd 189., 201., 373.
stb.) éppen elég okot szolgáltattak —, azt a maga
tárgyilagosságával a kép adja az olvasó tudtára. Le-
gyen azonban bármelyik változat is, a regény me-
netébe iktatott képek a szavakhoz hasonlóan nar-
rációs elemek, átsegítik az írót a mesélés zökkenőin,
s ilyetén hozzájárulnak a sokszálú történet folya-
matos haladásához. Ez a leghatásosabban ott mu-
tatkozik meg, ahol tartalmilag találkozik a szó és
a kép. Ennek sajátos változata a regény végén (620.)
olvasható, amikor az író pontosan úgy idéz fel egy
jelenetet, hogy az szinte képszerűen áll előttünk,
szavai nyomán egy nem létező fotó képződik meg,
illetve amikor az író a közölt kép elemzésére vál-
lalkozik (például 87.). Végső soron a regény bő kép-
anyaga kapcsán az sem elhanyagolható, hogy a fény-
képezés nemcsak a fotósdinasztia Weisz család,
hanem más szereplők számára is kedvelt foglala-
tosság, ami önmagában is elég magya rázat lehet az
albumnyi fényképmennyiség felhasználására. De
ha választani kellene annak bizonyítására, mi in-
dokolja legpontosabban a sok kép regénybe il-
lesztését, akkor azokat a sorokat idézném, melyek
szerint a „fekete-fehér fényképek, különösen a raj-
tuk különféle tónusban és kiterjedésben kiütő
szürkék foltjai az élet és a halál közti zónák senki
földjét ábrázolják, azt a sivatagot, amelyben a tá-
vozók hosszas bolyongásra vannak kárhoztatva,
míg át nem vándorolnak a túloldalra. Ahonnan —
ahogy Weisz Kóbi idézte — nemigen tért vissza

T.-be még utazó” (620.). A „születési hibából zsi-
dó beosztást” kapott Weisz Kóbi, a regény számom -
ra legrokonszenvesebb alakja sem, aki mindent
megtesz, hogy ne vegyen tudomást, sőt gúnyt űz-
zön az egymást felülmúló borzalmakból. Hol
munkaszolgálatosként helyzetét dicsérő iróniával
ír képzeletbeli tudósítást (lásd például 143., 192–
193., 255., 433.), hol pedig bujdosóként beleveti
magát egy idilli szerelembe. Sorsát azonban nem
sikerült elkerülnie, egy romlott halkonzerv meg-
gondolatlan mohósággal történt elfogyasztása
után, karnyújtásnyira az áhított túléléstől, rút ha-
lállal távozik az élők közül. Áldozat, akárcsak több
millió kortársa, akik, akár a regény több T.-beli sze-
replője, fronton, gázkamrában, kényszermunkán
haltak meg. Akik viszont véletlen, szerencse vagy
éppen csoda folytán élve maradtak, azokban a tíz
év kitörölhetetlen emléke maradt, mindaz, amit
címszavakba szedve ihletet kritikájában Radics Vik-
tória (Magyar Narancs, 2014. június 12.) felsorol:
„Szegénység, zsidótörvények, katonai szolgálat,
munka szolgálat, holokauszt, visszacsatolás, ke-
leti front, megszállás, lakosságcsere; állomáshelyek,
transzportok, hadifogolytáborok, koncentrációs tá-
borok; az embereket hajtják, az embereket verik,
az emberek menekülnek, szöknek és bujkálnak;
engedelmeskednek, gyilkolnak, dolgoznak, mint
az állat, ki vannak téve kényszernek, szükségnek.”
Ezeket tárja elénk Závada Pál akár dokumentum -
ként is olvasható fikciós regénye, melynek lapja-
in annyi borzalom, kegyetlenség zsúfolódik össze,
nemcsak a mű középső legterjedelmesebb har-
madában, hanem a háborút előkészítő fasizálódás
éveit ábrázoló és a háború után következő erő-
szakos kommunista hatalomátvételt bemutató
részben is, hogy közülük a legszörnyűbbeket ki-
választani sem lehet. Ezért döntöttem úgy, hogy
befejezésül inkább azt az apró ellenpéldát idézzem,
amikor a bécsi gettóban a tomboló zsidóüldözés
napjaiban egy osztrák férfi karácsony előtt az egyik
gyerek kezébe egy almát, a másik zsebébe egy da-
rab csokoládét dug. Az ilyen gesztusok adhattak
erőt ahhoz, hogy az ember ne féljen, s higgyen ma-
gában, ami — még ha csekély eséllyel is — a meg-
maradás nyitja lehetett.

Hasonló gesztusnak kell tekinteni ezt a művet
is, melynek szerzője nem kisebb és nem könnyebb
feladatra vállalkozott, mint hogy a nagybetűs, ide-
 ológiai manipulálásoktól sem mindig mentes tör-
ténelem ellenében az irodalom eszközeivel, doku -
mentumokat és fikciót szervesítő lehetőségével élve
megannyi kisemberi életepizódból szőtt nagyre-
gényével hozzájáruljon az olvasók (és a politika!)
múlttal kapcsolatos, máig késő önismereti vizsgá-
lódásához és számos veszéllyel fenyegető jelenünk
elviseléséhez. (Magvető, Budapest, 2014)

GEROLD LÁSZLÓ
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