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Kiss Máté 

Viktor Pelevin: T1 

 

„Az ész esztelen majom, mely a szakadék felé szalad. Ez a gondolat pedig, hogy az ész 

esztelen majom, mely a szakadék felé szalad, nem más, mint az esztelen majom kacér 

próbálkozása, hogy megigazítsa a frizuráját a szakadék felé szaladtában.” (Pelevin 2011: 

403) 

Többek közt ezt a feliratot pillantja meg T. gróf a szolovjovisták gyűlésén egy 

szentpétervári lakásban, ahová konspiratív módon, ellenségei elől menekülve, válaszok 

után kutatva érkezett. A regénybeli T. gróf mintha a valóságos Tolsztojra hasonlítana, a 

regénybeli Szolovjov pedig mintha a valóban élt tizenkilencedik századi filozófus alakját 

idézné meg. (lásd Aprisko 2007, 469-488) Mindezek a szereplők s a megjelenő világok 

(hiszen Pelevin ritkán elégszik meg csupán egyetlen világgal) azonban úgy jelennek meg 

az Olvasó előtt, akárha egy színes, szabálytalan mintájú kaleidoszkóp változtatná (?) 

varázsolná (?) torzítaná (?) valamiféle egészen más valósággá ismertnek vélt tudásainkat, 

sejtéseinket, meg- és félreértéseinket klasszikus orosz írókról, regényekről, azok 

szereplőiről, mai orosz életlehetőségekről, politikai manőverekről, irodalmi életről, 

vallásokról és filozófiáról.   

Írhatnám, és írom is, olvasásra csábítva ezzel mindenkit, hogy számtalan más, 

Pelevintől tulajdonképpen megszokott, elvárt toposz felbukkan ebben a kápráztató 

forgatagban, amit új árnyalatokként kiegészítenek új témák, új univerzumok. Valójában 

nem más a célom ezzel a rövidke írással, mint ajánlani Pelevinnek ezt a regényét és ezen 

a művén keresztül a teljes (eddigi) pelevini korpuszt. Nyilvánvalóan nem tudom, s ha 

tudnám, se akarnám egy több, mint ötszáz oldalas regény „sztoriját” elmesélni, 

összefoglalni. Főként akkor nem, ha a történet már önmagában is többféle szálon, 

dimenzióban játszódik, világok hajlanak egymásba, teremtődnek és semmisülnek meg.  

Ezek a kozmikusnak ható események légies könnyedséggel esnek meg, hiszen a 

könyvben egy mű (pontosabban többféle, végül szintén egymásba fonódó történet) 

megkomponálását követhetjük végig.  A regénybeli teremtő(k)nek, a szerző(k)nek tehát 

nincs szüksége sem hét napra, sem apokalipszisre, éppen elég egy megbízás vagy éppen 

tiltás a szerzőcsoportot éppen birtokló politikai-üzleti-bűnözői csoporttól. Az így 

                                                           
1 Pelevin, Viktor (2011) T. Budapest: Európa Kiadó. 
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kanyargó mese, a történet önmagában csak egy rétege a lehetséges értelmezések 

sokaságának. Hol egy ironikus, aktualizáló utalás a mai orosz oligarchák életmódjára, hol 

egy abszurd illusztráció valamely keleti tan gondolatának szemléltetésére, hol pedig egy 

szatirikus főhajtás az emberi lét értelmetlenségén, bizonytalanságán tépelődő 

egzisztencialista gondolkodók felé. 

A regénybeli T. gróf nem írófejedelem, nem a világ és az emberek sorsának 

jobbításán töprengő és munkálkodó, parasztruhát öltött arisztokrata, hanem megfelelve 

a regénybeli regényt kiötlő írócsoportot irányítgató körök különféle érdekeinek, s a 

jövedelmező történetmesélés kíméletlen törvényeinek, egy harcművészetekben jártas 

személy, akinek a kalandregények megszokott ösvényein kell haladnia. A világát irányító 

(író) demiurgoszok, kik csupán T. gróf szemszögéből azok, legyőzendő ellenségeket, 

megfejtendő rejtélyeket, leleplezendő összeesküvéseket teremtenek, egészen addig, amíg 

el nem fogy a projektre szánt pénz. „Beütött a válság. – Miféle válság? – Hát, épp az a 

helyzet, hogy az nem világos. Most még csak el sem magyaráztak semmit. Azelőtt az ilyen 

esetekben legalább világháborút rendeztek, a közönség iránti tiszteletből.” (Pelevin 2011: 

131)  

S ha éppen elfogyott a pénz, s beütött a válság, akkor másik üzletbe kell kezdeni. 

Így találkozhatunk egy posztapokaliptikus videójáték hőseként Dosztojevszkijjel, aki a 

zsáner általános mintázata alapján Péterváron holt lelkeket pusztít, hogy hozzájusson a 

radioaktív sugárzástól megóvó vodkához és kolbászhoz. Ahogyan a történeteket kreáló 

csoport vezetőjétől, Arieltől megtudhatjuk, két változat készül a játékból, egyik belső, 

orosz használatra, másik pedig exportra. „Minimális különbség lesz köztük – csak az irányt 

fordítjuk meg. A belső változatban minden mocsok Európából fog bemászni Dosztojevszkij 

Pétervárába, az exportverzióban pedig Dosztojevszkij Pétervárából Európába.” (Pelevin 

2011: 193)  

E néhány, valóban önkényesen kiragadott részlettel, idevetett, szándékosan 

provokáló idézettel a könyv és Pelevin többi művének egy lényeges vonását emelném ki. 

Tudniillik azt, hogy művei játszódhatnak akár a távoli, vagy közeli jövőben, egy elképzelt, 

újraírt, felturbózott tizenkilencedik századinak ható világban, az orosz közelmúlt vagy 

jelenkor rejtett dimenzióiban, különféle titkos társaságainak, titkosszolgálatainak 

homályban maradó szerveződéseiben, mindig reflektálnak az úgynevezett valóságunk 

szereplőire, tetteikre, és tetteinkre… S ami talán még izgalmasabb, a mélyen meghúzódó 

struktúrákra, élet és gondolkodásmódokra, egyszóval az életre, életünkre.   
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Az talán már az eddigiekből is kiderült, hogy a könyv mindezen párhuzamokat nem 

valamiféle szájbarágó, didaktikus tanító, nevelő meséléssel mutatja meg, hanem egyfelől 

hanyagul az olvasó elé dobott utalásokkal, amiknek értelme felől néha az orosz 

viszonyokat nem ismerőknek kutakodnia kell, hogy a jelentések egy újabb árnyalatát 

megérthessék. Ekkor még nem is említettem (az egyébként kiváló) magyar fordítások 

miatt szükségszerűen elvesző nyelvi játékokat, trükközéseket, csalafintaságokat, amik 

eredeti nyelven kétségkívül még egy színt hozzátesznek az egyébként is kavargó 

forgataghoz. (Ezekre a veszteségekre az itt-ott megjelenő, orosz, angol és magyar szavak 

viszonyait, jelentéseit magyarázó lábjegyzetekből következtethetünk.) 

 Az ironikustól az abszurdon át, a groteszkbe hajló, aktualizáló párhuzamokon kívül 

e regényben tömény filozófiai eszmefuttatásokkal is találkozhatunk. A főhős, s különböző 

társai, esetenkénti ellenfelei is, újra és újra a legalapvetőbb emberi kérdésekbe ütköznek 

bele, saját maguk és a világ létezéséről vagy nem létezéséről, életük, cselekvéseik 

lehetséges értelméről és a sokszor valószínűbbnek tűnő értelmetlenségéről. Az 

értelmezéseknek e különféle rétegei, a mese, a történet maga, a valóság elé tartott torz 

vagy éppen varázslatos tükör, a nyelvben megjelenített humor, a lét nagy kérdéseinek 

filozófiai ihletésű boncolgatása mind-mind természetesen fonódnak egymásba, szervesen 

következnek egymásból. 

 Végezetül, hogy választ adjak a netán felmerülő kérdésre, hogy miért is ajánlom ezt 

a könyvet éppen egy, vélhetően a társadalomtudományok iránt érdeklődő, esetleg a 

kulturális antropológia tudásterületét művelő, afelé kacsintgató, de azzal mindenképpen 

rokonszenvező közönségnek? Nos, a fentiekben megírtakon túl, a T című regény, és a 

regénybeli regény egyik alaptémája, a T grófot és az őt megalkotó Arielt feszítő dilemma 

az okom, az Író, a Szereplő és az Olvasó hármasság viszonyának boncolgatása, a köztük 

levő kapcsolat milyensége, mibenléte, s végső soron a felbukkanó félelmetes kérdés, hogy 

ki kit teremt, ki kit hoz létre. E kérdésekről talán nem haszontalan elgondolkodnia egy, az 

emberi életeket megörökítő tudományág művelőinek, olvasóinak sem, akár ily módon, 

egy nem szigorúan szakmai, hanem szépirodalmi mű ürügyén. 

 Befejezésül pedig egy rövidke játék, gondolatkísérlet. A regénybeli kreatív, alkotó, 

Ariel kabbalista nagyapja úgy óvta unokáját az íróvá válástól, hogy lefestette előtte e 

művészek túlvilági, rettentő sorsát. Az elgondolás szerint bármiféle új lény teremtése 

Isten ellen való bűn, igazi ördögi cselekvés, diabolikus aktus, hiszen a legfőbb hatalom 

akarata ellen lázadva hoz létre új életet, még ha papíron is. E bűnbe eső írókra mért ítélet 
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ésbüntetés pedig az, hogy haláluk után „épp az ő lelküknek kell aztán azokat a hősöket 

játszaniuk, akiket más demiurgoszok fabrikálnak.”2 Amennyiben beigazolódna ez a hit, 

jelen sorok írójának is kétségkívül ez lenne a végzete, s a most megírtak alapján, és a 

kíméletlen túlvilági törvénykezés szabályai szerint valamiféle pelevini világba, annak 

utánzatába kerülne. Bár ki tudja, talán már most is abban a világban élünk… Hogy ez igaz-

e, így van-e, jó volna-e, azt már döntse el a pelevini univerzumokba bepillantó Olvasó!  
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