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Instant bölcsességek 
felhője

 

David Mitchell Felhőatlasz című regénye hamar 
bestsellerré vált a megjelenést követően. A Mát-
rix-trilógiát jegyző Wachowski testvérek százmillió 

dolláros költségvetésű filmet rendeztek belőle, amely azon-
ban óriási bukás lett. A filmverzió legfőbb problémája a ren-
dezés volt, minden másért az alapanyagot okolhatjuk.

Mitchell minden szabályát ismeri az intellektuális bestsel-
ler-írásnak, és kiválóan alkalmazza is őket. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a regény maradandónak bizonyul. Bár a 
Felhőatlasz vitathatatlanul érdekes elképzelés, valószínűtlen, 
hogy egy évtized múlva is olvasni fogjuk. A következőkben a 
sikerkönyv írásának képzeletbeli szabályain lépegetve tekint-
jük át Mitchell művét.

1. Írj egy rendhagyó szerkezetű regényt!

A Felhőatlaszban hat történetet követhetünk végig, mind-
egyik különböző korszakokban játszódik, amelyek az 1800-as 
évek közepétől egészen a posztapokaliptikus távoli jövőig 

A Felhőatlasz sikerének titkát próbáltuk megfejteni, bár 
sok élvezetet nem találtunk a könyvben. Összeszed-
tük, mi a gondunk a bestsellerrel.
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mutatják be világunkat. Az első öt történet mindegyike egy-
egy kulcsjelenetnél szakad félbe. A fantáziált jövőben játszó-
dó hatodik etap két szimmetrikus részre osztja a regényt, va-
gyis az előző öt szál ez után folytatódik.

A Felhőatlasz szerkezete nem hagyományos, de formabontónak 
sem mondható, és többnyire kihasználatlanok maradnak a benne 
rejlő lehetőségek. Leginkább a nagybetűs Tanulság levonását se-
gíti elő és mélyíti el a szerkesztési mód. Mivel a végkövetkeztetés 
meglehetősen semmitmondó, a felépítés inkább hatásvadásznak 
és didaktikusnak tűnik, mint izgalmas kísérletnek. Így az olvasó 
csalódást érezhet az első pillantásra érdekes szerkezet kihaszná-
latlansága miatt: Mitchell semmi újdonsággal nem próbálozott, 
semmivel nem kísérletezett. Biztosra ment, megmaradt a jól mű-
ködő, ám kockázatmentes irodalom mellett.

 
2. Legyenek benne elveszett 

  és megtalált kéziratok!

Minden történet egy-egy napló, levél vagy valamilyen más 
formában alkotott visszaemlékezés. Az egyik, jövőben ját-
szódó eseményszál például egy beszélgetés/vallomás rögzített 
hanganyagának átirata – ezért különböző stílusban, külön-
böző nyelvezettel szólalnak meg. A magyar kiadás a stílusbeli 
különbségeket azzal is elmélyítette, hogy minden egyes tör-
ténetet más-más fordító ültetett át magyarra. Így a Felhőat-
lasz legnagyobb erőssége a virtuóz nyelvi megformálás – az 
anyanyelvi kritika is egyöntetűen így látja.

E kéziratok narrátora és egyben írója az adott történetszál fő-
szereplője. Mitchellnek azonban nem sikerült elkerülnie azt a 
kézenfekvő és unalmas fogást, hogy a korábbi írások felbukkan-
nak valamilyen formában a későbbi történetekben. A leveleket 
író zeneszerző – akinek a története a második az időrendben – 
az első történetben megjelenő naplót olvasgatja szabadidejében.

A regényben minden összeér a nyilvánvaló motívumok szint-
jén. Ez a bosszantó és üres szimmetria érzetét kelti az olvasóban, 
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hiszen a mikroszerkezeti elemek nem alkotnak finom rendszert. 
Így jobbára csupán értetlenül széttárhatjuk a kezünket az üres 
formajátékot szemlélve: működik ez, csak épp minek?

3. A történetnek legyen monumentális íve!

A Felhőatlasz történetei korokon és kontinenseken keresz-
tül ívelnek át, ám a kapcsolódási pontokon kívül más is ösz-
szeköti őket. Mindegyikben van egy fontos szereplő – a hat 
történet közül ötben ez maga a narrátor –, aki egy különös, 
üstökös alakú anyajegyet visel. Vagyis tulajdonképp egy lé-
lek sorsát követhetjük évszázadokon, reinkarnációk sokasá-
gán át. A lélek mindig más és más testbe születik, csak a kor 
változik, amelyben él. Az emberi természet azonban mindig 
ugyanaz marad, a problémák is újjászületnek.

4. Legyen benne tanulság!

Ezek pedig a következők:

a. az ember soha nem változik;
b. az ember embernek farkasa;
c. az ember előítéleteinek rabja.
Pedig de jó volna másként! – csóválhatjuk okos fejünket.

Minden más ebből következik.

5. A regény bölcsessége 
legyen könnyen fogyasztható!

Mindez úgy kerül elénk a Felhőatlaszban, hogy minél ke-
vésbé viselje meg az idegeinket. Az előítélet és a másik elnyo-
másának problémája számos formát ölt, de ezek egyikének 
bemutatása sem hagy bennünk igazán nyomot. A hatásva-
dászat és a szájbarágós bölcselkedés visszatérő eszközei a re-
génynek, ám ezekkel a módszerekkel még kevésbé sikerül a 
kívánt hatást gyakorolnia az olvasóra. Az értelmetlen mon-
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datok végül a mély bölcsesség érzetét is kelthetik az olvasó-
ban ideig-óráig. Ennek egyébként Paolo Coelho az irodalmi 
nagymestere, de Mitchell nem megy ilyen messzire, ám nem 
túl hízelgő egy könyvre nézve, ha ez az egyik legnagyobb 
pozitívuma.

Az egyetlen szál, amelynek sikerül kiemelkednie a langy-
meleg semmitmondásból, a Timothy Cavendish rettenetes 
megpróbáltatásai című két fejezet. Ez a történet a legizgal-
masabb nyelvi szempontból és dramaturgiailag is, takaréko-
sabb, finomabb munka, mint a többi. Fanyar, (ön)ironikus 
humorral bőven fűszerzett, ezért képes szívszorító és elgon-
dolkodtató lenni. Ha a Felhőatlasz mindössze ebből a nyolc-
van oldalból állna, maradandó élmény lehetne. A színvona-
lat azonban erősen megtépázza a másik négyszázkilencven, 
könyörtelenül sűrű sorokkal telerótt lap.

A második történet elbeszélőjétől olvashatjuk a következő 
mondatot: „Egy félig olvasott könyv olyan, mint egy befejezet-
len szerelmi kaland”. Ez a könyv viszont egy olyan kaland, 
amelybe nem is érdemes belefogni.

Mindent összevetve a Felhőatlasz olcsó szórakoztatás. Ez-
zel már meg is találtuk a magyarázatot a sikerére. Ebben a 
kategóriában viszont a tévének nincsen vetélytársa, így legin-
kább annak ajánlható a regény, akinek a közeléből hiányzik a 
nagyképernyő, de mégis szüksége van az élményre.

Szabó István Zoltán 

David Mitchell: Felhőatlasz. Cartaphilus, 2012.

 


