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„AZ IGAZSÁG TERE TÁGABB, MINT A REALITÁS”
– Láng Zsolt: Bolyai1 –

Az utóbbi idõkben olvasott regények közül a Láng Zsoltéban
éreztem leginkább azt, hogy a regényírás szakma, mesterség, a
mesterségbeli tudás finomságaival. A regény gazdagsága és az

ezzel a gazdagsággal való bánni tudás mondatja velem mindezt. Számos
mûfajt indít el: portrét, aparegényt, életrajzi regényt, krimit, szerelmi
történetet úgy, hogy ezekkel a mûfajokkal csak játszik, a fonalat felveszi,
s bármikor abbahagy(hat)ja õket. Frivolság, fricska, nagyvonalúság van
ebben, a lehetõség, hogy ugyan mindegyik mûfajban meg lehetne írni a
mûvet, de minek beleragadni egyikbe is, amikor a játék sokkal szabadabb.
Ráadásul a mûfajtöredékeken belül is rengeteg a karakter, az epizód, az
árnyalat. Az olvasó figyelmét egyrészt folyamatosan fenntartja a sok
újdonság, másrészt talán fáraszthatja is ugyanez. Az viszont biztos, úgy
ír ez a regény mellékes – vagy annak tûnõ – dolgokról, hogy egy pillanatig
sem érezhetõ benne a görcs: vajon nem fogja unni az olvasó?

De mirõl is van szó? Két párhuzamos térben és idõsíkban, két
történetszálon fut a regény. Az egyikben a szerzõi elbeszélõ – Láng
Zsolt – egy svájci ösztöndíj keretében Bolyai János életmûvét kutatja
a megírandó Bolyai-regényhez. Izgalmas az alaphelyzet, a regény
keletkezését is beleírni a regénybe, ezzel a regénynek legalábbis fele a
regény megírásának körülményeirõl szól. A másik szál Bolyai János
élettörténete, mely 1833–1860 között játszódik Marosvásárhelyen.
A svájci történetszál inkább folyamatszerû, személyes feljegyzések
révén szinte naplószerû, a Bolyai-szál ezzel szemben inkább állóképek,
jelenetek sorozata. A két történetszál felváltva követi egymást. Szá-
momra az igazán izgalmas kérdés az volt a regényben, hogy található-e
valamilyen kapcsolat a két regénysík között Bolyai-témán kívül, és
persze azon, hogy az egyik a regény elõtti fázis, a másik maga a regény.

A kérdés megválaszolására egy-egy részletet választottam a regény-
bõl: egyet a svájci, egyet a Bolyai-korabeli történetszálból. A regény
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11., Zürichben játszódó fejezete szinte kiugrott a svájci történetbõl,
újra és újra visszatértem hozzá. A kusza, jelekkel, ábrákkal teletûzdelt
szógyököket tárgyaló Bolyai-kéziratok tanulmányozásával indul a feje-
zet, amelyet aztán a kéziratok rövid története követ, a Németh László
és Esterházy Teleki Tékában tett látogatásaival – Esterházy neve
máshol is feltûnik a regényben, mint aki Láng elõtt maga is akart írni
egy Bolyai-regényt –, majd folytatódik a Paul Stäckel heidelbergi
matematikus unokájánál, Gerdnél tett látogatással. Majd az elbeszélõ
régi ismerõsével, Ilmával találkozik, akivel hosszú sétát tesznek a
városban, miközben Bolyairól, a készülõ regényrõl beszélgetnek, és
ennek nyomán persze sok minden – a nyelv kérdése, a magány, az
írás – szóba kerül. Rengeteg színt, fényt, kontrasztot, irodalmi-kultu-
rális allúziót, emlékhely-felidézést magába olvaszt ez a rész; James
Joyce, Elias Canetti nyomán járnak az européer Ilmával, miközben
Bolyai neve észrevétlenül is az európai kultúra fõ áramába simul bele.
Szép és mély értelmû, ahogy az elbeszélõnek mindenrõl Bolyai jut
eszébe: az elbeszélõ, miután Gerd feleségét hegedülni hallja, ösztönösen
matematikusnak hiszi – mert Bolyai is szépen hegedült. Amellett, hogy
természet és kultúra teljes összhangban van Zürichben, a kontrasztok
itt is pontosan adagoltak: a fény mellett az árnyék is megjelenik. Az
embert óvó kulturális miliõben hirtelen utcai veszekedésbe botlik az
elbeszélõ, feltûnik Adrian is, román író kollégája a kolostorból, aki
pillanatok alatt megsemmisül egy rábízott gyereket elvesztve, még ha a
gyerek hamarosan meg is kerül. De az is komikus, ahogy az elbeszélõ a
temetõben bóklászva, idõérzékét elveszítve késik a Gerddel való találko-
zóról, és a késésért Gerd, pedáns svájci módjára, dühösen leteremti. Mégis
a zürichi fejezet számomra a szép mondatok és a sokértelmû jelentések
tárháza, amiben többek között ez a párbeszéd is elhangzik:

„– Találkoztam egy törpével, és nem tudok szabadulni tõle. Elfoglalja a

gondolataimat – mondtam.

– Írd meg a Bolyait – Ilma arcán a lemenõ nap narancssárga fénye úgy

csillogott, akárha védõmaszk valakin, aki épp megmenteni igyekszik a bajba

kerülõt.

– És a törpe? – néztem rá tanácstalanul.

– Mindent írj meg, ami veled történik, abban benne lesz Bolyai is, meg

a törpe is. De ezt csak úgy szívleld meg, hogy egy lírikus mondta – tette

hozzá, és kezét a karomról a szívemre tette.”
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Talán az olvasó hirtelen nem érti, mit keres egymás mellett Bolyai
és az ablakból idõrõl idõre feltûnõ gnómszerû ismeretlen. A regény
egészének távlatából viszont megértjük, hogy nagyon is sokat, azon
„kis” párhuzamosok egyike ez, amelyek a két nagy párhuzamos
regénysíkon belül mindenhol futnak.

És akkor milyen „kis” párhuzamosok futnak immár a Bolyai-törté-
netszálban? Ebben a történetszálban a kitéréseknek még nagyobb a
tétje. Amellett, hogy a regény témája egy koherens nagyregényt ígér,
még rátevõdik a kötelezõ tisztelet súlya nagy matematikusunk iránt,
ami valamiféle súlyos, nagy összefüggéseket felvázoló életrajzi-történel-
mi regény elvárását keltheti. Ehhez képest a Bolyai Jánossal foglalkozó
regényszál nagyon is hétköznapi, ha úgy tetszik, frivol részleteket
tárgyal matematikusunk életébõl, kételyeit, bizonytalanságait, szerel-
mi, sõt szexuális életét, és még apjával való konfliktusos kapcsolata
sem annyira súlyos-veretes, inkább a hétköznapiság apró-cseprõ, ideg-
õrlõ jellege hangsúlyos benne. (Persze ha megnézzük, ez a fecsegés is
védhetõ itt, amennyiben magának, Bolyai Jánosnak a módszere volt
az, hogy sok mellékes közé rejtette el a fontos mondanivalót.)

Számomra mégis élet és tan, matematika és természet kapcsolatai
emelkednek ki a Bolyai-szálból, aminek kapcsán számos részletet
lehetne kiemelni. Van egy epizód mégis, ami tündéries egyszerûségé-
ben érzékiséget, költészetet, matematikát és gondolatot olvaszt egybe.
János a mezõn elalszik, és az „Apa-Gauss” és „Apa-Apa” álombeli
párbeszédébõl egy sosem látott fiatal lány ébreszti fel, aki valószínûtlen
könnyedséggel, a víz alatti meztelenség révén vezeti rá az eltérések
valóságára. Mindez a szépség élményétõl elválaszthatatlan. Ekkor
fogalmazódnak meg Jánosban rend és rendszer – egyébként késõbb
Hamvas Béla által is tárgyalt – különbségei, az ellentmondások
megkerülhetetlenségei. „Más a rend és más a rendszer. Rendszer a

newtoni mechanika, az arisztotelészi logika és az euklidészi geometria.

A rend viszont relativitás.” A gondolat lepke módjára hálóba került,
lepkeszerû lány viszont késõbb soha nem jelenik meg a regényben.

Lehet, hogy a regény nem annyira Bolyai életérõl, még csak nem is
Herr Láng keresésérõl szól, inkább az életrõl magáról? Matematikai
nyelven, talán ez volna az a merõleges, amely a két párhuzamos
történetszálat metszi. Amiben benne van Bolyai, és a törpe is. Rend
és nem rendszer.
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