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AA  ffaacceebbooookk  ooll  ddaa  llaa  ddoonn  vvaann  eeggyy  kkéépp,,  aammee  llyyeenn  JJaayy  CClliiffttoonn,,  GGee  oorr  ggee

SSzziirr  tteess  aann  ggooll  kkööll  ttõõ  ééss  mmûû  ffoorr  ddíí  ttóó  ttáárr  ssaa  ssáá  ggáá  bbaann  lláá  ttuunnkk,,  aammiinntt  aa  ffiinnnn  --

uuggoorr  nnyyeell  vveekk,,  kköözz  ttüükk  aa  mmaa  ggyyaarr  sszzoo  mmoo  rrúú  ssoorr  ssáá  rróóll  bbee  sszzééllsszz..  VVaa  llóó  --

bbaann  sszzoo  mmoo  rrúú  lleenn  nnee  eezz  aa  ssoorrss??  

Sok szor gyá szol ták már a ma gyar nyel vet, pe dig más finn ugor nyel -

ve ket te kint ve – ame lyek kö zött akad ki halt vagy né hány ezer be szé -

lõ vel ren del ke zõ nyelv – ezt még min dig né pes kö zös ség be szé li.

De még is el tu dom kép zel ni, hogy öt ven-száz év múl va fo ko za to san

vis  sza szo rul a hasz ná la ta egyes te rü le te ken. A vi lág tör té nel mé ben

két ezer év nem sok idõ, ren ge teg nyelv szûnt már meg vagy ala kult

át, hi szen a nyelv fo lya ma to san vál to zó or ga niz mus. Sze rin tem a

mos ta ni for má já ban nem fog lé tez ni száz év múl va, más funk ci ók kal,

más for má ban igen.

AA  GGoonn  ddoo  llaatt  ooll  vvaa  ssóó eeggyy  ttrrii  llóó  ggiiaa  mmáá  ssoo  ddiikk  rréé  sszzee..  HHoo  ggyyaann  kkaapp  ccssoo  llóó  ddiikk

aa  NNyyuugg  hhaa  ttaatt  llaa  nnookk  hhoozz??

A fõ sze rep lõ és nar rá tor, Fü löp a Nyug ha tat la nok ban sze rep lõ há -

zas pár fia. A tör té net úgy foly ta tó dik, hogy míg az el sõ re gény ben

bi zo nyos ér te lem ben be lül rõl lát tuk a Bárdy házaspár éle tét, a Gon -

do lat ol va só ban szü lõk ként lát juk õket a fi uk kétéves ko rá tól ti zen ki -

lenc éves ko rá ig. A ka masz fiú szem pont já ból sok ed dig is mert fi gu -

ra más sze rep ben mu tat ko zik meg.

AA  NNyyuugg  hhaa  ttaatt  llaa  nnookk ccíí  mmee  iiss  tteett  sszzeetttt,,  mmoosstt  aa  GGoonn  ddoo  llaatt  ooll  vvaa  ssóótt ttööbbbb

sszzeemm  ppoonntt  bbóóll  iiss  ttee  llii  ttaa  lláá  llaatt  nnaakk  éérr  zzeemm..  AArr  rraa  ggoonn  ddoo  llookk,,  hhooggyy  aa  ggoonn  ddoo  --

llaatt  ttaall,,  aa  nnyyeellvv  vveell  ééss  aazz  eemm  bbee  rrii  kkoomm  mmuu  nnii  kkáá  ccii  óó  vvaall  ttööbbbb  éérr  ttee  lleemm  bbeenn  iiss

éérriinntt  kkee  zziikk  aa  mmûû,,  hhii  sszzeenn  eeggyy  ssüü  kkeett  nnéé  mmaa  ffiiúú  mmee  sséé  llii  aa  ttöörr  ttéé  nnee  tteett..  ((„„FFüü  --

llööpp  aabb  bbaann  rree  mméénnyy  kkee  ddiikk,,  hhooggyy  eemm  bbeerr  ttáárr  ssaa  iinnkk  lleegg  ttiitt  kkoo  ssaabbbb  ggoonn  ddoo  --

llaa  ttaa  iitt  aakk  kkoorr  iiss  mmeerr  hheett  jjüükk  mmeegg  iiggaa  zzáánn,,  hhaa  nneemm  hhaallll  jjuukk,,  mmiitt

bbeesszzééllnneekk……””))  NNaa  ggyyoonn  iizz  ggaall  mmaass  eeggyy  ááll  ttaa  lláánn  aa  nnyyeellvv  kkéérr  ddéé  ssee,,  eell  kkéé  --

ppeesszz  ttõõ,,  hhooggyy  mmeegg  ttuudd  jjuukk  eeggyy  mmáásstt  éérr  ttee  nnii,,  bbee  sszzéé  llüünnkk,,  ooll  vvaa  ssuunnkk  ––  ééss

eezz  ttööbbbb  nnyyeell  vveenn  iiss  lleehheettssééggeess……  MMii  éérrtt  lleetttt  eeggyy  ssüü  kkeett  nnéé  mmaa  ffiiúú  aa  ffõõ  --

sszzee  rreepp  llõõ??  MMii  éérrtt  éérr  ddee  kkeell  eezz  aa  vvii  lláágg??  

Ra ci o ná lis ma gya rá za tot nem ta lá lok rá, nincs a csa lá dom ban vagy

is me ret sé gi kö röm ben érin tett – de en gem min dig von za nak azok a

hõ sök, akik va la mi lyen ér te lem ben pe ri fé ri án mo zog nak. A má sik

kér dés, ami vi lág éle tem ben iz ga tott, hogy a kom mu ni ká ci ós hely ze -

tek ben az el hang zott sza vak, mon da tok men  nyi re ke ve set nyom nak

a lat ban a be széd szán dé kot il le tõ en. Pe dig én író ként el sõ sor ban a

ver bá lis ré szét tu dom meg je le ní te ni. Fü löp – és ve le én – ar ra tesz

kí sér le tet, hogy az em be rek meg fi gye lé sé vel a gon do la ta ik ban ol -

vas son. Ez gya kor la ti lag le he tet len, pe dig gyak ran kép zel jük azt,

hogy meg ért het jük a má si kat.

LLáátt  ttaamm  aa  kköönnyyvv  ttrraaiilleerréétt,,  SSzzaa  bbóó  SSzzoonn  jjaa  iihh  llee  tteetttt  rreenn  ddee  zzéé  sséé  bbeenn,,  SSzzõõ  --

kkee  DDáá  nnii  eell  kkéé  ppee  ii  vveell  ééss  PPaatt  kkóóss  MMáárr  ttoonn  eemm  lléé  kkee  zzee  tteess  aarr  ccáá  vvaall  ééss  hhaanngg  --

jjáá  vvaall..  NNéézz  tteemm  vvooll  nnaa  ttoo  vváábbbb  iiss!!  MMeegg  ffiill  mmee  ssíí  ttiikk??

Saj nos nincs er rõl szó, de na gyon há lás vol tam a könyvtrailer al ko tó -

i nak, mert pon to san el ta lál ták a könyv han gu la tát, rá adá sul anél kül,

hogy bár mi lyen inst ruk ci ót ad tam vol na. Öröm mel fi gye lem ezt a tö -

rek vést, hogy a ké pi in ge rek túl ten gé sé nek vi lá gá ban van egy mû faj,

amely vi zu á lis kul csot ad egy sza vak ból fel épí tett mû höz. Egyéb ként

a leg újabb könyvtrailerek kö zött na gyon sok gyöngy szem akad, és

ilyen kor az em ber még in kább bán ja, hogy a je len ko ri film gyár tás

nem fó ku szál ki fe je zet ten a kor társ iro da lom adap tá lá sá ra.

AA  nnyyeell  vvii  kkii  ffee  jjee  zzééss  mmóódd  aa  nneetteess  kkuull  ttúú  rraa  ááll  ttaall  rroo  hhaa  mmooss  áátt  aallaa  kkuu  llááss  bbaann

vvaann..  AA  WWeerrkk  ÍÍrróó  AAkkaa  ddéé  mmiiaa  ttaa  nnáá  rraa  vvaaggyy..  MMii  llyyeenn  ttaa  ppaasszz  ttaa  llaa  ttoo  kkaatt  oosszz  --

ttaa  nnááll  mmeegg  aazz  íírróóii  ppáá  llyyáá  rraa  kkéé  sszzüü  llõõ  ffii  aa  ttaa  llookk  rróóll??

Jó né há nyan ve zet nek blogot, és ha ír ni akar nak, ak kor rend sze rint

re gény ben gon dol kod nak, és ke vés bé no vel lá ban vagy vers ben, bár

a di á kok kö zött akadt már gya kor ló slammer is. Amit kü lö nös nek ta -

lá lok, hogy bár ma guk is ma gyar iro dal má rok sze ret né nek len ni, ál -

ta lá ban rit kán ol vas nak ma gyar kor társ szer zõ ket, in kább a for dí tás -

iro da lom ban tá jé ko zot tak. Bár ter mé sze te sen ép pen a mi dol gunk

be ve zet ni õket eb be a misz té ri um ba. Olyan kor min dig meg le põd -

nek, hogy men  nyi ér de kes mû van, ami vel ér de mes fog lal koz ni.

AA  rree  ggéé  nnyyee  iidd  hheezz  ttaarr  ttoo  zzóó  kkuu  ttaa  ttóó  mmuunn  kkaa  ssoo  rráánn  ssookk  kkuull  ttúúrr  ttöörr  ttéé  nnee  ttii  éérr  ddee  --

kkeess  sséégg  rree  bbuukk  kkaannsszz..  EEzzeekk  ppeerr  sszzee  nneemm  mmiinndd  fféérr  nneekk  bbee  llee  aa  rree  ggéé  nnyyee  --

iidd  bbee..  ÖÖrröömm  mmeell  lláá  ttoomm,,  hhooggyy  eell  iinn  dduulltt  aa  HHaall  ccssoonn  ttooss  FFûû  zzõõ ccíí  mmûû

bbllooggoodd,,  aammii  bbeenn  aa  1199..  sszzáá  zzaadd  mmaa  ggáánn  ééllee  ttéé  bbõõll  ooll  vvaass  hhaa  ttuunnkk  kkuu  rrii  óó  zzuu  --

mmoo  kkaatt..  EEzz  mmáárr  nneemm  iiss  aazz  eell  ssõõ  bbllooggoodd,,  vváá  rraann  ddóóss  ssáá  ggoodd  iiddee  jjéénn,,  ttíízz

éévvee  iiss  vvee  zzeett  ttééll  eeggyyeett..  MMeenn    nnyyii  rree  ffûû  zzöödd  sszzoo  rrooss  rraa  mmoosstt  eezztt  aa  HHaall  ccssoonn  --

ttooss  FFûû  zzõõtt??

Nem vol tam ben ne biz tos, hogy az em be re ket ér dek lik ezek a tör té -

ne tek, de a blog fo gad ta tá sa na gyon po zi tív. A Nyug ha tat la nok írá -

sa so rán el sõ sor ban azt ku tat tam, ho gyan vi szo nyul nak a 19. szá -

za di nõk a tes tük höz (há zas ság, szex, sze re lem, ter mé keny ség,

gyer mek gon do zás), a Gon do lat ol va só nál a si ke tek ok ta tá sa és a

szí né szet tör té ne te ér de kelt kö ze lebb rõl, de min dent el ol vas tam,

ami rõl azt hit tem: kö ze lebb hoz ha tom ál ta la a múlt alak ja it. Lel kes

ol va só ja va gyok az an go lul és fran ci á ul meg je le nõ élet mód tör té -

netek nek. Ma gya rul nem csu pán ke ve sebb do log je le nik meg, de

sok szor a nagy kö zön ség sem tud az ér de kes for rá sok ról. Fon tos

az, hogy vé let le nül se kon tár kod jak be le a tör té né szek hi va tá sá ba,

ha nem azok le gye nek ezek az írá sok, amik: egy író kul túr tör té ne ti

ka lan do zá sai.

PPrróó  zzaa  íírróókk  eessee  ttéé  bbeenn  aa  ssoorr  rreenndd  ááll  ttaa  lláá  bbaann  aazz  sszzoo  kkootttt  lleenn  nnii,,  hhooggyy  rröö  vvii  --

ddeebbbb  sszzöö  vvee  ggeekk  ttõõll  hhaa  llaadd  nnaakk  aa  rree  ggéénnyy  ffee  lléé..  TTee  ppee  ddiigg  mmooss  ttaa  nnáá  bbaann

kkeezzdd  ttééll  nnoo  vveell  lláá  kkaatt  íírr  nnii..  MMii  éérrtt??

Ha be le gon do lok, azért nem írok no vel lát, mert az írás szá mom ra

nagy szen ve dés be ke rül, és egy no vel la ked vé ért ne he zen szá nom

rá ma gam. A no vel la uni ver zu mát meg te rem te ni nem ki sebb erõ fe -

szí tés, mint egy re gé nyét, de mi vel mos ta ná ban ki ala kí tot tam egy

ott ho nos vi lá got, ahol go nosz és er kölcs te len „Ro hadt ál la tok” lak -

nak, ide idõ rõl idõ re vis  sza té rek, hogy sza ti ri kus ál lat me sé ket ír jak.
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És még ha igen lõ vá laszt is ad nánk er re a kér dés re (a Szesz föld ki -

tû nõ for dí tó já nak utó sza va mint ha eb be az irány ba haj la na), ak kor is

va ló szí nû sít he tõ, hogy a kí nai iro dal mat és kul tú rát mi ni má li san,

vagy egy ál ta lán nem is me rõ ol va só – ho zott anyag ból dol goz va –

csak a sa ját „nyu ga ti” be ágya zó dá sai, pre kon cep ci ói fe lõl ké pes ér -

tel mez ni a mû vet, ki ra gad va azt a ma ga el té rõ tár sa dal mi, kul tu rá lis,

mû velt sé gi szer ke zet ben mû kö dõ lét mód já ból.

Ta lán ezért lett vol na sze ren csés, ha Kal már Éva nem (csak ) az

utó szó ban fe di fel az ol va só nak pél dá ul a re gény be li be szé lõ ne vek

já té kát, avagy a szö veg sti lá ris, a klas  szi kus kí nai iro dal mat meg idé -

zõ nyel vi pa ra frá zi sa it: lap al ji jegy ze tek ként ezek az in for má ci ók az

ol va sás fo lya ma tá ba fo ko za to san be épül ve gaz da gít hat ták vol na a

szö veg él ve ze tét. De mind ez ta lán szõr szál ha so ga tás: a Szesz föld

(ma gyar for dí tá sa) szin te le te he tet le nül iz gal mas, gyak ran fel ka va ró,

ér zé ki en un do rí tó, sod ró len dü le tû, poszt mo dern tech ni kai bá zi so kat

(is) moz ga tó, te hát in tel lek tu á lis örö mö ket is kí ná ló szö veg.

Azt hi szem, 2013-ban a ma gyar ol va sók nak épp ez a „poszt mo -

dern” szö veg épít ke zés le het az egyik olyan ott ho nos ho ri zont,

amely nek ke re tei is me rõs és ba rá ti szö veg táj ként te szik lát ha tó vá

szá má ra a Szesz föld szö veg tá ja it. 

A re gény egy nyo mo zás tör té ne té nek le írá sá val in dít: Tom Por,

kü lön le ges nyo mo zó Szesz föld re ér ke zik, hogy vé gé re jár jon an nak

a hír nek, mely sze rint ma gas ran gú ál la mi ve ze tõk gaszt ro nó mi ai

bra vúr ral el ké szí tett és fel tá lalt cse cse mõ ket esz nek. A nyo mo zás

ese mé nye it meg sza kít ják azok a fe je ze tek, ame lyek egy if jú író, Li

Akó le ve le it és kü lön bö zõ stí lu sú no vel lá it köz lik, ami ket mes te ré nek,

bi zo nyos Mo Yan ne vû hí res kí nai szer zõ nek cí mez. Mo Yan és Akó

le vél vál tá sai nem csu pán a (kí nai?) iro dal mi és iro da lom po li ti kai élet

bü rok ra ti kus kor lá tolt sá gát és nyel vi sé gét pa ro di zá ló kri ti kai ré te gét

ké pe zik meg a re gény nek, hi szen az if jú szer zõ no vel lái a nyo mo -

zás tör té net ki egé szí té se i ként, ér tel me zé se i ként, kontextualizálása-

képp ol vad nak ös  sze a de tek tív his tó ri á val. A szö veg ré te ge i nek

egy más ba ját sza tá sa, a re gény re gisz te re i nek egy mást ma gya rá zó

pas  szu sai, az ön ma ga író dá sát el be szé lõ és kom men tá ló, a „fik tív”

és a „re á lis” ka te gó ri á it ös  sze mo só szer ke zet ter mé szet sze rû leg

von ja ma gá val a szer zõi-sze rep lõi alak más ok tü kör já té kát is.

A re gény elõ re ha lad tá val ugyan is egy re bi zo nyo sab bá vá lik,

hogy a szö veg be li Mo Yan a Szesz föld em pi ri kus szer zõ jé nek élet -

raj zi ada ta i val ren del ke zik, aki egyik le ve lé ben rá adá sul egy szesz -

föl di nyo mo zás ról író dó re gé nye ne héz sé ge i rõl tá jé koz tat ja if jú
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AA  mmûû  ffoorr  ddíí  ttááss  ssii  kkee  rree,,  vvaaggyy  aann  nnaakk  kkoorr  lláá  ttoo  zzootttt  ssáá  ggaa,,  aa  nnyyeell  --

vveekk  kköö  zzöött  ttii  éérr  tteell  mmee  zzõõii  ppáárr  bbee  sszzéédd  mmeegg  ttee  rreemm  ttéé  ssee  nneemm

ccssuu  ppáánn  sszzoo  rroo  ssaabb  bbaann  vveetttt  iirroo  ddaall  mmii,,  ddee  aalliigg  hhaa  nneemm  kkuull  ttúú  --

rraa  eell  mméé  llee  ttii  kkéérr  ddéé  ssee  kkeett  iiss  ffeell  vveett..  NNyyiill  vváánn  jjóó  vvaall  ééllee  sseebb  bbeenn

mmee  rrüüll  ffeell  aa  nnyyeell  vvii  aaddaapp  ttáá  cciióó  pprroobb  lléé  mmáá  jjaa  aabb  bbaann  aazz  eesseett  --

bbeenn,,  aammii  kkoorr  kkéétt  rroopp  ppaanntt  ttáá  vvoo  llii,,  mméégg  íírrááss  jjee  ggyyee  ii  bbeenn  iiss  kküü  --

llöönn  bböö  zzõõ  kkuull  ttúú  rraa  kköö  zzöött  ttii  kköözz  vvee  ttíí  ttéésstt  kkeellll  aa  mmûû  ffoorr  ddíí  ttóó  nnaakk  ssii  --

kkee  rree  sseenn  mmeegg  ooll  ddaa  nniiaa..  KKéé  ppeess--ee  aa  llaa  ttiinn  bbee  ttûûss  íírrááss  aazz

iiddeeooggrraaffiikkuuss  kkíí  nnaaii  íírrááss  jjee  ggyyeekk  ssûû  rríí  tteetttt  vvii  zzuu  áá  lliiss  ééss  sszzee  mmaann  --

ttii  kkaaii  hhoolldd  uudd  vvaa  rráá  nnaakk  éérr  zzéé  kkeell  ttee  ttéé  sséé  rree??  


