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módozatai kapcsolják össze a részleteket. Szávai mindenről képes újat mondani, még egy elkallódott 
régi füzetről is, melynek címlapján ez áll: Szávai Géza VI. oszt. pionír.

Az egyik fejezetcím: Felnőni a kutyákhoz. Meglehetősen kevés filozófus kísérelte meg az állatvilág 
beemelését a filozófiába. Miért kellene megtagadni a kutyák kiváltságát, illetve a kutyaság filozófiájának 
kiváltságát? A székely fiúcska azt gondolja, hogy az embernek fel kell emelkednie a kutyákhoz, valószí-
nűleg azért, mert a rosszal való szembesülés nem teszi lehetővé az emberi rend magasztossága iránti 
rajongását. Messziről érkező emberek ezt mesélték a falu kocsmájában: „Mégiscsak győztünk – mond-
ták –, mert a berezelt Ceauşescu a népgyűlésen eldadogta élete egyetlen magyar mondatát: Él-jen a Román 
Kommunista Pártid!”

Az összefüggések mindaddig vitathatatlanok, ameddig a kifejezéseket az arisztotelészi értelmezés 
paradigmájában értékelhetjük. A jelentésátvitel nem csak a szavak megértésének átvitele. A „kutya” csupán 
egy metaforikus lény vagy helyszín, mely példaként nyitva áll mindenki előtt. „Ha tovább jön utánam a kis-
kutya, akkor még három évet él az apám…” – morfondírozik a srác, majd így folytatja: „Ha valaki akkor 
a csillagok magasából reánk néz: lát egy méltóságteljesen vakogó kiskutyát – és egy nyüszítő fiúcskát, 
aki még nem tudja, hogy fel kell nőnie a kutyákhoz (is).” 

Az igazi emlékezés tulajdonképpen egyfajta kapcsolat. Szávai emlékezései russelli értelemben vett 
leírások, melyek támogatják egymást. Filozófiájuk megkerülhetetlen. Nem kísérletezik, csak hozzásegít 
ahhoz, hogy regényének színtereit a létező sokféleség felől közelítsük. Harcol az igazságért nemcsak 
társaival, de önmagával is. Erkölcseit a székelység életszabályaihoz alakítja. A bátorság különböző kon-
figurációi ezek, melyek filozófiai síkon csak nehezen megvalósíthatók. „Gyerekkoromban szülőfalum 
vidékén gyakoriak voltak a verekedések, bicskázások.” Negyedik osztályos korában családja Küsmödről 
Etédre költözik, ahol a gyerekközösségbe való beépülését „egész csomó verekedés kíséri”. Az élet bonyo-
lult eljárásokat mozgósít. Az élet rejtélyes termékenysége a fogalomalkotás mértékéről ítélkezik. Szávai, 
mint minden eddig megjelent könyvében, ebben is lelkeket gyógyít, egészen pontosan tudja, mit akar 
megértetni és kivel. Olyan műveleteket ír le, melyek még akkor is igazak, ha a bizonyítás még hátra van, 
melyek folytatják a „tudatos tudathasadás” információitól való fokozatos elhatárolódást, tehát azt az 
eszmerendszert, melynek használatából megszületik a bizonyítás. A kocsma, a virtus, a bosszú, a harag, 
az indulat.

A fullasztó, sötét éjszakában „a Ceau�escu betiltotta villanyégő alatt […] egészen pontosan tudtam, 
milyen elkeserítően szánalmas vagyok”.

Szávai Géza könyve mélységesen humanista alkotás. Szívbemarkolóan szép is. Egyszerűsége műfaji 
nyereség. „Szeretnék sokáig élni, legalább negyvenöt éves koromig” – vonja le a kamaszos következtetést, 
majd így folytatja: „szeretnék felnevelni két hollófiókát. Szeretnék egy kiskutyát. Azt hiszem, pulit.”

Most már elhisszük, hogy 1968 nyarán tényleg aszfalt szürkén ragyogott az ég.

MAGÉN ISTVÁN

Az író úgy érzi a nyelvet, mint a földet

Szávai Géza: Ragyog az ég, akár az aszfalt, PONT Kiadó, Budapest, 2014

Az irodalmi szövegen rést üt a kétértelműség. Aki ma „pontos történetet” ír, matematikai pontossággal, 
úgy, hogy azt az olvasó tanulságok hordozójaként tarthassa számon; úgy, hogy közben modellálni legyen 
képes helyzeteket, annak Szávai Géza szerint először egyedül kell maradnia egy szobában és sírnia kell.

Szávai Géza, miközben történetét írja, maga előtt látja az apját. Úgy gondolom, ez már ígéretes módszer, 
mert legmélyebben fejezi ki a tanulságot. „Ragyog az ég, akár az aszfalt”, mégpedig azért, mert a gyermeki 
fantázia igaz. „Az aszfalt felszíne egyenletesen oszlik el a ragyogásban, beleolvad a levegőbe.” Az író 
humorral, mottóként idéz Csodálatos országokba hoztalak című, korábban megjelent regényéből: „Csak 
öreg embereknek szabad regényt írniuk” ( mondta Leonárd Barilon, a százesztendős jövendőmondó, 
negyvenöt éves korában). Erről eszembe jut Rodolfo, aki „a kezemet figyeljék, mert csalok” huncutságával 
terelgette a közönség figyelmét.

Szávai a tudatos tudathasadás bűvöletében ír. Gondolatai olyan helyzeteken és jelenteken keresztül 
jutnak el hozzánk, melyeket történelemalakító események keretében kell értelmeznünk. A szavak úgy 
épülnek egymásra, mint a jól megfaragott építőkövek. Alábecsülnénk az írás funkcióját, ha azt csak az 
élőbeszéd rögzítésének tekintenénk. Aki elolvassa Szávai Géza Ragyog az ég, akár az aszfalt című regé-
nyét, aki alaposan olvassa, kétségek között, és nem megy el semmi mellett kritikátlanul, az néhány hónap 
múlva azon töpreng, hogy tényleg lehetséges-e ilyen könyv. És elolvassa újra.

Több dolgot jelenteni annyi, mint nagyon kevés dolgot jelenteni, de az is lehet, hogy az igazság csak 
így vethető alá a gyakorlati igazolás kritikájának. Szávai könyve már a címében kihívóan keresi az igazat. 
Közben egyszerűen és abszolút módon szubjektív. Hangzástechnikai vonatkozásban semmiképpen sem 
azonosítható semmilyen más könyvvel. Az egyetemes gyanú az, hogy tényleg „Ragyogó matt massza az 
ég”. A gyermekkor filozófiáját nem lehet félresöpörni. Sőt: ez a regény, megítélésem szerint, a gyermek-
kor köré fonódó állítások meg bogarak és színes kavicsok, valamint titokzatos faóriások könyve.

Lehet-e megírni egy könyvet egyetlen közhely nélkül? Lehet, ha a narráció kézzel fogható és nyitott, 
és ha az író úgy érzi a nyelvet, mint a földet. És ha az elmondott történet a totális befejezetlenség felé 
halad. „[…] a realitás (mely jelt és jelzést, tehát hagyományt romboló) óv a döbbenettől.” Mi történt 1984. 
augusztus 26-án délben negyed kettőkor? Az író, akkor még ifjú ember, ebben az időpontban (így emlék-
szik vissza) „pirulás nélkül” idézhette korábbi életének 1962-es történetét. Az idősíkok ritkán használt 
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