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Az éppen a napokban a Nemzet Mű-
vészévé avanzsált Bodor Ádám új no-
velláskötettel jelentkezett az idén, 
ami nagy esemény, mert a Sinistra 
körzetnek, Az érsek látogatásának, 
a Verhovina madarainak írója vala-
hogy egyre szófukarabbá vált az elmúlt 
két évtizedben.

Az egyes szövegek felépítésére is 
jellemző a kihagyásos szerkesztés, a ki 
nem mondás, vagy éppen a félbeha-
gyás. Időnként talán nem is az a fontos, 
amit a szerző elmond, hanem az, amit 
elhallgat; inkább a sorok között kell ol-
vasni, vagy legalább rá kell éreznie az 
olvasónak arra a másik történetre, ami 
a kimondott szavak mögött van.

Ez a másik történet nem hagyja 
magát könnyen megismerni. Ha úgy 
olvassuk a kötetet, hogy nem esetle-
ges az egyes novellák sorrendje, ak-
kor talán állíthatunk valami olyasmit, 
hogy az első novella mintegy értelme-
zi a többi szöveget, mintha instrukció-
kat tartalmazna arról, hogy az egymás 
után következő különösebbnél külö-
nösebb történeteket hogyan is kell ér-
telmeznünk.

A Matterhorn mormotái című írás, 
amely az egész kötetet felvezeti, a ma-
ga rendkívül különös módján kísérle-
tet tesz a múlt feltárására. Ennek az el-
ső történetnek aktualitást ad az a tény, 
hogy éppen idén 30 éves a rendszervál-
tás, és mintha maga a történet is nap-
jainkban játszódna, ami végképp ki-
vételes helyzetnek számít Bodor, jel-
lemzően a múlt diktatúráját bemuta-
tó írásaiban. Kelet-Európa sajátos nyo-
mora éppen az, hogy 30 éve cipeljük 
magunkkal ezeket a különös történe-
teket a hajdan volt rémesebbnél réme-
sebb diktatúrákról úgy, hogy közben 
a szisztematikus megismerés, a tudo-
mányos munka, az erkölcsi szembe-
nézés, a bűnösök felelősségre voná-
sa egyáltalán nem, vagy csak részlege-
sen történt meg. Közhelyként szokták 
emlegetni, hogy a rendszerváltáskor 
a szőnyeg alá söpörtünk volna min-
dent a társadalmi megbékélés érdeké-

ben, hogy ez lett volna állítólag a vér-
telen rendszerváltás ára.

Olvasatomban a Sehol novellái kí-
sérletet tesznek a múlt rekonstruálásá-
ra, megpróbálnak elmondani valamit 
az elmondhatatlanból. Olvasáskor fel-
idéződnek a régi félelmek és beidegző-
dések, maguk a történetek akkor is is-
merősen hatnak, hogyha egyébként so-
ha nem hallottam őket. Az első törté-
netet követő hat novella egy-egy epi-
zódot mutat be egy közelebbről meg 
nem nevezett diktatúra hétköznapjai-
ról. Nem a vezetőkről, az ellenzékiek-
ről, a társadalmi elit tagjairól van szó, 
a novellák szereplői kivétel nélkül kis-
emberek, akik elszenvedik a történte-
ket. Sorsukat soha nem alakítják tevő-
legesen, a dolgok mindig a fejük felett 
alakulnak úgy, ahogy.

A balladaszerű történetek különös 
emberek különös sorstragédiáival min-
dig egyéni élethelyzeteket írnak le, még 
hozzá jellemzően zsákutcába futó egyé-
ni sorsokat, éppen olyanokat, amiket 
a rendszerváltás előtt meséltünk egy-
másnak valakiről, vagy éppen mi ma-
gunk megélni kényszerültünk vala-
mi hasonlót. Ezek a kiúttalan helyze-
tek mindig rendkívül abszurdak, ám 
a helyzet fonáksága mégsem képes 
feloldást nyújtani, mert olyan súlyos 
tragédiák húzódnak meg a háttérben, 
hogy nem lehet semmit könnyedén 
venni. A történeteket egyfajta távol-
ságtartó iróniával meséli el az elbe-
szélő, aki váltogatja az aspektusokat, 
egyes helyeken a különben jellemző 
egyes szám első személyű elbeszélő he-
lyett többes szám első személyre vált, 
ilyenkor a kollektív elbeszélő szólal 
meg, mint Mikszáthnál, aki egy kisebb 
közösség véleményét fogalmazza meg 
az adott személyről, vagyis pletykál. 
Ilyenkor különben nagy kedvvel rész-
letez apróságokat, ezek a kitérők utóbb 
különös értelmet nyernek a csattanó-

val végződő történetekben, a csattanó 
igazolja az anekdota elmesélésének jo-
gosságát. Az így vagy úgy, de első sze-
mélyű elbeszélő révén olvasóként a tör-
téneten belülre kerülünk, ám az átélés-
ből az ironikus elbeszélésmód és az el-
beszélő öniróniája folyton kizökkent. 
Az elbeszélő ugyanis mindig szerét ej-
ti annak, hogy tudatosítsa az olvasó-
ban, hogy amit itt olvas, az irodalom, 
ami persze valóság, de máshogy, mint 
a tényirodalom. Talán valami olyasmi 
a dolog értelme, hogy nem egy konk-
rét diktatúráról, Ceaușescu Romániá-
járól van szó, hanem általában a dikta-
túrákról, általános léthelyezekről. Nem 
történészi érdeklődéssel vizsgál egy bu-
kott politikai rendszert, hanem az ér-
dekli, hogy mivé lett egy ilyen rend-
szerben az ember, hogy hogyan lehet 
élni, szeretni, dolgozni és persze meg-
halni egy ilyen világban. Hogy hogyan 
tud alkalmazkodni az ember.

Ilyen elidegenítő hatása van a kötet 
címének is: Sehol. Ez egy kicsit érthe-
tő úgy is, hogy az egyes novellák kö-
zelebbről meg nem nevezett helyszíne 
jellemzően valamilyen világvégi hely, 
amelyben – ha éppenséggel olyan na-
gyon akarja – felismerhet olvasó egy-
egy erdélyi vagy romániai helyszínt. 
Ezt a feltételezést sejtetik a szándéko-
san idegenszerű, hangsúlyozottan nem 
magyar hangzású tulajdonnevek. Talán 
azt is jelentheti a cím, hogy a rendszer 
természetesen azt fogja állítani, hogy 
ezek a történetek nem történtek meg 
sehol, hogy nem szabad róluk beszél-
ni, soha, sehol, senkinek. De gondol-
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hatjuk azt is, hogy ez a negatív utópi-
ák seholsincs országa.

Klasszikusokat, hogy mást nem 
mondjak, Mikszáth elbeszéléseit idé-
zik a nyakatekert, túlságosan is hang-
súlyozott egyéni sorsokon, túlságosan 
is sajátos karaktereken kívül a már em-
lített mulatságos és mindig meglepő 
adomák. Ezek a kis kitérők és az irra-
cionális elemek egészen fanyar hangu-
latúvá teszik az egyébként mindig ko-
mor és tragikus kicsengésű elbeszélé-
seket. Ugyanakkor soha nem egyszerű 
díszítőelemekről van szó. Mert – mint 
utóbb kiderül – éppen az a különös, 
egyéni jellegzetesség okozza majd az 
illető vesztét így vagy úgy, amelyet 
a kis epizód olyan szellemesen bemu-
tat. Mintha mindenkinek volna egy 
olyan tulajdonsága, amely miatt ő ön-
maga, de éppen ez lesz majd az a tu-
lajdonsága, amely a bukását okozza. 
Kész filozófia.

Mindegyik sors, mindegyik bukás 
megrendítő. A történetekben min-
dig ott a részvét. Egyfelől ott a cin-
kos kikacsintás, hogy nem kell azért 
ezt annyira komolyan venni, de nem 
lehet nem komolyan venni, ha egy-
szer emberéletek múlnak rajta. És ott 
a szenvedő ember, aki mindig végig-
járja Krisztus kálváriáját, ami miatt 
lehetetlenség nem szánni. Még ak-
kor is szánandó, ha ember alatti éle-
te van, ha nem élhet igazán ember-
ként. Akkor is ott van benne az em-
ber, aki méltóbb körülmények között 
élhetett volna akár emberi életet is. És 
ha így olvassuk a történeteket, akkor 
óhatatlanul megfogalmazódik ben-
nünk a vád, hogy miért kellett ennek 
így lennie. Vajon törvényszerű volt-e, 
hogy ezeknek az embereknek ilyen 
méltatlanul kellett élniük. A történe-
tek valamilyen bizonytalan félmúlt-
ban játszódnak, de ez nincs kimond-
va sehol pontosan, csak valahogy ez az 
érzése az embernek. A használt nyelv-
tani igeidő sokszor (de nem minden 
novellában) a jelen idő, ami valami 
különös állandóságot sugall, hogy 
mindez nem zárult le. De hát, hogy 
is zártuk volna le, amikor nem be-
szélünk róla. És hát azért nem beszé-
lünk róla, mert nagyon nehezünk-
re esik szembenézni saját magunk és 
mások viselt dolgaival. Az még csak 

hagyján, hogy nem születtünk hősnek, 
de ennyi gyávaságot, árulást, meg-
hunyászkodást és beletörődést még 
nem látott a világ. Mintha csak arra 
születtünk volna, hogy igazodjunk. 
Nem jó látni ezt a velünk született 
alkalmazkodókészséget, ahogy egy-
szerűen csak élni akarunk, vagy eset-
leg már azt sem.

A közismerten filmszerű elbeszé-
léseihez Bodor kidolgozott egy saját 
nyelvet, amelyről azonnal felismerhe-
tő a szerző. Az benne a különös, hogy 
egyfelől végtelenségig lecsupaszított 
nyelvet használ, ez egyfajta minimaliz-
mus, másfelől meg egy összetett és uta-
lásokra épülő jelrendszert, amelyben 
az egyes képek és szimbólumok egy-
másba folynak és egymást értelmezik. 
Semmi sem biztos, az pedig különö-
sen nem, ami annak látszik. Az egyik 
novellának például az a címe, hogy 
Hekk. Első pillanatban talán úgy gon-
dolná a nyájas olvasó, hogy tudja, mi-
ről van szó. De nem, ez nem a balato-
ni cápa híres-hírhedt alfaja, az ugyanis 
történetesen elő sem fordul az elbeszé-
lésben. Az olvasónak tehát nagyon is 
résen kell lennie, mert az elbeszélő tu-
datosan szeretné megzavarni a megér-
tést. Eláraszt lényegtelen információk-
kal, alapvető dolgokat viszont elhallgat, 
szóval még arra is az olvasónak kell rá-
jönnie magától, hogy valójában mi az, 
amit ki kell találnia. Az olvasás azért 
nem válik rejtvényfejtéssé szerencsére. 
A váratlan fordulatok, az epizódok és 
a sokféle halál jó ritmusban van ada-
golva, mindig van valami, ami miatt 
folytatni akarjuk az olvasást.

A sokféle egyénített szereplő külö-
nös ellenpontja – Bodor könyveiben 
általában is – az ikerpár. Ők mintha 
a létükkel cáfolnák, hogy az ember 
egyedüli példány. Az ő szerepelteté-
sük, mintha valami olyasmit sugallna, 
hogy az emberpéldányok öröknek hitt 
utánozhatatlansága még sem értendő 
egészen úgy, ahogy gondoltuk. Furcsák 
ezek a váratlan megkettőződések, hi-
szen az ikerpárok egy-egy tagjának az 
élete is éppen olyan egyedinek tűnik, 
mint bárki másnak az élete, akinek 
nincs ikertestvére. És akkor itt vannak 
ők, ezzel a rendkívül egyedi testfelépí-
téssel, sorssal és élettel úgy, hogy ket-
ten vannak pont ilyenek. Ki érti ezt?

Az elbeszélő szándékosan tartja bi-
zonytalanságban az olvasót a történet 
idejét, helyszínét és szereplőit illetően. 
Egyfajta valóságmegvonás ez, ami kü-
lönös módon építőkockaként szolgál. 
Ez is érthető szimbolikusan is, hogy 
a valóságról nem lehet állításokat ten-
ni, másfelől pedig a tipizálás eszköze, 
mert így jobban megértjük a történe-
tek egyetemes jellegét, kortól, helytől 
függetlenül viselkedhetünk így is. Van 
egy nem szokványos szereplőcsoport 
is, ezek pedig az állatok. Mintha ők is 
az emberlétünkről szólnának, mintha 
arra emlékeztetnének minket, hogy 
egész emberi lényünknek van egyfajta 
testi vonatkozása, bizonyos tekintet-
ben állatok vagyunk, és néha az em-
berek és az állatok viselkedés alapján 
talán nem is annyira állunk távol egy-
mástól, mint amennyire szeretnénk.

Az elbeszélő általán az egyik szerep-
lő, aki időnként kibújik az szereplő bő-
réből és kívülállóként szól bele a törté-
netbe. Megjegyzéseket fűz a történet-
hez, értelmez valamit, vagy visszavon 
állításokat. Ez feszültséget ad a szöveg-
nek, valahogy dimenzionált, érdeke-
sebb lesz tőle, mert a szerepváltás né-
zőpontváltásra kényszeríti az olvasót is.

A történetek jól olvashatók és értel-
mezhetők önmagukban is, nem feltét-
lenül kell őket az életmű vagy a kötet 
egészében interpretálni. A megérté-
sükhöz azonban igényes, elmélyült ol-
vasásra van szükség. Tudom, hogy sok 
olyan nem profi olvasó van, aki bele 
sem kezd egy olyan könyvbe, amely 
első pillantásra nem látszik szórakoz-
tatónak, ezért külön szeretném hang-
súlyozni, hogy a komor mondaniva-
ló ellenére a meglepetésekre, váratlan 
fordulatokra épülő novellák rendkívül 
olvasmányosak.   
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