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tabb Cserna-Szabó-kötet. Nincse-
nek benne feltûnõen elhibázott da-
rabok, esetleg kedvencek lehetnek,
mondjuk a Diszkókirálynõ vagy az
I.M.P.S. A korábbi szövegek
narrációs túlkapásait és öncélú játé-
kait a szerzõ kíméletlenül kitakarí-
totta prózájából. Eltûntek persze a
novellaforma szabályait relativizáló,
felülbíráló vagy épp felpanaszló
metanovellák is. Ezek itt ízig-vérig
novellák, és nem úgy festenek, mint-
ha bármikor is mások szerettek vol-
na lenni.

Van azonban még valami, ami
megváltozott. A régebbi novellák
mögött egy megzabolázhatatlan, né-
ha féktelen örömmel, néha dühöd-
ten mesélõ kamasz-elbeszélõ állt.
Volt ebben persze nem kevés öntet-
szelgés, néha vásári ripacskodás is,
mégis jellegzetesen Cserna-Szabó-i
attitûd volt. Mintha az a valaki, aki a
történetekért felel, és legalább mi-
közben ír, kénytelen magát prózaíró-
nak tartani, még nem döntötte volna
el, hogy hogyan viszonyuljon önma-
ga szövegelõ énjéhez. Megilletõdött
rácsodálkozással vagy épp elkesere-
dett felháborodással. Mostanra a
mérkõzés eldõlt, a Félelem és reszketés
Nagyhályogon elbeszélõje szájában
magabiztos kijelentéssé szelídült a
korábban változó hanglejtésû �én
novellista vagyok� mondat.

NAGY IMOLA DÓRA

(Magvetõ Kiadó, Budapest, 2003, 
205 oldal, 1690 Ft)

SZÛTS ZOLTÁN: 

EEzzeerr  üüttééss  ppeerrcceennkkéénntt

Ha jelen sorok írója történetesen
maga Szûts Zoltán volna, akkor e
kritika �papírra vetése� mindössze
négy percet venne igénybe. Nem cél
azonban a sebességet a minõség ro-
vására elõtérbe helyezni, így az is
megbocsátható, ha Szûcs Zoltán
sem hasonló gyorsasággal írta meg
elsõ novelláskötetének darabjait. Az
ifjú szerzõnek eleddig több esszéje,
tanulmánya, novellája látott napvilá-
got különbözõ fórumokon, vala-
mint egy 1998-as verseskötet Vers-
szelídítés címmel, még egyetemi évei
alatt. �Civilben� az ELTE Modern
Magyar Tanszékén a cyberkultúra és
a hipertext kérdéseit vizsgálja és ok-
tatja.

Novelláskötetével az idei könyv-
héten debütált. Már elsõ pillantásra
sem hétköznapi a könyv, a borítón
lévõ fotót kéretik kizárólag esztéti-
kai és asszociatív szemüveg segítsé-
gével vizsgálni, mindezt legalább
másfél-két méter tisztes távolságból.

A kötet prózája mélyen elemzõ,
sokrétû, nem nélkülözi a kellõ hu-
mort, az iróniát, de a bizalmatlansá-
got és a keserûséget sem. Lendüle-
tes, valóban 21. századi írásmód ez,
modern, de nem vész el a poszt-
modern ködében, nem akar kitûnni,
hivalkodni vagy másnak látszani,
egyszerûen adja magát. Legna-
gyobb erénye a narráció finom, de



nem kimódolt, már-már kötetlen fo-
lyama, mely mindenre kiterjed,
egyetlen apró mozzanat sem kerüli
el a szerzõ figyelmét. Az elbeszélés
kellemesen ível, van ideje kiteljesed-
ni, körülfonni minden apró fény-
pontot és árnyat a történet világá-
ban, nem hanyagol, nem szorít hát-
térbe, mégsem vádolható túlzott
aprólékossággal.

A kötet három ciklusa meglehe-
tõsen élesen különül el egymástól, a
szöveg jellege, az írói odafigyelés
azonban mindhármat mélyen áthat-
ja. Az elsõ részben egy idõs asszony
emlékei, mindennapjai, gondolatai
látnak napvilágot. Az öreges látás-
mód, az emlékek és a külvilág kusza-
sága, az oktalan félelmek és rögesz-
mék novelláról novellára állnak ösz-
sze egyetlen egésszé, egy tökéletesen
kiépített belsõ világ tükörképévé.
Minduntalan visszatérõ képek, motí-
vumok, félmondatok teszik kerekké
a novellafüzért, az írások egymás
mellett és egymásban egyaránt élnek.

A második ciklus hõse egy Hila-
rio Lopez nevû lelkész és tanító, aki
életének nagy felfedezéseit és törté-
néseit, valamint saját novelláit veti
papírra, gondosan lábjegyzetelve,
minden részletre aprólékosan odafi-
gyelve. Nem másodlagos, hogy hõ-
sünk cinemániában, azaz kóros film-
nézési kényszerben szenved, így
gyakran tûnnek elõ filmélményeinek
képei a sorok között, utolsó írása pe-
dig mintegy jel arra nézvést, hogy a
tengerentúli szappanoperák makacs

démona végleg kivonta a forgalom-
ból szegényt. A szöveget még érde-
kesebbé teszi, hogy az állítólagos
fordító, valamint több neves Lopez-
kutató is ellátta lábjegyzetekkel, né-
hol intertextussal fûszerezve. Külö-
nösen azért egyedülálló mindez,
mert az összes fiktív közremûködõ
Szûts Zoltán fantáziájának szülemé-
nye. Lopez tiszteletes történetei
többnyire bagatell témák egyvele-
gei, melyek komolyságát a ciniku-
sabbnál cinikusabb lábjegyzetek hi-
vatottak alátámasztani. Az érdekes-
ség kedvéért érdemes kiragadni egy
példát. A Töréspont címû írásban
Hilario Lopez, aki éppen börtönlel-
kész, egy kétségtelenül értékes nap-
lóhoz jut, melyben végre megtalálja
az úgymond végsõ választ az idõ
kérdésére, mondván, hogy az szaka-
szos. Az írások elszigetelt világa és a
21. század között a lábjegyzetek te-
remtenek egyensúlyt, tipikusan mo-
dern (és nem feltétlenül ízléses) szó-
fordulatokkal, internetes URL-ekkel,
filmcímekkel, mikrotörténetekkel.

A harmadik rész a szöveg szer-
kesztettségét illetõen még érdeke-
sebb. A történet már abszolút mo-
dern, két kollégista fiú életébe nyújt
bepillantást. Az egyes novellaszaka-
szok meglehetõsen rövidek, a kis
történetek végén kurzív szedéssel a
szerzõ több lehetõséget kínál a to-
vábbhaladásra. Kaland, játék, kocká-
zat, a fõhõs te vagy � cseng vissza a
szerepjáték hõskora, s valóban, ízlés
szerint több vég választható, az olva-
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só számára épp érdektelen részek
minden következmény nélkül át-
ugorhatók. Mi mást mondhatnék
még? Kalandra fel!

GÁSZ BOGLÁRKA

(FISZ, Budapest, 2003, 173 oldal, 1700 Ft)

ZRÍNYI MIKLÓS

ÖÖsssszzeess  mmûûvveeii

Érdemes ma Zrínyit olvasni? Tudja
egyáltalán a tisztelt Olvasó, kirõl is
van szó? Talán beugrik valami Áfi-
um, esetleg hogy Szigeti veszedelem,
�Én az ki azelõtt iffiu elmével [�]
Fegyvert s vitézt éneklek�� De mi
közünk mindehhez? Fontosabb dol-
gaink vannak, mint egy több száz
éve elhunyt író-költõ-hadvezér írá-
sait olvasgatni. Meg kell néznünk a
tévében az aktuális valóságshow-
epizódot, a moziban a legújabb szu-
perprodukciót, meg kell vennünk a
legújabb technocédét, mert külön-
ben a világ elrohan mellettünk.
Nincs idõ belelapozni a máig (s alig-
hanem örökre) legnagyobb magyar
eposzba, pláne végigolvasni azt,
amely nélkül nincsen sem a Zalán
futása (nem mintha azt olyan gyak-
ran levennénk a polcról), sem Arany
elbeszélõ költészete.

Ne is törõdjünk vele, hogy Zrí-
nyi nélkül nincsen magyar polgáro-
sodás, mert Kazinczy kanonizálta a

szinte teljesen elfeledett barokk szer-
zõt, 1817-ben kiadván akkor ismert
összes mûveit. Zrínyit parafrazeálja
a Szózat �itt élned, halnod kell� pa-
rancsa és Széchenyi pusztaság-vízió-
ja. De a mai boldog világban nem
sokat tanulhatunk egy olyan ember-
tõl, aki hat nyelvet tudott, aki hithû
katolikusként elismert tekintélynek
számított a protestánsok között is,
akit Európa a török elleni közös had
élén kívánt látni. Nem lehet írói-köl-
tõi minta egy olyan alkotó, aki férfi
létére nõi alakba bújik (Arianna sírá-
sa), aki holmi eposzt írogat, amely
éppen 1566 számozott strófából áll
(1566-ban volt a szigetvári ostrom),
aki gond nélkül idéz és épít be mû-
veibe mitológiai, bibliai, antik és
folklórelemeket, aki úgy alkotta meg
az elsõ magyar nyelvû királytükröt
(Mátyás király életérõl való elmélkedé-
sek), hogy az egyúttal egyik legszebb
szépprózai alkotásunk is.

Õszintén sajnálom a három saj-
tó alá rendezõt, Kovács Sándor
Ivánt (költõi mûvek), Kulcsár Pétert
(prózai mûvek) és Hausner Gábort
(levelek), amiért ilyen alapos mun-
kát végeztek, felhasználva a Zrínyi-
filológia minden eredményét, s nem
elégedtek meg valamelyik korábbi
kiadás újbóli napvilágra bocsátásá-
val, amiért remek jegyzetapparátus-
sal látták el a könyvet, hogy az is
könnyen megérthesse Zrínyit, aki
nincs otthon a 17. századi magyar
nyelvben. Igaz, õk komolyan veszik
az alkotót, akinek mûveit gondoz-
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