
értelmezhetik önmagukat a köztársa-
ságot védelmezni hivatott belbizton-
sági szolgálatok emberei, akik minden
szempontból teljesen összetéveszthe-
tõk a sötét oldallal, még ha a csecsen
forgó haláldervisrõl van is szó, aki misz-
tikus transzban Dzsala�l al-Din Rúmi
verseit énekelve végez ellenfeleivel.
A kritikus helyzetben Sztyopa mégis
fellélegezhet, �hiszen látta a Csillagok
Háborúját, és rájött, hogy több ször-
nyûség már nem lesz�. S való igaz, a
védelmi pénzt attól a pillanattól fogva
már az �államnak� fizeti. Megtudhat-
juk, hogy a japán rajzfilmekbõl ismert
pokemonok miként testesülnek meg
az emberi lélekben, hogy multi-
kulturális világunk médiája miként
hipnotizálja az arctalan tömegeket, és
azt is, hogy semmi haszna a rációnak,
hiszen amíg mindenki elemez, aztán
csõdbe megy, addig a véletlenre való
hagyatkozás meghozza gyümölcsét.

Sztyopa ugyanis, akinek élete
gimnazista korától bankkárrá válásáig
kizárólag egyetlen törvényhez igazo-
dik � a minden logikát számûzõ hit-
hez a számok természetfeletti erejé-
ben �, megtalálja számítását. Életének
minden mozzanata a harmincnégyes
számhoz, egyedüli istenéhez kötõdik,
s e vallásos fanatizmusa átemeli a nor-
málisnak mondott élet határain. (De
nem képmutatás-e normákról beszél-
ni abban a világban, amelyrõl Pelevin
tudósít?) Mit lehet azonban tenni, ha
feltûnik az õsi ellenség, a megtestesült
gonoszság: a negyvenhármas? Sztyo-
pa Pikachu útnak indul, hogy szerze-

tesi csuhába öltözve, zsebében mági-
kus, fröccsöntött mûhímtaggal (ami-
bõl 15 000 dollár felárért hármat is
kapott a mûanyag pálmáktól díszes
zen-kõkertjéhez, mellékletként), ben-
ne rejtett, pisztolyként is funkcionáló
tollal, hogy végezzen ellenfelével, a
hétcentes csacsival�

A regény látszólag mesés elemek-
kel átszõtt, beteges, tarantinói álom-
világot teremt. Torz, görbe tükrön ke-
resztül kommunikál, a könyvet letéve
mégis úgy érezzük, keserû és félelme-
tes valóságot mutat be, és nemcsak
Oroszországról, de az egész globali-
zált világról szól, s elgondolkodtat �
még akkor is, ha nem emelünk poha-
rat hõsünkkel együtt, hogy vérig sért-
sünk egy érzékeny angol hölgyet po-
hárköszöntõnkkel, mely Harry Pot-
ternek, a legderekabb hobbitnak szól.

CSEPREGI JÁNOS

(Fordította Bratka László, 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005, 
306 oldal, 2000 Ft)

BOZSIK PÉTER:

AAzz  aatttteennttááttoorr
Matuska Szilveszter
regénye

Az elsõ mondatban Borges és James
Joyce neve tûnik fel, hogy utána már-
is a fõhõsé, Matuska Szilveszteré sze-
repeljen. A vájtfülûek számára sejthe-
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tõ: mítoszról lesz itt szó, de ha az ol-
vasó az ilyen elõérzethez mégsem
elég finom lelkû, Bozsik Péter rögtön
el is árulja a beavató bevezetõben.
Míves vajdasági íróként már az elején
� második regénye elsõ oldalain � el-
regéli, mirõl esik, mi több: eshet a be-
széd, s azt is, miképpen fog majd az
lezajlani. Egy több rétegre
tagolt, az idõk folyamán
részletgazdagságát elvesz-
tett, de bármikor kibõvíthe-
tõ családi legendárium nyo-
mába szegõdhet a bátor ol-
vasó, s ha jártas a Danilo
Ki�-i dokumentarizmus
vagy a Twin Peaksbõl ismert
pszeudodokumentarizmus
amúgy közös kelléktárában,
nem csalódhat a mûben: azt kapja,
amit vár.

A mû történetinek beállított, bár
leginkább életrajzi regény, amely hol
bûnügyi történet, hol irodalmi pro-
dukció. Kiváló tárgya lehet a bölcsé-
szetet hallgató lányok 4000 leütés-
nyi terjedelmû, elsõ szemináriumi
esszéinek.

Bozsik képzett szakember, isme-
ri a nyelvet, jártas az írói eljárások-
ban, elég tájékozott ahhoz, hogy
tudja, miféle olvasók lakják éppen
Közép-Európát, s arról is van ta-
pasztalata, mit lehet és mit nem �
akár jogos tulajdonként � felhasznál-
ni az irodalmi életben egy adott mû-
vészi cél eléréséhez. Munkája tartal-
milag és formailag oly sok mindent
tekintetbe vesz, hogy már ettõl is je-

lenség-értékû. Ha elég messze tart-
juk magunkat az amúgy talán csak a
szakmunkástanulóknak érdekes tör-
ténettõl, s arra figyelünk inkább, mi-
ként lehet azt elbonyolítani, felfe-
dezhetjük, mekkora kincs az írni tu-
dás. Ehhez persze el kell tekintenünk
attól, hogy Heller Ágnest mint adat-

közlõt, a regényíró városá-
nak amúgy boszorkás ka-
rakterû pszichológusát
mint elmeszakértõt, és a
szerzõt mint az M2-es té-
vécsatorna Záróra címû
mûsorának nem éppen
megnyerõ szerepbe került
interjúalanyát lássuk �
egytõl egyig amolyan fon-
tosnak sejtetett valóságele-

mek õk �, s inkább az általuk megje-
lölt, velük kitöltött szövegre kell fó-
kuszálnunk. Ebben az esetben csupa
izgalomban lehet részünk.

Az izgulás is � szerzõi fondorlat
ez � mérték szerinti. Az attentátor
biográfiájára rácsimpaszkodó re-
gény kristálytiszta szerkezetû. Sok-
sok fejtörés eredménye lehetett az
elõ- és utótörténetbe dobozolt, feje-
zetekbe és álommerényekbe kény-
szerített (arabeszk- avagy puzzle-
szerûen összerakott) mese, s a narrá-
tor hol körülményeskedõ, hol
kedélyes-aggályos kiszólásai sem fe-
ledtetik mindig a konstrukciót.
S azt, hogy itt minden az alkotói
terv következetes beteljesítõje.

A könyvet érdemes elolvasni �
állítja végül a recenzens, noha
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Bozsikot inkább költõként tarthat-
juk számon, olyannak, aki eddig egy
érvényes regényt is írt. Ez a mû most
arra alkalmas, hogy regisztráljuk,
szerzõnk milyen irodalomcsinálás-
ban jártas. S hogy a saját beszéd, a
technikai felvértezettség, a szerzõi
szándék és kitartás stb. nem elég ah-
hoz, hogy kimondható legyen, amit
Matuska élete példáz: a becsvágyat
ki kell szolgálni. Ez a munka minden
kiválósága ellenére olyan, mint egy
jelentõs festmény középszerû máso-
lata. A legnagyobb hibája az, hogy
kópia. Túl az (ön)reprezentáción,
nem tudni, mi a szerepe.

De (annak ellenére, hogy tanul-
tuk, magyar mondatot így nem
kezdhetünk) ismét elmondom: a
biatorbágyi rém mellett kétségtele-
nül egy másik hõse is lehet a
fejezeteknek. Õt érdemes lenne
újraírni. Aki amúgy a nagyreményû
regény írója lenne.

GÉCZI JÁNOS

(Kalligram Kiadó, Pozsony, 2005, 
184 oldal, 1800 Ft)

EÖRSI ISTVÁN:

ddrr..  NNoohhaa
történetek

Eörsi Istvánt nem kell bemutatni a
magyar olvasóközönségnek. Tudjuk
róla, hogy tud írni. Hosszút is tud.

Ezúttal megmutatta, hogy a rövid
mûfajban is otthon van. A dr. Noha-
történetek elõször a Magyar Hírlap
Ahogy tetszik mellékletében jelentek
meg, hetente. Ám kötetben még in-
tenzívebben hatnak. Az írásokban
sokszor csak az állandó fõhõs, Noha
doktor szereplése a közös. Szikár,
egyszerû és rövid szövegek ezek.
Nincs is szükség itt formai bra-
vúrkodásra, hiszen elsõsorban nem a
gyönyörködtetés, a szórakoztatás a
Noha-sztorik célja, hanem az elgon-
dolkodtatás. A sokszor kafkaian tö-
mör történetek mind paraboliszti-
kusak. Eörsi politikailag nem foglal
nyíltan állást, ám így is a humaniz-
mus, a felvilágosodás és a demokrá-
cia elveinek kemény hangú védelme-
zõje. Dr. Noha alakjában az igazi
rendszerkritikus értelmiségit jeleníti
meg, aki a felsõ középosztály tagja,
szeret jókat enni, külföldre járni és
csinos hölgyek társaságában lenni.
Mégis, a legjobban gondolkozni és
vitázni szeret.

Sokszor elsõre felismerhetõk az
ábrázolni kívánt személyek és társa-
dalmi szituációk, anélkül, hogy maga
dr. Noha különösebben fontosnak
tartaná ezek bemutatását (Mindegy
vagy nem mindegy?, A cáfolat cáfolata,
Figyelemre méltó taktika, A mû és fo-
gadtatása, Az új évezred elején). E fi-
lozófiai éllel megírt társadalmi ref-
lektálások hasonlítanak a régi ázsiai
tanmesékre, melyek lényege szintén
az volt, hogy egyszerû, kevés szerep-
lõs, frappáns szituációval szemléltes-
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