
„A világ és a közted fönnálló
harcban a világot támogasd!” Va-
lentin önmagával küzdve küzd a re-
génnyel, és a mû „legkomolyabb”
kijelentése kapcsán arra is
fény derül, hogy van olyan
külföldi író, aki úgy készít
ötven példányban szép-
irodalmat, hogy saját ma-
ga fûzi be a könyveket. Az
írott mûvészet válságának
látomásaként is felfogható
regény nem a megoldásra
törekszik, és nem akarja
elõírni a mûvészet meg- vagy át-
mentésének szabályait sem, mégis
elkerülhetetlen, hogy az olvasó bi-
zonyos konzekvenciákat vonjon le a
külföldi és a hazai helyzet – akár
igen aktuális – viszonyáról.

Ha pedig közelebb megyünk a
mûhöz, azt tapasztaljuk, hogy a ko-
rábbi Podmaniczky-szövegek vilá-
ga az Idegpályáim emlékezete óta
olyan változásban áll, amely cezúrát
mutat az író munkásságában. Az
eddigi sajátos nyelven belül na-
gyobb teret kap a leírás adekvát
formája, azt is mondhatjuk, realizá-
lódik a történetszövés. Humor, me-
lankólia, akció egyensúlyát maga-
biztosan elosztva Hutchinson rugói
az olvasó alatt is ropoghatnak, hi-
szen a regény arra is választ ad, kik
ültek eddig ebben a székben. De a
„hol írni, miért írni” kérdéskörök
Valentin minden mozdulatáért fe-
lelõsek, s továbbra is maga a nyelv
irányítja a regényt. A nyelv a nyelv

kontextusa marad, a történetszövés
újszerûen viszi a cselekményt, akár
az említett realizáció felé, ami
azonban nem leszámolást jelent a

saját hanggal, hiszen a
szöveg ereje továbbra is
azokon a pontokon kap
lendületet, ahol a min-
dennapi szürrealitás rá-
tesz egy lapáttal az életre.
Így a regény új olvasók-
hoz is eljuthat, míg a régi-
eknek megadatik az a fel-
fedezés, hogy szinte egy-

szerre élik át a szerzõvel saját iro-
dalmi magatartásának változását, s
az irodalomtörténet ridegen album-
szerû arcképcsarnokában élõ pilla-
nattal találkozhatnak. Számukra a
tét az olvasó-lét újrafelfedezése.

SÁNDORFI BALÁZS

(Podmaniczky Mûvészeti Alapítvány,
Szeged, 2007, 158 oldal, 1990 Ft)

VIDA GÁBOR:
Nem szabad és 
nem királyi

A Magvetõ újonnan útra indított
könyvsorozatának, a Magvetõ No-
velláriumnak elsõ négy darabja kö-
zött jött ki Vida Gábor Nem szabad
és nem királyi címû novelláskönyve.
A kezdeményezés megér pár sort,
üdítõ ugyanis, hogy egy nagy kiadó
olyan vállalkozásba fog, amely nem
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kis bánatára: egy ápolási jegyzék és
egy levél. Az ápolási jegyzék mint
önálló mûvészi alkotás is megállná a
helyét (tekinthetjük mondjuk aján-
déknak a kötethez), a levél pedig
azért fontos, mert ebben mondat-
nak ki (az öregember egy tanítványa
által) a szöveg önértelmezõ kulcs-
szavai: „irtóztató volt a vég, könyö-
rületességet mégis csak benne talál-
tam. Megtalált szerelmemben a ko-
lera és a halál idején.”

Végül ejtsünk szót a legelejérõl:
a címrõl. Nyolc perc. Talányos. Sze-
rencsére a külsõ borító fülszövege a
segítségünkre siet, elmondja, mire
kell gondolnunk. Jól is teszi, mert a
szövegbõl nem tudunk meg semmi
közelebbit: a szerzõvel készített
egyik interjúból derül ki, hogy a vo-
natkozó jelenet végül kimaradt a re-
génybõl. Irodalomelméleti kurió-
zum. Mindenesetre ha a borítópa-
pír nélkül adjuk kölcsön valakinek a
könyvet (az esetleges megrongáló-
dástól, szakadástól, gyûrõdéstõl
tartva, vagy avégett, hogy legalább
ez a mementónk maradjon a hoz-
zánk vélhetõen soha vissza nem ke-
rülõ kötetrõl), ne felejtsük el felvilá-
gosítani az illetõt, nehogy meghal-
jon a kíváncsiságtól. A meghalással
ugyanis kár lenne sietni: végig kell
csinálni becsülettel, ahogy az öreg-
ember és az öregasszony.

VELKEY GYÖRGY

(Magvetõ Kiadó, Budapest, 2007, 
112 oldal, 1990 Ft)

PODMANICZKY SZILÁRD:
Hutchinson rugói

Podmaniczky Szilárd Idegpályáim
emlékezete címû, a gyerekkort fel-
ölelõ dokumentumírása után egy
„nem hivatalos” trilógia körvona-
lazódhat az olvasó elõtt, hiszen a
Hutchinson rugói a következõ állo-
mást, a felnõttkort veszi célba; az
alkotás csúcsán álló emberét, an-
nak jogos kétségeivel. A hang ez-
úttal nem novellisztikus, de a mû-
fajként megjelölt regény sem köte-
lezõ útmutató, sokkal inkább vél-
hetjük úgy, hogy a szöveg önma-
gában keresi a regényt. Irodalmi
kutatómunkáról és szerzõi szerzõ-
keresésrõl beszélhetünk. A fõsze-
replõ Valentin Jobbágy, a tét pedig
az írói lét, az irodalom mûvelése,
hiszen Valentin kétszáz szerzõbõl
lett kiválasztva egy külföldi ösz-
töndíjra.

Az élményadaptáció valós, Pod-
maniczky valóban külföldi „anyag-
ból” dolgozott, így a kérdés, hogy
ki miért kap ilyen meghívást, erõs
referenciális értékkel bír. Valentin
két válaszhoz jut a regény során,
amelyek egyaránt elfogadhatók
magyarázatul, a fõszereplõ azonban
nem hisz ezekben. Kételkedése mi-
att szinte krimiszerû jelenetekbe
keveredik, és már-már veszélyben
látszik a regény megírása is, amibe
nem sok betekintést enged az elbe-
szélõ, így a regény a regényben
motívum álcává alakul.
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