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Megszabadítani 
a gonosztól
Száraz Miklós György metafizikai kalandregénye

Kacifántos
viszonyok
Gyilkosságsorozat
Zomborban

Kabdebó Lóránt

Mondjam ki kezdő mondatként, ami 
már oly régóta kimondásra vár: Szá
raz Miklós György a legjelentősebb 

magyar írók közé tartozik. És hozzátehetem, a 
Lovak a ködben az általam eddig olvasott leg
jobb regények egyike. De most legújabb kisre
gényéről kell véleményt mondanom, az Osztoz- 
kodókról. Én az említett regény mellé illesztem. 
Meg a tizennyolcadik századi klasszikus kaland
regények társaságába. Candide, Tom Jones, Ro
binson. Egyszerre voltak korukat minden időben 
felidéző valóságleírások, egyben az ember cse
lekvését értékelő erkölcsi tanmesék.

Száraz Miklós György varázslatos mondatai
ban mindig otthonosan érz^n magam, szereplői
nek megszólalása engem, az olvasót is belevon az 
életükben fel-felbukkanó esélyekbe és csapdák
ba. Mozdulataik bennem folytatódnak, feladvá
nyaik engem gondolkodtatnak meg. Megcsodá
lom, am int olvasmányos és eseményes, ugyan
akkor rejtélyes jelenetekből rak össze -  bennem 
is életre varázsolva -  sajátos kalandvilágot regé
nyeiben. Miként? Módszerét belerejti -  nem ki
szólva belőle -  az elbeszélésnek is szerves részét 
alakító szövegrészekbe.

„A napok később is színesek maradtak, időn
ként figyelt rájuk, máskor nem, ahogy gyakran 
a felhőkre sem figyelünk, a derengésre, a szitáló 
ködre, a varjak röptére, csak m együnk a gon-

Juhász Kristóf

K evés könyvet vártam olyan kíváncsi
sággal, m int Pataki Tamás kollégán
két. Eleve szerelmes vagyok az elbe

szélő címadásba -  ha pedig egy kötet a Murok- 
ffyban vérré válik az abszint, és lóvá teszi az ör
dögöt címet viseli, abból már tudható, hogy szer
zőnk a pikareszk hagyományokba akarja ártani 
magát. Veszélyes terep! Nem a vonatkozó narra
tív technikák bonyolultsága miatt, inkább azért, 
mert az utóbbi évtizedek irodalmi áramlataiból 
ritkán éviekéi felszínre efféle kedélyes, virulens 
elbeszélői magatartás -=■ mintha a posztmodern 
atomokra robbantotta volna Gargantua vagy Lu
das Matyi figuráját, hogy a mesélés örömét vég
képp az önreflektív motyogásba fullassza.

Pataki Tamás első kötete úgy robban ki a 
kortárs mocsárból, m int zabolátlan ördögfióka, 
szarvacskáival fenékbe bök, hogy majd leesünk 
a székről, de mivel éberek vagyunk, nyomban 
belátjuk: képesek vagyunk a szarvacskákba ka
paszkodva végigvágtázni a leghihetetlenebb ka
landokon is. Ezt a stílust nem az írói technika te
szi, haném az írói kedélyállapot -  ezért is tanít- 
hatatlan. Főhősünk és alanyi mesélőnk, Murok- 
ffy Tódor Ede M ünchhausen báró, Háry János, 
Thyl Ulenspiegel közeli rokona, rettenetes nagy
természetű, elpusztíthatatlan figura, a minden
kori pikareszk hősökhöz illőn a zabolátlan, ele-

dolatainkba merülve, a járda göbjeit, a szom
széd cam m ogó öreg kutyáját nézve, látva és 
mégsem látva.” „A felnőtt egész életében ezt 
fogyasztja, abból és addig él, amíg a gyermek 
ta r t  benne.” „Bűn? Á rtatlanság? Igazság? [...] 
M ást sem csinált egész életében, m int a hatá
rokon mozgott, kiskapukat és titkos ösvénye
ket keresett, olyan sorompók alatt hajto tt át, 
amelyekről tudta, hogy másnapra szigorúan til
to tt útvonallá lesznek [...] Számára a törvény 
nem létezik. Csakis a saját belső szabályai lé
teznek.” Kértél te már bocsánatot valakitől? 
-  És megbocsátottál már valakinek?” „Az iga
zi együttérzés nem érzelem, hanem cselekvés, 
gyógyszer és kenyér, de legfőképpen figyelem 
és odafordulás.” Ki kit tud  -  és tud-e -  meg
szabadítani a „gonosztól”?

Ami a mai mindennapi életünkben véletlen
ként jelenik meg, az Szent Ágoston Istenről val
lott elmélkedéseiben találhatna legméltóbb he
lyére. Kalandorai az eleve elrendelés és a szabad 
akarat filozófiai csörtéjében inkább helyüket ta
lálhatnák, mint bármifajta földhözragadt krimi
ben. Száraz Miklós Györgynek mégis szinte min
dén mondatán, a könyv rögtönzött jeleneteiben 
átsüt személyes környezetének, a Várkerületnek 
szenvedélyes szeretete és múltjának benne lük
tető történelme. Ebben a csapdákkal és esélyek
kel teljes valóságban véletlenek között csetlenek- 
botlanak különös, mégis mindennapi kalando
rai. Mondhatnám: mi magunk, különleges hely
zetekbe emelve.

mi erejű életvágy megtestesítője. Hiú, nagy ere
jű, nagystílű -  a regényben egyébként is minden 
nagy a hős gigantikus nemzőszervétől a grandió
zus verekedéseken át a hatalmas tétekben menő 
fogadásokig. Egy sajtkereskedő például -  vesz
tére -  lánya szüzességében fogad Murokffyval, 
hogy az megmondja, milyen drágakő színében 
virul Erzsébet királynő csecsbimbója.

A kötet lazán összekapcsolódó elbeszélések 
füzére, vagyis Murokffy különböző életveszé

lyes és hihetetlen ka
landokba keveredik 
a századvég-század
elő Monarchiájának 
különös világában, 
ahol az ördög ép 
pen olyan konkrét, 
m in t egy kupleráj 
élveteg lánykáinak 
öle vagy egy hatal
mas pofon. A miliő, 
Jókai és Verne vilá
ga, uracsok, gavallé
rok, bacchánsnők, al

kimisták, hamiskártyások, hadiszállítók és bor- 
délyház-tulajdonosok világa a pikareszk hagyo
mányokhoz hű, tomboló fikció. A történetek hi
hetetlen és csudás, abszurd mesék: latrinán át 
lányt szöktet a budibúvár, cápákból és cselédlá
nyokból sziréneket gyárt az őrült professzor, és 
gonoszt űz a kecskeduda.

A poénokat nem szeretném lelőni, a regény ka
landos problematikáját mégis jeleznem kell. Két 
rivális iskolatársból jó baráttá lett ifjú, Hanbal és 
Tim egy átlagos értelmiségi család, Ábrahámék 
életét keresztül-kasul át-átjáró kalandjai embert 
próbáló eseményeket váltanak ki. A cselekmény 
középpontjában hirtelen ötlettel végrehajtott be
törés áll, amelynek során egy csak zsebre tett lot
tószelvény által utóbb megnyert, de soha fel nem 
élt milliók osztódnak. Csakhogy e valóságos vi
lág felett érzékelhető egy elrendező erő. Mert iga

zi értelmet nem ez, a 
fel sem használt pénz 
adhat ennek a kaland
sornak -  és valójában 
bármely életnek -, ha
nem annak felisme
rése, hogy a szeretet- 
ben való osztozás je
lentheti az isteni te
remtés világában léte
zés legfőbb értelmét. 
Rejtvénnyé váló tör
téneteikben az író ré
szesévé avat a m in

den pillanatban választásra kényszerítő jelene
teknek, szinte ránk, olvasóira bízza, mit tennénk, 
ha mi élnénk szereplői helyében. Lebegünk elron
tott bábként, vagy cselekvéseink a megpróbálta
tások során morális lénnyé emelnek.

(Száraz Miklós György: Osztozkodók. Scolar Ki
adó, Budapest, 2018,114 oldal. Ára: 2990forint)

„Állást ajánlok néked az újságomnál, mert lá
tom, csillapíthatatlan vagy, m int az a nagyapád, 
aki huszárkorában végigríkatta a bohémiai fal
vak lenszőke leányseregét, és emiatt a gémeskút 
oszlopához kötözték, hogy üljön veszteg. M ind
hiába, m ert amint elhaladtak mellette a mező
re igyekvő lányok, emberfelettivé dagadtak erei, 
és felforrt a vére, mint az ősz végi fekete leányka 
mustja, letépte láncait, szemét elöntötte a vágy
víz, és rohant, vágtázott a lánykák után, mint egy 
kentaur, hogy az egész bohém medence vissz
hangzott a sikongásoktól.”

E szép szavakkal fogadják föl hősünket újság
írónak. Az efféle, játékosan vereteskedő nyelv- 
használat ritka, Pataki Tamásban megvan az a 
-  témájához és hőséhez illő -  nagystílű merész
ség, hogy nem kezd nyelvi rétegeken spekulálni, 
hanem egy halomba hányja az egészet a dualiz
mus stíljétől az erdélyi ízeken át a legborzasztóbb 
szóviccekig, ahogy egy szereplő névjegyén is áll: 
„k. u. k. kalandor, ama- és orgyilkostőr”. Ez maga 
az anyanyelv tündéreinek és nimfáinak féktelen 
vágtatása, őserejű játszadozása.

A mesélés szinte csak ürügy Patakinak arra, 
hogy jól megtáncoltassa teljes pompájában ra
gyogó, minden alsó és felső rétegdíszítményét 
büszkén viselő anyanyelvűnket.

(Pataki Tamás: Murokffyban vérré válik az 
abszint, és lóvá teszi az ördögöt. Előretolt Hely
őrségíróakadémia, Budapest, 2018, 268 oldal. 
Ára: 2990forint)

Ozsda

T itokzatos gyilkosságsorozat tartja ret
tegésben a délvidéki kisvárost, Zom- 
bort 1902-ben. A regény írója, Húsz 

Róbert ötvözi a tényszerűséget és a fikciót, ugyan
is a bűntény kitalált történet, viszont a regény
ben szereplő személyek valóban akkor éltek, és 
a könyvben leírt pozíciókat töltötték be. A cse
lekményt hitelesíti, hogy közülük többnek az 
emlékezete máig él a kisvárosban. Például az 
egyik kulcsfigura az író Gozsdu Elek, aki 1897- 
től királyi ügyészként dolgozott Zomborban, s 
a regényben is szereplő Szabad Lyceum Egye
sület első elnökeként tevékenykedett. A fordu
latokban gazdag bűnügyi történet valós hely
színeken játszódik.

A történet szerint Bánáti csendőrkapitány az 
éjszaka közepén riasztja Fábián Marcell detektí
vet egy bűnügyi helyszínre, ahol Falcione Áron 
és egy ledér nő fekszik holtan. Bánáti és a fiatal 
detektív rögtön észreveszik, hogy a gyilkosság 
helyszínét megrendezték... Ezek után brutális 
és egyre rejtélyesebb gyilkosságok történnek. 
Annak ellenére, hogy az áldozatok életkora és 
társadalm i helyzete nagyon különböző, kide
rül, hogy azelőtt igencsak kacifántos viszony
ban álltak egymással. Az áldozatok száma hét 
főre emelkedik.

A történet főszereplője Fábián Marcell, a be
csületes és rokonszenves detektív. A rendőrnyo
mozót apácák nevelték föl, mert szülei csecsemő
ként a helyi templom küszöbén hagyták. Fábián 
-  kinek alakja távol áll a szokványos mesterde- 
tektív-figuráktól -  elszántan keresi mindenben 
az igazságot, a logikát, az ok-okozatiságot. Beveti 
a korabeli bűnüldözés legfrissebb vívmányát, az 
ujjlenyomat-azonosítást is. A fiatalembert nem
csak korábbi, megoldatlan bűnügyekhez vezetik 
el a nyomozás szálai, 
hanem saját szárma
zásának titkaihoz is.

Az író, Hász Ró
bert a délszláv hábo
rú miatt 27 évesen a 
Vajdaságból Szeged
re költözött, és 2011- 
ben a Tiszatáj című 
irodalmi folyóirat fő- 
szerkesztője lett. Egy 
évvel később megkap
ta a M árai Sándor- 
díjat. A szerző hete
dik regényét a Kortárs Könyvkiadó jelentette 
meg, mely m ár több művét is gondozta. Hász 
korábbi m unkái német, olasz és francia nyel
ven is sikert arattak. Legutóbbi, izgalmas de- 
tektívregényében végig sikerül fönntartani az 
érdeklődést, életszerű párbeszédei szórakozta- 
tóak, helyenként igen humorosak. Művében az 
1900-as évekbeli vajdasági társadalom tablóját 
és korrajzát is felvonultatja. Bemutatja a M o
narchia területén együtt élő magyar, szerb és 
sváb lakosok mindennapjait, a köztük lévő fe
szültségeket, a korabeli nyelvhasználatot és a 
századforduló környékén köttetett házasságok 
előnyeit és hátrányait. A tizenhárom fejezetből 
álló, szerteágazó bűnügyi történet nem csak a 
krimirajongóknak ajánlott. Az egy szuszra el
olvasható, szórakoztató regényben benne rej
lik egy jó film lehetősége is.

(Hász Róbert: Fábián Marcell pandúrdetek- 
tív tizenhárom napja, Kortárs Kiadó, Budapest, 
2017, 360 oldal. Ára: 3500forint)

Murokffy szilaj tánca
Veszedelmes terepen: új magyar pikareszk
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