
tussal véletlenül találkozik, de a ke-
reszténység felvétele után az iszlám-
mal való ismeretséget már õ maga
keresi. Krisna, Jézus és Allah béké-
sen megférnek egymás mellett Pi
szentélyében és szívében, csak � mint
kiderül � híveiket és védelmezõiket
kell egymástól távol tartani.

A történetek � szóljanak akár a
világmindenség keletkezésérõl vagy
egy csendes-óceáni utazásról � sok-
félék lehetnek, de nem olthatják ki
egymást. Elmesélésük nem veszé-
lyeztetheti magát a csodát: sem a hit,
sem pedig a megmenekülés, a partot
érés csodáját. 

NAGY IMOLA DÓRA

(Fordította Szász Imre és Gy. Horváth
László, Európa Könyvkiadó, Budapest,
2004, 394 oldal, 2000 Ft)

VLAGYIMIR SZOROKIN: 

KKéékkhháájj

Amit biztosan tudunk, hogy Vlagyi-
mir Szorokin 1955-ben született, és
27 éves kora óta tömérdek regényt,
valamint a Moszkva címû film forga-
tókönyvét vetette papírra. Életmû-
vének csak egy része hozzáférhetõ
Magyarországon, Németországban
viszont szorgosan adják ki provokatí-
vabbnál provokatívabb mûveit. Vá-
lasztott és eredeti hazájában tabudön-
tögetõ, a politikai elitnek, de minden

más tekintélynek is fityiszt mutató fe-
negyerekként ismerik. Szorokin ter-
mésének besorolásával mindig is csín-
ján bántak a kritikusok, leginkább a
posztmodern mindent magába foga-
dó zsákjába próbálták begyömöszöl-
ni. A magyar kiadás egyébként te-
nyerünkbe kecsesen illeszkedõ, ké-
nyelmesen szállítható és bármekkora
tömegben elõvehetõ darab. 

Szomorúan ki kell jelentenünk
azonban, hogy szöveggondozó egy-
általán nem � vagy csak igen heve-
nyészve � fésülte át az írásmûvet:
hemzsegnek a nyomda- és helyesírá-
si hibák, üvölt a figyelmetlenség.

Az elõszót � melyet Hetényi Zsu-
zsának köszönhetünk � célszerû a
mû magunkévá tétele után fellapoz-
ni, mert bár eligazít néhány dolog-
ban és számos érthetetlen ügyet tisz-
tába tesz, mégis kissé öncélú, funk-
ciója mindmáig homályos.

A suta fülszöveg mellett találha-
tó még néhány hasznos gyûjtemény:
a szövegben leggyakrabban elõfor-
duló szavak és kifejezések értelmezé-
se, valamint egy rövid szótár. A mind-
untalan elõforduló kínai, orosz,
angol, francia és német kifejezések
megakasztják ugyan az olvasást, de
nem teszik elkerülhetetlenné a szó-
szedet fellapozását.

A kellõképpen elszánt és megin-
gathatatlan olvasó csak akkor kezd-
jen bele a könyvbe, ha koncentráló-
képessége hiánytalanul mûködik,
valamint ha képes az elsõ kudarc
után a kötet ágy alá csúsztatása he-
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lyett még egy lehetõséget adni Szo-
rokinnak. Szembe kell néznünk vele:
nem afféle �berántós�, vég nélkül
habzsolható, bájosan elvarázsoló re-
génnyel van dolgunk. Eltérõ stílusú,
nyelvezetû és dinamikájú szövegvál-
tozatok sorjáznak elõttünk, ezért ne
rettenjünk meg, ha a befogadás aka-
dályokkal teli.

A könyv elsõ részében 2028-ban
járunk, amikor is az egykori Orosz-
ország Kína fennhatósága alá tarto-
zik, ezért a kínaival kevert orosz
nyelv a használatos. Egy titkos kuta-
tóbázisról írja leveleit Borisz, aki fe-
nemód komoly és fontos munkája
közben unatkozik, és a táborban tör-
téntekrõl szeretõjét tudósítja. A bázi-
son a rejtélyes kékháj elõállításán
munkálkodnak, de amikor hosszas
várakozás és izgalom után siker koro-
názza erõfeszítéseiket, ismeretlen
fegyveresek elrabolják a végtermé-
ket. A kékháj funkcióját eközben tel-
jes homály fedi. Szorokin fittyet hány
mindenféle kontinuitás-elvnek, mind-
untalan beemel egy, a történettõl tel-
jesen eltérõ szöveget. Elõször a kló-
nozott írók mûvei szakítják meg a
mesét � õk termelik az alkotás során
azt a híres kékhájat �, máskor külö-
nös álmokról olvashatunk.

A második rész 1954-ben ját-
szódik Moszkvában; a két idõsík
közti összekötõ kapocs a Szabad
Szerelem Összoroszországi Házá-
nak megnyitója. Számos történelmi
alak tûnik föl, de Szorokin senkit
sem kímél: az USA felelõs a hatmil-

lió zsidó haláláért, Prága városa fal-
lal van kettéosztva, Londont atom-
támadás pusztította el, Hitler pedig
él. A szöveg ízlésesnek semmiképp
sem nevezhetõ szexuális viselkedés-
formák részletes leírásában bõvelke-
dik, kiszámíthatatlan nemû részt-
vevõkkel és kiszámíthatatlan végki-
fejlettel. Ha elég morbid lennék,
részletesebben is kitérnék Sztálin ju-
talomjátékára: tüzes ágyjelenetére
szeretõjével, Hruscsovval, vagy a
megváltóként aposztrofált, két mé-
ter magas gyermekekre, akik maguk
elõtt, talicskán tolják genitáliájukat.

Abszurd és morbiditás minden
mennyiségben, vulgaritás és perver-
zió, gyomorforgatás és Szorokin vég-
telen fantáziája teszi próbára az olva-
só türelmét, toleranciáját és persze
néha a humorérzékét is.

KOVÁCS B. EDIT

(Fordította Bratka László és Kiss Ilona,
Jaffa Kiadó, Budapest, 2004, 368 oldal,
1990 Ft)

TARBAY DÁVID: 

EEkklliippsszziiss

Adonisz címû kötete után új regény-
nyel jelentkezett a fiatal, 27 éves
Tarbay Dávid az idei könyvhétre, s
benne három különbözõ világot,
mûfaját tekintve pedig utópiát és lé-
lektani regényt idéz meg egy tudat
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