
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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szétrombolódásának bemutatásán
keresztül. A címlapon alulról fény-
képezett fûrengeteget láthatunk;
olyat, amilyenben a regény gyermek
szereplõje az ideje nagy részét tölti.
Mikrokozmosz, ahogy az Eklipszis
mindhárom helyszíne az.

Az utópia mûfajára rájátszó elsõ
és második rész helyszíne egy ismeret-
len, lerombolt világ, valamikor a 20.
században. A Zónának nevezett he-
lyen vagyunk, többek között Ivánov,
a Professzor, valamint a gyerek társa-
ságában. Ide számûzött több embert
valamilyen katonai diktatúra, valami-
lyen indokokkal. Ebben a fiktív térben
kalauzol bennünket a mindentudó
narrátor, aki külsõ nézõpontból be-
széli el a történetet, bár mindvégig is-
meri szereplõi összes lelki rezdülését,
és gyakran azonosul is velük. Itt, a
szögesdróttal körülhatárolt területen
próbálnak meg élni a számûzöttek,
miközben életüket kockáztatják min-
den élelmiszercsomag megszerzésé-
ért. A történet indítása Defoe Robin-
sonját, Golding Legyek ura címû reme-
két és Verne Rejtelmes sziget címû
könyvét idézi, s egy izgalmas, lélekta-
ni regény iránt kelti fel az olvasó elvá-
rásait. Tarbay ennek az irodalmi ha-
gyománynak mindvégig megpróbál
megfelelni. Ennek következtében a
csoport jellemzése mellett árnyaltab-
ban ábrázolja Ivánovot és a gyereket,
aki a mítoszokból ismert megmentõ,
vagyis Sztalker szeretne lenni. A Sztal-
ker fiktív szövegekben élõ hõs, egy le-
gendás alak, aki az elbeszéltek szerint

képes lehet felszabadítani a Zóna la-
kóit. Õ az egyetlen reményük. A Pro-
fesszor számításai szerint a tél beállta
után a kis közösségnek lehetõsége
nyílik a menekülésre: amikor a Hold
eltakarja a Napot, egy házilag készí-
tett légballonnal elhagyják a Zónát. 

Miután sikeresen megmenekül-
nek, a lakók útjai elválnak; a gyerek
Délen néven nyeri el új identitását, és
tehetséges, kamaszodó fiatalként éli
világát, amelyet leginkább a Lejlához
fûzõdõ érzelmei töltenek ki. A fiúnak
egy vallási irányítású társadalomban
kell boldogulnia, ahol rengeteg sza-
bály gátolja szabadságát. A teokráciá-
ról hasonlóan rossz véleményt alakít
ki a szerzõ, mint az elõzõ rész kato-
náiról. Itt karrierista papok, elnyomó
püspökök veszik körül a szereplõt,
valamint egy különös játék a szerze-
tesek és munkások között, aminek
duplabda a neve, és csupán az utópia
megalkotásában játszik szerepet.

A harmadik, napjainkban játszó-
dó történetben Ivánov tudatának
megbomlását kísérhetjük figyelem-
mel. A férfi sikeres karmesterként ép-
pen befejezi egy Mahler-mû zenei
felvételét. Otthon azonban nem ta-
lálja helyét és a családjával sem tudja
megértetni magát. Ivánov ámokfu-
tóként hajt autójával, mire a rend-
õrök üldözõbe veszik. Letartóztat-
ják, rács mögé kerül, a felesége nem
látogatja és válni akar, közben a bíró-
sági tárgyaláson elvonókúrára irá-
nyítják. A tizennegyedik napon el-
veszti az összes kapcsolatát a külvi-
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lággal, beszélgetéseket és látogatókat
jelenít meg a képzelete, majd néhány
hét elteltével ilyen állapotban érkezik
meg a Zónába. Ezen a ponton kap-
csolódik össze a regény elejével a szö-
veg, így újraalkothatjuk a személyisé-
get az identitás pusztulása után.

A regény szerkezete könnyen re-
konstruálható, bár bizonyos ok-
okozati összefüggések magyarázata
indokolatlanul elmarad. A külön-
bözõ részek kidolgozottsága nem
egyenletes: a középsõ rész a többinél
feltûnõen rövidebb, ráadásul hatás-
vadász leírásokkal tûzdelte tele a
szerzõ (lásd duplabda). A harmadik
részben viszont a tudat megbomlá-
sának ábrázolása árnyaltabb, poéti-
kailag is összetettebb � a szöveg és
Mahler zenéje együtt lüktet benne.
Annak ellenére, hogy a szereplõk né-
melyikének jelleme kidolgozatlan és
sokszor aránytévesztés figyelhetõ
meg az események sorozatában, az
Eklipszis összességében mégis érde-
kes élményt nyújt az olvasónak.

VALUSKA LÁSZLÓ

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2004, 
179 oldal, 1600 Ft) 

PÉTERFY GERGELY:

BBáánnyyaattóó

A kortárs irodalom lassan megtelik
�zóna-regényekkel�, melyek úgy kez-

dõdnek, hogy van egy különleges te-
rület, ahol nem így és így történnek a
dolgok, hanem emígy és amúgy, az
emberek pedig nem�, hanem� Ta-
lán azért annyira vonzó ez a képlet,
mert hiszen minden irodalom úgy
kezdõdik: �tegyük fel, hogy��
Péterfy Gergely zónája � új regényé-
ben � a bányató, ahová az emberek
meghalni sietnek. �Ide jönnek, hogy
megfulladjanak � mondja az õr. � Azt
hiszik, hogy fürödni jönnek, mert
nem tudják, hogy megfulladni.�

Nem hiszem, hogy a fulladásos
halál szép halál. Lehet, hogy abszur-
ditása izgató, ezért kapaszkodik belé
a fuldokló foggal-körömmel. Nem
tudja, �merre van fent és lent�, �mé-
lyebbre küzdi magát, és ott megka-
paszkodik�. �A bányató tele van
ilyen kapaszkodó halottakkal. Kör-
beguggolják a sparherdet, és körbe-
fekszik a lavórt.�

Péterfy hõsei: az õr, aki kék filccel
a mellényére írta, hogy �õr�, mert a
zöld elfogyott neki, és azóta nem érzi
magát biztonságban; Ragyás Anti,
aki a bányatavat övezõ szakadékba
zuhant állatok csontját gyûjti és for-
galmazza ruházati kiegészítõként,
mert �a lényeg a csontokban van�; a
presszós Irma, aki aranygyûrût talál a
bugyijában, amikor a hajnali fényben
szellõzködik; Kálmán, aki özvegy Va-
dász Katalint szeretné meglátogatni,
de leragad az ivóban, ahol elõadja az
�udvarló táncát�, hogy legyen mit
emlegetni hónapokig; vagy Száraz-
kezû János, akit ekcéma kínoz. Meg-
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