
 

 

Nádas Péter:  

Világló részletek 

 

A vagy ezeroldalas, kétkötetes mű címében mind a „részletek”, mind a „világló” szó útmutatóul szolgál. 

A „részletek” szót a „töredékek” szóval is helyettesíthetném, ha csak arról lenne szó, hogy nemcsak 

ezer, de százezer oldalon sem tud senki életéről beszámolni, s így minden életrajzi narratíva töredékes 

marad. A „részletek” szó azonban nemcsak erre a közös tapasztalatra, hanem Nádas sajátos 

világlátására is utal, a részletek iránti érzékenységére, mondhatnám a részletek szeretetére, akár 

nagymosásról, akár Cili nagymama köménymagos káposztafőzelékéről, az utcákon heverő hullákról, 

egy szoba berendezéséről, vagy az elbeszélő szüleinek a Landler-, illetve Kun-frakcióról való 

beszélgetéseiről is van szó. Valószínű (bár ezt nem tudhatom), hogy Nádas rövid távú memóriája 

nemcsak sokkal több pillanatfelvételt készít, mint például az enyém (fényképész), hanem ezek a 

pillanatképek hasonló sűrűségben őrződnek meg hosszú távú memóriájában is, méghozzá nem a 

tudattalanban (amiről nem számolhat be), hanem a tudat előttiben. Ismeretes, hogy a hosszú távú 

memória befogadóképessége nem korlátolt, de az előhívás, legalábbis gondolkodó emberek esetében, 

mindig szelektál. Kérdés mennyit és mit? Miután csak azt tudom olvasni, ami írva van, s nem azt, amiről 

az író hallgat, úgy tűnik, hogy a számára fontos élmények, értesülések vagy tapasztalatok esetében 

Nádas memóriája nem a részletektől vonatkoztat el, azaz annyit ír le, amennyit emlékezete 

előhívhatóan tárolt. 

Hogy miért „világlók” ezek a részletek? Mint minden önéletrajzíró, Nádas is emlékezetfoszlányokból, 

emlékezetképekből, pillanatképekből merít. Ezek a köznyelvben is „felvillannak”, s már ennyiben is 

világlók. Efféle felvillanó emlékképeket köt össze, tölt ki, értelmez az önéletrajzi narratíva, s ennyiben 

fikció. Viszont az emlékező többnyire képes arra, hogy az autentikus emlékképeket s az őket összekötő 

fikciót megkülönböztesse egymástól. Itt van például a másfél éves Péter emléke a „leomlott falról”, az, 

hogy hogy látta a fal másik oldalát. Teljes mértékben hihető, hogy ez egy autentikus emléknyom, s nem 

a felnőttek elbeszélésének utánköltése. Erős hangok, fények traumatikus hatást keltenek s így 

átmennek a hosszú távú memóriába, méghozzá értelmezés nélkül. Az értelmezést ebben az esetben a 

felnőttek szolgáltatták (bombatalálat értre a házat), de ettől még Péter (meg nem nevezett) 

tapasztalata autentikus emléknyom marad.  

Nádas 1944/45-ös emléknyomait is autentikusnak fogadom el. Az azokra való reflexiókat, 

értelmezéseket is, de az utóbbiakat nem emléknyomokként, hanem egy író ember kísérleteiként arra, 

hogy emléknyomait a későbbiekben és a későbbiek felől nézve, élettörténetébe, annak értelmezésébe 

belehelyezze. (A könyv olvasása közben magam is tapasztaltam, hogy egy beszámoló hirtelen eszébe 

juttathat az embernek valakit, akit teljesen elfelejtett. Így Nádas eszembe juttatja a régen elfelejtett 

Rendl Verát, akivel pedig öt évig a zsidó gimnáziumban egy osztályba jártam, vagy Oltványi Ambrust, 

akit őszinteségéért, egyenességéért annyira tiszteltem.) 

 

Önéletrajznak neveztem Nádas ezeroldalas könyvét, s ez magyarázatra szorul. Hiszen nem „csak” 

önéletrajz, még csak nem is „csak” memoár, azaz a könyv gerince semmiképpen sem kizárólagosan 

Nádas saját emléknyomainak lineáris összekötése. 



 

Milen Ruszkov:  

Nyakig a természetben 

 

Egy igazi pikareszk regény anélkül, hogy pikareszk regény lenne. Nem lovagok és apródjaik, nem 

betyárok és segédeik, hanem egy orvos és egy orvostanonc a főszereplői. Humoros regény a pikareszk 

regények korából és azok szellemében, de mégsem a pikareszk regények szatírája. Ilyet ugyanis a Don 

Quijote után senki nem merészelne írni. A regény, illetve elbeszélője, orrunknál fogva vezet bennünket 

kalandról kalandra „nyakig a természetben”. 

A regény elbeszélője egy orvostanonc, a portugál „származású” Guimaräes, főhőse pedig egy 

Monardes nevű doktor, civilben rabszolga-kereskedő, akinek anyja zsidó, apja flamand. Tetteik, azaz 

kalandjaik főszíntere Spanyolország, ahol szerintük spanyol egyáltalán nem is él, továbbá Anglia, ahol 

esetleg angolok mégis élnek. A doktor azért doktor, mert orvos, azaz gyakorolja az orvoslást. Van is egy 

csodaszere, amely minden betegséget gyógyít, minden bajra ír, ha rendesen adagolják: a dohány. 

(Számos televíziós hirdetésre, nem mondom, melyekre, igen emlékeztetnek a javaslatai.) Gyógyítanak 

hascsikarást, migrént, keléseket, bélférget, és dohányfüsttel védik meg városukat a pestis ellen. Az 

előbbi gyógymódok a pszichológiai faktor erejét bizonyítják, a hit gyógyító erejét, függetlenül attól, 

hogy miben hisz az, aki hisz. (Ők például a természetben, azaz a dohányban, a pacienseik pedig 

bennük.). Az utóbbi mesterfogásban (kifüstölni a baktériumokat pestis idején) lehet is valamelyes 

igazság, bár nem tudom, mennyi. Különösen mulatságos, mert jellemző, hogy dohányhívő orvosunk 

lenézi a vakcinaelméletet mint kuruzslást, s feltalálóját mint sarlatánt. 

A dohány egyetemes gyógyító hatásába vetett hit csodálatos eredményei sok pénzt hoznak a konyhára, 

inkább Monardes mester, mint tanítványa vagy a Jeruzsálemben született Jésus nevű kocsisa számára. 

A regény végén az  orvostanonc is megtanulja, hogy ityeg a fityeg. „Nincs nemzet, nincs semmi. Csak 

te, a természet és a pénz. Ez az igazi tudományos világszemlélet. Az orvosi szemlélet.” S folytatja 

mestere praxisát. 

 

 

Michel Houellebecq:  

Karte und Gebiet 

[Térkép e táj (már csak Radnóti versének 

kedvéért is)] 

 

Ez a könyv szemmel láthatóan a Platform és a Behódolás között íródott, de egyáltalán nem hasonlít 

egyikre sem. Hosszú leírások ugyan akadnak benne, de nem a szeretkezés folyamatának leírásai. A 

leírás tárgyai főleg tárgyak, házak, utcák, kertek, állatok, ruhák, eszközök, s persze intézmények, 

úgyhogy időnként Flaubert világában érzem magamat. Felteszem, hogy nem az író szándéka ellenére. 

Ami közös Houellebecq eddig általam olvasott minden könyvében, az a jelen, a tömegtársadalom 

utálata és valamiféle nosztalgia a 19. századi Franciaország után. Maga a történet negyven évet ölel fel 



egy Jed nevű festő életéből, s ez a negyven esztendő egyben a tömegtársadalom teljes irracionalitásba 

torkolló története. 

A művészet „áruvá válásáról” már kétszáz esztendeje beszélnek, de itt másról van szó: arról, hogy a 

művészet intézményesülése, a „jelentős” művészek összeköttetések és reklám segítségével való 

előállítása magát az piacot is fiktívvé teszi. A legkülönbözőbb „funkciók” veszik kézbe a művészt. Az 

egyik a galerista, aki felfogad egy recenzió-beszerzőt. Ez a figura eléri, hogy a galéria minden 

kiállítójáról ragyogó kritika jelenjen meg minden lapban (csak egyetlen műkritikus nem vesz részt a 

mókában). Az a bizonyos Jed, akiről (többek között) a történet szól, olyan koldusszegény, hogy alig tud 

új fűtőtestet vásárolni. Egyik útján megragadja egy Michelin-térkép szépsége, és elkezdi a térképeket 

fényképezni (Houellebecq pontosan és részletesen leírja, hogy milyen fényképezőgépet használt és 

hogyan). Szeretője lesz egy rövid ideig egy orosz lány, aki a     Michelin párizsi ügynökségénél dolgozik. 

Ő vezeti be Jedet a művésztársadalomba, s szervez meg számára egy kiállítást. Itt kezdődik Jed művészi 

sikertörténete. Maga is egy 19. századi regényben érzi magát, ahol hercegnők egyengették szeretőik 

karrierjét. Jed nem boldog, visszavonul, majd festeni kezd, méghozzá az akkoriban elavultnak tűnő 

realista stílusban. (Houellebecq hőse minden korszakának műveit részletesen leírja.) A szerző szerepel 

a könyvben. Houellebecq (mint a könyv szereplője) elvállalja, hogy előszót ír Jed katalógusához. 

 

Kármentő Éva:  

Muszter 

 

Valóban ezért választottam ezt a könyvet, mert önéletrajz és szerzője egy nálam fiatalabb kortársam. 

A cím nem vonzott, máig sem tudom, hogy mi az a muszter. Azt megtudtam a fülből, hogy a szerző 

évtizedekig dolgozott a filmgyárban mint vágó, s számtalan jelentős magyar film alkotásában vett részt. 

Ebből technikai analfabétaként nemcsak a regény olvasása előtt, de utána sem értettem majdnem egy 

mukkot sem. Mi több, az említett filmeket sem láttam, Mészáros Márta filmjei kivételével. Bevallom, 

hogy utoljára gyerekkoromban, majd kamaszkoromban voltam szenvedélyes mozilátogató. Az előbbi 

periódusból a Gunga Din, a másodikból a Szerelmek városa volt a kedvencem, háromszor is 

megnéztem. Ezután a hangverseny, az opera, a színház annyira lekötötte – mindmáig – a figyelmemet, 

hogy moziban csak úgynevezett művészfilmet néztem (új hullám stb.), meg az olyan filmeket, 

melyeknek politikai vagy társadalmi üzenetét fontosnak tartottam. Így Kármentő Éva munkásságának 

idejéből Kovács András Hideg napok című filmjét, Mészáros Márta filmjeit, na meg az összes Jancsót. 

Röviden, a könyv hátlapján felsorolt filmek címei nekem semmit sem mondtak. Azaz, nem miattuk 

olvastam el a könyvet, s most, hogy befejeztem, mondhatom, nem ezért volt számomra ez a könyv 

olyan érdekes. 

Ami a könyv választásának motívumát illeti, megkaptam, amit vártam. Nem elsősorban a náci és nyilas 

terror budapesti lefolyásának bemutatását, hiszen ezt nemcsak átéltem, hanem számtalan 

megemlékezésben olvastam is róla. De a könyvélményeim és elsősorban színházi élményeim 

újjáélesztését. Bár nekem nem voltak színházban járatos rokonaim, mégis ugyanazokat az előadásokat 

láttam, mint Kármentő Éva kamaszkorában. Én is jól emlékszem Bajor Gizire, aki egy felvonáson 

keresztül húzogatta lábán a szőröket, s ezzel (is) remek volt. Mivel valamivel idősebb vagyok, mint ő, 

olyan előadásokra is emlékszem, melyeket Kármentő nem említett, mint A sasfiók Gobbi Hilda 

főszereplésével, vagy a III. Richárd első előadása Major Tamással, amikor még deklamálva beszéltek a 

Shakespeare-tragédiákban. Még mindig hallom Tőkés Annát deklamálni. (Kissé sajnálom, hogy 



manapság egy Shakespeare-tragédiában úgy beszélnek, mint a fürdőszobában.) Ahogy Kármentő, én 

is olvastam A csillagos ég titkait, s a hatására akartam egy időben csillagász lenni. 

Mindez még a könyv elején történt s én mégis örömmel olvastam az egészet végig, ott is, ahol egy 

kukkot sem értettem az elbeszélő szakmájából. Mi az, ami lebilincselt? A női történet. Hogyan vált egy 

konvencionális, szegény kispolgári lánykából modern és szabad asszony? A személyes történet így 

kortörténet is, nevelődési regény is. Őszinte, már amennyire az ember egyáltalán őszinte lehet. Hiszen 

senki sem ismeri igazán önmagát. 

 

Manès Sperber:  

Die Wasserträger Gottes 

(Isten vízhordói) 

 

Mintha Yalom regényére lenne ez a regény válasz. 

A hatvanegynéhány éves neves osztrák regényíró és esszéista elkezdi megírni élete történetét. Egy 

önéletrajz mindig visszaemlékezés, de nem mindig reflexió magára a visszaemlékezésre. Sperber 

önéletrajza mindig az emlékekre való reflexióval párosul. Azaz, minden történet két időben és két 

helyen játszódik, a megírás idejében és helyén, s a megírt idejében és helyén. Előttünk van a 

mindenkori, a történet írása folyamán mindig változó jelen, Párizs, Luxembourg, Provence, s 

ugyanakkor a gyerekkori Zabłotów,, a zsidó stetl, ahogy a kamaszkori Bécs is. Néhol érzem a Proust-   

effektust, azt, ami kiváltja az emléket, néha nem, legalábbis én, egy magyar olvasó, nem. 

Az önéletrajz a gyerek- és kamaszkor emlékeinek szentelt első kötetének nagy része egy galíciai stetl 

világába vezet bennünket, a 19. század végétől a 20. század elejéig az Osztrák–Magyar Monarchia keleti 

csücskében. A cím szimbolikus. A stetlnek egy kútja volt és egy vízhordója. Ez a vízhordó erős ember 

volt és nagyon nehéz, fáradságos munkát végzett. Ő szállította széles vállán a friss vizet naponta 

többször a stetl lakói számára. A cím azonban nem ezt a vízhordót, hanem a vízhordókat, többes 

számban nevezi meg. Az idős Sperber szemében a stetl lakói, az ortodox zsidók, voltak Isten vízhordói. 

Ők hordták a vállukon a zsidó lét terheit, ők szállították az élet vizét a tudásra szomjazók házába. 


