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kreatívnak és egyedinek tekinthető. Izgalmas az is, hogy a gondosan meg-
tervezett, finom ízlésről árulkodó illusztrációk – amelyek szintén a termé-
szetközeliség és a népiesség jegyeit hordozzák magukban – milyen har-
monikusan illeszkednek a versek szövegvilágához, mintegy kiegészítve, 
megtámogatva azt. 

(Fiatal Írók Szövetsége, Bp., 2017) 
 
 

HANGÁCSI ZSUZSANNA 

Temesi Ferenc: 49/49 

„Már a vonaton eldőlt, hogy nem a szerelmet 
választom.” (5) 

Az első mondat romantikus történetet ígér. És 
azt is kapunk. Temesi Ferenc úgy vezet minket 
a jól ismert sablon mentén, mint kisiskolás ko-
romban a sorvezető szabályozta kacifántos írá-
somat a sima papírlapon. A kamaszkori szere-
lemmel való újra-találkozás díszlete korán ki-
bontakozik és az első oldalakon meglehetősen 
hangsúlyos szerepet kap. 

A szimpla szerelmi történetnél többre vágyó 
türelmetlen olvasó fanyalogva teheti félre a 
könyvet az olvasás korai szakaszában, pláne ha 

harminc vagy annál kevesebb éve él a könyvek világában. És úgy egyálta-
lán. A múltat a jelen ellenében értékelő leírások, a „régen sokkal jobb 
volt” sóhajtozások enyhe szemforgatást és bizalmatlanságot válthatnak ki 
különösen a kevésbé idős olvasók körében. Néha az az érzésünk támad-
hat, a könyv inkább azoknak szól, akik „játszották a Gazdálkodj okosan 
nevű szoci Monopolyt, a Ki nevet a végént”, akik hordtak kombinét és 
harisnyatartót, „lila színű, béna szabású röltexes magyar farmert. Igazod-
tak a Kádár-címerhez, az óvodai és iskolai pofonokhoz. (…) Ették a ra-
gacsos stollverket, az ízetlen fruttit.” (29) 

Ahogyan az elolvasott oldalak száma egyre gyarapszik, lassan felébred 
bennünk a gyanú, hogy mi szépen át lettünk ejtve. Itt valami többet, mást 
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kapunk, mint amit az a bizonyos első mondat, első néhány lap ígér. 
Mindkét eddig említett motívum: a szerelem és a múltidézés is megma-
rad, de más értelmet kap. A legelcsépeltebb, legelemibb, legizgalmasabb, 
legszenzációsabb, legtisztább és legtöbb méltán elítélhető tettre sarkalló 
emberi érzelem: a szerelem érett formájában igazán ritkán tárgyalt aspek-
tusa tárul elénk. A múltidézés kavicsait pedig a társadalomkritika iróniája 
szervezi téglává, majd tekintélyes épületté. Ilyen és ehhez hasonló mon-
datokkal: „Csak óvatosan az importtal. Egy plakátot se! A szellemi ex-
portunk – az európai szocországokban – 222 könyvből állt ez évben, 2 és 
fél millió példányban. Ha a politikai vackokat kivesszük belőle, akkor is 
sok. A másizmus-leszmajdizmus fénykorában, ha működött az öncenzú-
ra benned, még írhattál is a megjelenés reményében. Még tán le is fordí-
tottak. Amiről hallgatni kellett: a szovjet megszállás, a párt vezető szerepe 
és 56. Hát olyan sokat kértünk, kicsi nyuszi?” (93–94) 

A szerelem-tematika attól is érdekessé válik a könyvben, hogy a két fő-
szereplő, Márk és Ilona történetünk elején e-mailben tartják a kapcsola-
tot, és később is gyakran leveleikből vagy skype-beszélgetéseikből értesü-
lünk szerelmük alakulásáról. Bár kétségtelenül eredeti megoldás a (rész-
ben) e-mail-regény, kérdés, mennyire indokolt, hogy a külföldön élő Ilo-
na levelei ékezetek nélkül jelennek meg a szövegben; inkább talán zavaró, 
legalábbis indokolatlannak tűnő megoldás. Ugyanakkor életszerű is, és 
közel hozza az olvasóhoz a történetet, az éppen-most-játszódik, velem-
is-történhetne illúzióját nyújtja. A modern technika kommunikációs esz-
közei mellett feltűnnek a tizenéves Márk, Ilona és Túróczi Zsuzsu napló-
részletei, továbbá Márk éppen a születés fázisában levő vagy évekkel, év-
tizedekkel a történet ideje előtt keletkezett, félbehagyott írásai. Helyet 
kapnak versek, népdalok, magyar nóták, dalszövegek, amiket megidéz-
nek, elgondolnak, elmondanak, előadnak vagy elénekelnek. Leghangsú-
lyosabbak azonban az egész könyvet végigkísérő, átszövő angol dalszö-
veg-részletek. 

Ezek a pársoros, hosszabb-rövidebb dalbetétek különös szerepet ját-
szanak. Van, amikor továbbviszik a történetet, rajtuk keresztül érzékeljük 
a szereplők hangulatát és érzéseit, illetve egy-egy háttérben szóló zene-
szám kimondja azt, amit Márk vagy Ilona nem tudnak vagy nem akarnak, 
talán nem mernek. Pontosabban a dalszövegek világába csak Márknak 
van belépése, Ill kimarad belőle azon egyszerű oknál fogva, hogy bár első 
férje kedvéért tökéletesen megtanult norvégül, az angol nyelvet sosem si-
került elsajátítania. Míg Márknak ezek a dalok a kimondhatóság, megfo-
galmazhatóság biztonságát és feloldozását nyújtják, Ilona számára sem-
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mit sem jelentenek, sőt inkább érthetetlenségük miatt frusztráltság forrá-
sai. Egyrészt – mint már említettük és mint a szöveg olykor enyhe gúny-
nyal jegyzi meg – nem érti a dalok szövegét, másrészt több esetben még 
csak a dallam sem ismerős számára, hiszen az elmúlt évtizedeket egy tel-
jesen más kultúrkörnyezetben töltötte, mint Márk. 

A pár zenei nem-egynyelvűsége az első kukac kettejük paradicsomában. 
Ilona számára felfoghatatlan, ami Márknak lételem. Márk a szerelmet is a 
zenén keresztül értelmezi. „Hogy mi a szerelem? Megtudod, amikor ze-
nét hallgatsz a másik szobából, és együtt énekelsz vele. Mert egy dallam 
az, amibe igazán beleszerettél, és amikor becsukódik az ajtó, és nem hal-
lod már többé a zenét, te még továbbra is együtt énekelsz vele valami-
képp. És nem számít, mennyi idővel később. Amikor újra meghallod a 
zenét, még mindig tartod a ritmust. Na, erre hasonlít.” (414) 

Márk és Ilona szerelme pedig éppenséggel nem sok más szerelmi törté-
nethez hasonlít. Abból a szempontból, hogy a fiatalság, az egészségesség, 
a lehetetlenség határáig kidolgozott, lefogyasztott, átszabott, kifestett tes-
tek kultuszának korában Temesi a tökéletes idomokhoz szokott szeme-
ink elé egy hatvanas éveik elején járó szerelmespárt állít. Pocakosan, túl 
több műtéten, ápoltan és sportosan is ráncosodó nyakkal. A regény ezál-
tal sikeresen szólítja meg a fiatal és régebb óta fiatal olvasókat, mást-mást 
üzenve számukra. Olyan szöveget hoz létre, amit a fiatalabb generáció 
nem élt, ezért nem úgy ért (meg), mint az idősebb olvasók. Temesi a 
könyvben gyakran alkalmazott fanyar humorral kezeli a kor kérdését: „A 
fiatalság betegség, de elég gyorsan kigyógyulsz belőle. A nyár énekel ben-
ned egy ideig, aztán abbahagyja.” (145–146) Ezt a kevésbé optimista kije-
lentést felülírja maga a történet, melynek tanulsága szerint az ősz nem 
várt és nem remélt örömöket tartogat, amelyek tizenévesen, egy féléletnyi 
tapasztalat híján elérhetetlennek látszottak. 

A történet elején inkább Márk nézőpontjából látjuk az eseményeket, az 
ő emlékeit olvassuk, melyek az Ill-lel való levélváltás során idéződnek fel 
benne. Később megismerjük Ilona emlékeit is; ugyanaz az esemény oly-
kor többször tűnik elő a regényben, így a könyv különböző pontjain is-
merjük meg ugyanannak a történésnek a két narratíváját. Mégis úgy tűnik, 
Márk hangja végig dominánsabb, már csak az említett angol nyelvű dal-
szövegek miatt is, amelyeket a két főszereplő közül csak ő ért. A könyv 
végéhez közeledve pedig teljes mértékben átveszi az irányítást: „Mostan-
tól az volt, amire én emlékszem. Úgy volt, ahogy én láttam.” Ugyanakkor 
elismeri: „én sem tudok mindent”. (367) Többek között ez a kimondott 
mindent-nem-tudás adja meg a történet szerethetőségét. Mire idáig érünk 
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a könyvben, nyoma sincs az esetleges kezdeti fanyalgásnak, kellemesen 
meg lettünk lepve. 

Jó regény lehet az, ami meglepetést okoz. Pozitív csalódást. Aminek ol-
vasása során az ember boldogan és önfeledten bízza rá magát az író ké-
nye-kedvére, akár szeszélyére. És az író sosem él vissza ezzel a ráhagyat-
kozással, lehet a közösen bejárt út kacskaringós, veszélyes, máskor meg 
épp unalmas: sosem engedi el az olvasó kezeit és nem hagyja a figyelmét 
végleg ellankadni vagy elkóricálni. 

Jó regény az, ami a kliséket, amelyekre az ember unottan vagy ingerül-
ten legyint, ha az utcán lelkesen csámcsogott pletyka formájában hallja, 
úgy tálalja, hogy újnak tűnnek. De legalább izgalmasnak. Érdekesnek. 
Persze, már a könyv elején tudjuk, legalább sejtjük, mi lesz a vége. A köz-
beeső utat is sejtik a lépteink. Mégis jó, hogy az író végigvisz ezen az 
úton és ahogy végigvezet rajta. Jó ebben a történetben lenni. Egy szere-
lem apropóján el-elkalandozni, elálmodozni. A múltba, a jelen egy más 
szegletébe, az 1970-es évekbeli dalszövegek világán keresztül egy másik 
ember emlékeibe, elképzelt univerzumába. 

Kérdés, mennyire elképzelt ez az univerzum? A regény szereplői 
ugyanabban az évben születtek, mint az író. Több, a valóságban is létező, 
ismert személyről ír, például a nemrég elhunyt Grendel Lajosról (130). A 
347. oldalon egy kép is feltűnik, ami a leírás szerint Kamónt, Márkot és 
Bébit mutatja 1968 augusztusában. Kit ábrázol vajon a kép: az írót vagy 
Márkot? Netán a kettő ugyanaz? Részben ugyanaz? 

A kérdés megválaszolhatatlan, megkerülhetetlen, ugyanakkor a történet 
szempontjából kevésbé lényeges. Ez a regény inkább a kérdések, mint a 
válaszok regénye, inkább a lezáratlanságé, a nyitott, tág tereké és értelme-
zési lehetőségeké. Ugyanúgy érvényes rá a „töredékesség, a szaggatott-
ság” mint az író Por című regényére. A felszínes vizsgálódás talán káosz-
ként értelmezi a sokféle szövegtípusból összeállított, olykor merész ugrá-
sokkal és fogalomhasználattal tarkított történetet. A figyelmes olvasás 
azonban fegyelmezett szerkezetet fed fel. A történet lényegét és logikáját 
szervező kérdések megválaszolásra kerülnek. Az író olykor huncut mo-
sollyal dobja bele olvasóit egy-egy epizód kellős közepébe és az olvasó já-
tékos macskaként az elé dobott pamutszálat kergetve próbálja nem el-
veszteni, vagy éppen újra felvenni a fonalat. Úgy szép ez a játék, ha az a 
bizonyos fonál mindig látható és nem embertelen erőfeszítés árán elérhe-
tő marad. És Temesi szépen játszik. Velünk. 

 
(Scolar Kiadó Kft., Bp., 2018) 


