
Utazás az Ezeregyéjszaka mélyére 
(Száraz Pál A sah drágakövei című novelláskötetéről) 

 
Leszögezhetjük: figyelemre méltó írói erényekkel rendelkezik Száraz Pál. Rövid és csattanós 
történeteket ír, játszódjanak azok a mesés perzsa birodalomban, vagy egy velencei 
kávéházban. A szerző lazán váltogatja a helyszíneket új novelláskötetében. A sah drágakövei 
elröpítik az olvasót Rómába, Bécsbe, Velencébe, Tunéziába, a Nyitra-partra, egy téli 
sporttelepre és jegyet vált nekünk a Budapest–Prága között közlekedő vonatra. De Párizs és 
Amszterdam is szóba kerül a világpolgári attitűd illusztrálására. Az 1954-ben született 
szlovákiai magyar író hatodik kötetének címlapja számomra eléggé bizarr; a borító síkjába 
belógó, otromba lófej szemében drágakő piroslik. A címadó novellához kapcsolódó grafi ka 
túlságosan statikus kompozíció, nem fejezi ki a válogatás, bájos, jóságos és időnként 
pikareszk atmoszféráját. Száraz Pál ugyanis többnyire jóakaratú emberekről ír, még tolvaj 
betörőjének is meglágyul a szíve. A jószándék, a gáláns segítőkészség átjárja a „mesés” 
ötletektől pezsgő történeteket. A szereplők ügyelnek arra, nehogy bűnbeessenek, s ha már 
vétkeztek, megbánást tanúsítanak, akár évtizedek múltán is. S az emlékezés boldogtalanná 
teszi őket. Freudnál olvastam, hogy az ifjúságot a jövő várható gondjai teszik boldogtalanná, 
az öregek pedig a múlt árnyaival nem tudnak megbékülni. Ezt a feszülő ellentétet, illetve 
azonosságot érzem a kötet darabjaiban. Két ciklusba sűrűsödnek az amúgy karcsú könyv 
történetei. Talán három ciklus átláthatóbbá tette volna Száraz írói világát, az olvasó 
rendszerezni tudta volna a karaktereket, amelyeket mindenkor meghatároznak a földrajzi 
helyszínek és a megjelenített időszakok és korok. A sah drágaköveiben ez a szerkesztési 
szempont, sajnos, halványan érvényesül. Az egzotikus tájak empatikusan tálalt, tanmeseszerű 
históriái, a külföldön, polgári miliőben bonyolódó és a „hazai vizeken” játszódó, remek 
hangulatú jelenetek megtöltöttek volna három ciklust. Mindennek hiánya semmit nem von le 
Száraz írói kvalitásaiból. Sziporkáznak, fénylenek az ötletei, de kár, hogy a kelleténél 
korábban „csapja le a labdát”, hirtelen vágja ketté a cselekményt, teszi ki az utolsó pontot. Az 
angyali Jane Austen mondta: „Ha egy könyv jól van megírva, mindig túl rövidnek találom.” 
Persze nem kapkodásról van szó, nem hinném, hogy az író „betárazott” szellemessége lenne 
fogytán; inkább megelégszik azzal, hogy érzelem-világunk alapján mi fogalmazzuk meg a 
motivációkat. A szerzőnek ugyanakkor kijár a vállveregetés, amiért nem esik a bőbeszédűség 
és a szószátyárság csapdájába, ám a csiszoltabb műhelymunka elhomályosítaná az olykor 
megjelenő naiv és anekdotikus árnyakat, és fokozná a plaszticitást. Száraz Pál egy-egy 
tárcanovellájában mintha kajánkodna alakjaival, majd váratlan húzással, végkifejlettel 
meghökkenti őket. S hogy mit sugall ezzel a taktikával? A kudarcokat, a felsüléseket nem kell 
feltétlenül komolyan venni, ráfázhatunk, kibabrálhat velünk a sors, de az élet valahogy mindig 
helyrebillenti a testeket,  lelkeket; az élet igazsága kiismerhetetlenségében, megjósolhatatlan 
fordulataiban rejlik. Az író kalauzul szegődik mellénk, távolról, kívülállóként, már-már 
spontán „avatkozik” a történetekbe, vagy egyes szám első személyben beszélteti 
szerencsés/szerencsétlen szereplőit, akik megnyílnak egymás előtt, szinte lecsupaszítják 
önmagukat, pőrére vetkőznek, hogy enyhítsék lelki fájdalmaikat, gyógyírt találjanak a 
megoldásokra. A jelenkori élethelyzetek kétségtelenül lírai hangolású „tudósítások”, 
amelyekbe olykor-olykor becsúszik egy-egy hivatalos, csupán a közlésre szorítkozó, suta 
mondat. A szerző tiszteletre méltó elődök és kortársak nyomdokain jár. Novellái O. Henry, 
Roald Dahl és W. Somerset Maugham rövid lélegzetű darabjaira emlékeztetnek, de A 
kalandorban a dél-amerikai Álvaro Mutis világa is felvillan. Száraz Pál az abszurd, 
valószerűtlen epizódokat bravúrosan tálalja fel olvasmányul, s noha kezdetben idegenkedünk 
a megformált emberek magatartásától, végül belátjuk: sorsuk elrendelt, „megható végzetük” 
elkerülhetetlen. Felesége rendmániája elől menekülő velencei fi atalember A kalandorban 
afféle nyughatatlan Szindbád, és önmagát ítéli kárhozatra, de a Café Velence fuvolás 



tűzoltója, a Titkos küldetés párizsi „küldönce” és Az igazi csaló áldozata is belebuknak 
mesterkedéseikbe. A válogatás legpregnánsabbjai közé sorolom a Falusi nyaralás, A síoktató 
és a Bársonykabát címűeket. A forgó pamlag mulatságos, de a Ceruzaszív annyira édes-bús és 
banális, hogy a két világháború közötti irodai romantikát idézi fel bennem. A sah drágakövei 
egy mai, idősödő író nosztalgikus gyűjteménye a végtelen, kozmoszi térben és időben való 
létezésről. Mintha besétálna egy általa elképzelt Ezeregyéjszakába, s míg Balzac (vallomása 
szerint) az utcán találkozott hőseivel, addig Száraz Pál a titokzatos birodalomban köt 
ismeretséget életünk (múltunk és jelenünk) illúziót kereső utazóival. Vágyódik közéjük. 
Parolázik velük. S okulásunkra, mint egy varázsló Aladdin, elmesélteti velük élményeiket, 
legyenek azok akár borúsak, akár örömtelik. (MEDIA NOVA M, Dunaszerdahely, 2017) 
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