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Gépindák

Falvai Mátyás: Gépindák Falvai Mátyás már annak a generációnak a tagja, aki ugyan a magyarországi
rendszerváltozás előtt született, de már nincsenek meghatározó emlékei, tapasztalatai a szocializmusról,
a Kádár-korszakot csak a történelemkönyvekből, az idősebbek anekdotáiból ismeri. A Gépindák ciklus a
családi, baráti sztorizgatás hangulatát teremti meg. A szocializmust megélt generációk legtöbbet mesélt
paneljeit – a mesterségesen létrehozott és fenntartott iparvárost, az első telefonvonal bekötését, az

agyoncukrozott hársfateát – egyfajta habarcsként használja fel a munkásmiliő felépítéséhez. Az
elbeszélőnek elsődlegesen azonban nem a múlt rekonstrukciója érdekes, hanem a személyes sztorik.
Hogy milyen volt felnőni egy üzem mellett (A kilencház), miért tört ki verekedés egy lagziban (Jáger
Márti menyegzője), hogyan szívatták egymást az üzemmunkások (Perpetuum mobile). A novellákat
összekapcsoló motívum az unalom elleni küzdés. „Az erőmű lustán fenyegető acéltestének” tövében
gyerekek és felnőttek, tótok és svábok próbálják elfelejteni a fémport és a gépzsírt – valaki örökmozgót
épít (Perpetuum mobile), más „a szeszek bűvöletében él” (A présház). Az unalom felszámolásával
azonban a biztonság is meginog: az élet becsempészése a „kehesen lélegző” iparvilágba felborítja a
rendet, és a kihágásért hullákkal, megnyomorított testekkel kell fizetni. A második ciklus, a
Hiány-variációk a személyes történetek, epizódok helyett az érzékeny karakterábrázolásra és a szereplők
viszonyrendszerére összpontosít, a vezérfonal azonban továbbra is a múlt keserédes felidézése.
Megkapó, ahogyan két fiatal felnőtt férfi mesél egymásnak az álmairól (Zapatu), ahogyan két
internátusbeli kamasz megismeri a testi szerelmet (A bordélyüzlet), vagy ahogyan egy alkoholista apa
karácsonyi családlátogatása alakul (Kelenföld, december 24.). A Gépindák kötet frissességét az adja,
hogy a rendszerváltozás előtti időszakot vagy az emberi kapcsolatokat nem feltárni vagy megérteni
akarja, egyszerűen csak sztorizgat róluk. Olvasmányos, kerek történeteket duzzaszt a családi
legendáriumból, a generációja számára már rég elkoptatott múltpanelekből.

Forrás:http://www.hunlit.hu/falvai

