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1978, 2000

Cseréptörés

Cseréptörés A regény hőse, az 1939-ben született Bárán János két évesen elvesztette az apját. Felnőtt
fejjel megpróbálja megérteni, milyen erők befolyásolták a sorsát, ezért visszatér a történelemben az
apja halálának körülményeihez, próbálja felkutatni a rendelkezésére álló iratokat, hogy végül megtalálja
saját személyes történetét, valódi önazonosságát. A nyomozás során eljut a hadifogolytábor helyére,
ahol apját megölték, és az időben még innen is tovább indul, felidézve apja és anyja találkozását és
szerelmük önfeledt pillanatát, valamikor 1938 tavaszán. A regény pontos leírásokkal, valamint a múlt és
jelen egymásra vetítésével éri el lélektani hatását.

1980, 1993

Mellékszereplők

Mellékszereplők Az 1970-ben keletkezett regény politikai okokból csak tízéves késéssel jelenhetett meg,
mivel az egyetemről kicsapott főhőse sorsában az elsők között dokumentálja a magyar egyetemek
hatvanas évekbeli csendes lázadását. Nemzedéki regény, mert egy generáció helykeresését, kallódását,
másrészt az apáktól való elszakadását mutatja be, a nyugati világra figyelni próbáló fiatalok
ízlésváltozását. Lengyel prózájának korábbi dísztelenebb, realisztikusabb nyelvezetét ebben a művében
helyenkénti archaizálás, stílusparódia, nyelvi humor váltja fel. A látszólagos elidegenítés eszközei az

időmontázs, az éles vágások, a tárgyszerűség

1988, 1994

a regény céljait szolgálják.

Macskakő

Macskakő A Macskakő műfaja szerint detektívtörténet, valójában a századforduló Budapestjének
világát mutatja be. Két, rejtélyesen kapcsolódó idősíkon játszódik a regény: egyrészt az egyes szám első
személyű elbeszélő elmondja, hogyan szervezte meg a nagy ékszerrablást a millennium évében, és vele
párhuzamosan megjelenik ellenfele is, az érzékeny és szokatlanul logikus gondolkodású rendőrfelügyelő,
Dajka doktor; másrészt a cselekményt megszakítva az író is színre lép, és hallgatójának, kislányának
mesél saját hányódásairól, gyerekkoráról. Nagyon erős atmoszférájú könyv írja róla Szász Imre.
Részben a sokféle, olykor archaizáló hangvételtől, a stílusbravúroktól, részben a hihetetlen tárgyi,
topográfiai ismeretanyagtól, amelybe olykor játékos anakronizmusok is keverednek.
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