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André Aciman alkotása, a Szólíts a neveden a filmváltozat elkészülte után vált leginkább 

ismertté - mint a filmnek, úgy a regénynek is szélsőséges volt a fogadtatása. Ez a könyv az, 

amit lehet imádni vagy utálni, de szó nélkül elmenni mellette nem. 

A történetben megismerhetünk egy, az olasz riviérán élő Elio nevű 17 éves fiút, akinek 

családja minden nyáron kiad egy szobát egy feltörekvő tudósnak. Így kerül a képbe a 24 éves, 

Amerikából érkező Oliver, aki azon a nyáron lakik náluk, és első látásra megdobogtatja Elio 

szívét. Kettejük kapcsolata nem indul egyszerűen, hiszen Oliver, aki végtelenül laza, szeszélyes 

és kiismerhetetlen, egy pillantásával leveszi a lábáról nemcsak az őt fogadó családot és a háznál 

dolgozókat, hanem szinte az egész, B.-nek nevezett város több lakóját is. Elioról azonban 

gyakran nem hajlandó tudomást venni, sokszor csak kínos beszélgetések szövődnek köztük, 

míg máskor felszabadultan indulnak el biciklitúrára a városba. 

A könyv egyik pozitívuma a hátrányára is válik: a leíró és filozofikus jellegű részek 

gyönyörűek, az író úgy adja át a pillanatnyi hangulatot, mintha tényleg a mesés tengerparti 

városkában lennénk, még a téli hóesés közepette is érezteti a melengető napsugarakat és a 

tenger illatát. Ugyanakkor Aciman hajlamos ezekre túl nagy hangsúlyt fektetni, ami a történet 

rovására megy, kevesebb a cselekmény, gyakran nem elég részletes a leírásokhoz képest. A 

történések vontatottan haladnak, néha egészen unalmasak, ennek ellenére olyan érzése 

támadhat az olvasónak, hogy az események elkapkodottak, túl gyorsan peregnek, ennek az oka 

leginkább az, hogy nem kapunk elég magyarázatot a miértekre, és sokszor a gondolatok is 

csapongóak. 

Szinte a regény feléig alig indul be a cselekmény, csak a lassú, szinte eseménytelen 

hétköznapok jönnek egymás után, megtűzdelve Elio rajongásával Oliver iránt, aminek miértjét 

szintén nem feltétlenül érthetjük meg. A fülszövegben említett elsöprő érzelmek elmaradnak. 

Ahogy elbeszélőként Elio is alig tud valamit amerikai vendégükről, úgy az olvasó előtt is rejtve 

marad, mi kelthette fel a fiú érdeklődését. Szerelemről aligha beszélhetünk, mindössze testi 

vonzalomról, ahhoz képest a leírások túlzóak. 

A szereplők kidolgozatlanok, és izgalmas rejtélyességet sem tapasztalhatunk velük 

kapcsolatban, egész egyszerűen csak felszínes bábuk egy-egy tulajdonságra építve, alig 

fedezhető fel árnyaltság. Ezzel szemben feleslegesen került kiemelésre, hogy Oliver és Elio 

egyaránt zsidó vallásúak, a személyiségükre nem tett hatást, így ez csak egy üres szót jelentett, 

amit nagy dologként próbált felmutatni a szerző, mintha a homoszexualitás témaköre mellé a 

vallásosság elfogadását is oda akarta volna szuszakolni. Ugyanez a helyzet a korkülönbség 

kérdésével is, hiszen leírva soknak tűnik a tizenhét és huszonnégy közötti különbség, de tovább 

haladva az időben, jóval kevesebbet jelent ez a hét év, mint gondolnánk, így nem éri el azt a 

drámai hatást, amit valójában akart. 

Az erotika naturalisztikus ábrázolása tehetett volna jót is, elvégre a könyv egyébként is 

tabutémát feszeget a két férfi főszereplő kapcsolatával, de nem így lett. A kifejezések sokszor 

túl nyersek, nem is beszélve arról, hogy egy-egy dolog már szinte fetisizmusba megy át, 

egyszerűen csak közönségessé válik ahelyett, hogy bármit is hozzátenne a történethez. 

Kifejezetten előnyösek viszont a költőkre, írókra, zeneszerzőkre tett utalások, ahogy a 

leírásokba csempészett helységnevek is, így annak ellenére, hogy nem jártunk még a történet 

helyszínén, olyan, mintha mindig is B.-ben töltöttük volna napjainkat, ahogy megjelennek 

előttünk a részletes képek, helyi érdekességek. Ezzel ellentétben az olasz kifejezések zavaróak. 

Néhányat megmagyaráz Elio, néhány fordítását pedig a lábjegyzet rejti, de sok, egészen 

jelentősnek tűnő vagy hosszabb kifejezés hiába tett hozzá a hangulathoz, ha érteni nem érti az, 

aki nem beszéli a nyelvet. 

Összességében szólva a regény alapötlete jó lett volna, és szép-szép, de üres. Aciman túl sok 

mindent akart belesűríteni a regényébe, és bár művészien fogalmazott, éppen a lényeget 



felejtette el. Mind értjük a mondanivalót, mind megcsodáljuk a hangulatos leírásait, de a rossz 

történetvezetés, a logikátlanságok, illetve a leírás és cselekmény aránytalansága miatt nem lett 

csapatunk kedvence. 
 


