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ELOHANG

A 27 szöveget (tanulmányokat és kritikákat) tartalmazó kézirat fejezetei műfaji 
és tematikai elvek mentén jöttek létre.

A Kulturális kontextusok című fejezetben olyan tanulmányok kaptak helyet, 
amelyek a kulturális párbeszéd és interkulturális kontextualizáció eljárásait vizsgál
ják irodalmi müvekben: a magyar/vajdasági magyar és a szerb prózairodalomban. 
Itt szerepel a Fáklya-Világ című ismeretlen nagybecskereki folyóiratot és szerzőjét, 
Guttmann Dánielt bemutató tanulmány, az 1933-ban Szabadkán napvilágot látott 
A fej nélküli ember című Farkas Geiza-regényről szóló dolgozat, amelyben a szerző 
azt vizsgálja, milyen európai, illetve amerikai kulturális kontextusban, hagyomá
nyok, illetve szövegközi kapcsolatok függvényében értelmezhető ez a viszonylag 
régi és elfelejtett vajdasági magyar regény.

Az Utazások Posztmonarchiában, Ex-Jugoszláviában című tanulmány a (vaj
dasági) magyar irodalom „átszálló” hőseit követi nyomon utazásregényekben és 
-prózákban, rámutatva pl. Esti Kornél és Eduard Kis vasúti ellenőr irodalmi diskur
zusára Kosztolányi Dezső, Esterházy Péter és Danilo Kis prózaírásában. E kontex
tusban esik szó Térey János Átkelés Budapesten című verses novellákat tartalmazó 
könyvéről, illetve Szálinger Balázs Fehérlófia című verses dráma(szöveg)köny- 
véröl. A Fehérlófia kivételével, amely inkább „tetszhalott” műfajok - az eposz, a 
verses regény, a rituális szimbólumokat megjelenítő mítoszi mese és a nemzet szü
letéséről szóló monda - elemeit tartalmazza, éleszti újra, valamennyi elemzett mű 
kozmikus, háborús vagy intellektuális összeomlás utáni állapotokat jelenít meg.

A fejezet egy másik cikke Végei László Neoplanta avagy az ígéret Földje című 
regényét mutatja be a két főszereplő (az író-elbeszélő és Lazo Pavletic fiákeres) 
által folytatott interkulturális párbeszéd vonatkozásában.

Az Utópiák kora fejezet olyan verses, illetve prózaregény ékről, valamint no
vel láskötetekről szóló kritikákat tartalmaz, amelyeknek közös jellemzője, hogy 
Európa, illetve Magyarország jövőbeli állapotáról szóló, azt elképzelő (anti)utó- 
piák nyernek bennük formát, elemzést olvashatunk Michel Houellebecq híres utó
piájáról, a BehódolásxóA, kritikát Hász Róbert ígéretföld című regényéről, Szvoren 
Edina Az ország legjobb hóhéra című novelláskötetéről, illetve Térey János A Leg
kisebb Jégkorszak című verses regényéről.

A Háborúk százada című fejezetbe sorolt könyvismertetők valóságos és fiktív 
naplókról szólnak; többek között olyan ismert személyiségek posztumusz megje
lent naplóiról, mint Andrássy Ilona grófnőé, amely az első világháború eseménye
it rögzíti, vagy Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni feljegyzései 1935-től 1946-ig. 
E fejezetbe sorolta a szerző két naplóregényről, Patak Márta A test mindent tud 
című, a második világháború vajdasági vérengzéseit tematizáló, illetve Sirbik Atti
la Sí. Euphemia című, a legújabb balkáni háborúk eseményeit egy szabadkai család 
életében megjelenítő művéről, illetve Danyi Zoltán A dögeltakarító című regényé
ről szóló kritikáit is.
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A Hazugságok kora című fejezetbe sorolt bírálatok akár az előző fejezetekbe is 
sorolhatók (Sándor Zoltán novelláskötete kivételével); valós és fiktív naplófeljegy
zésekből és levelekből építkeznek, a 20. század katasztrófáit jelenítik meg a hábo
rúktól a népirtásokon, haláltáborokon át az atomkatasztrófákig. Spiró György Dia- 
volina című regénye Makszim Gorkij életének története egy fiktív naplóba ágyazva, 
Schein Gábor Svéd című műve egy, az 1956-os forradalom után menekülttáborba, 
onnan pedig svéd nevelőszülőkhöz került fiú egzisztenciális kálváriájáról, identi
tásának összeomlásáról szóló regény. Az elárult Japán Ferber Katalin önéletrajzi 
ihletettségű feljegyzéseit, esszéit és rövidtörténeteit tartalmazza magyarországi és 
Japánban töltött életszakaszáról - nagy történelmi és társadalmi tablót mozgatva 
előttünk. Ugyanez a tablószerüség jellemzi a Spiró-regényt is. Sándor Zoltán no
vellái a műfajalkotó elemek gazdag eszköztárát mozgósítják.

A Kulturális kontextusokban közzétett kritikák jellemzője, hogy a legújabb ma
gyar irodalom eseményeit követik; 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban napvilágot 
látott könyvekről készültek.
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ROMÁNC ÉS TÖRTÉNELMI REGÉNY

TOLDI SZERELME-. A ROMÁNC, A TÖRTÉNELMI ÉS A VERSES 
REGÉNY DISKURZUSA

A Toldi szerelme (1879) létrejöttének három évtizedet kitevő történetét Arany 
Jánosnak az epikai hitelhez kapcsolódó ragaszkodásával, illetve a Toldi 12. éneké
ben tett elbeszélői reflexió („Nem is lön asszonnyal tartós barátsága / Azután sem 
lépett soha házasságra.”) teremtette szituációval magyarázza leginkább a recepció. 
A trilógia részei között észlelhető világértési különbözőségek, a „megváltozott vi
lág” képzete ugyanígy értelmezik a Daliás idők (1848) töredékben maradásának, 
illetve a belőle kinőtt Toldi szerelme hosszadalmas megírásának körülményeit. 
Mindemellett a magyar irodalom belső, műfaji alakulásrendjének változásai (az 
eposzi világkép archaizálódása, átalakulása etc.) is előidézték a trilógia máso
dik része késleltetett keletkezéstörténetét. A tanulmány e műfaji transzformációk 
szempontjából értelmezi a Toldi szerelme narratíváit.

BEVEZETŐ

A Toldi és a Toldi estéje műfaji összetettségének és besorolhatóságának értel
mezési lehetőségeit már a kortárs recepció (Gyulai [1855] 1908) a naiv eposz és a 
verses regény vonzatkörében határozza meg úgy, hogy az eposztól való távolodás 
folyamatába helyezi Arany János majdani trilógiájának - másodikként elkészült 
- befejező részét. Az eposztól való eltérés műfaj-konstituáló jelenségét a 19. szá
zad második felétől napjainkig mind az európai, mind a magyar irodalomelméleti 
gondolkodás képviselői közül sokan (Mihail Bahtyintól Northrop Frye-ig, Gyulai 
Páltól Szegedy-Maszák Mihályon, Imre Lászlón, Bényei Péteren át Nyilasy Ba
lázsig) sokféleképp leírták.1

1 Bahtyin 1997, Frye 1998, Szegedy-Maszák 1980, 2016, Imre 1996, Bényei 2010, Nyilasy 
2011, Bence 2011.

2 „Vagy ha költőink némelyike nem bír elég érzékkel mindehhez, s más eszmék és érzések
kel van megtelve, mint melyek az epikus múlt felé vonnák: miért ne írjon verses regénye
ket, szabad tért engedve a táj festések, idylli érzések vagy az erős szenvedélyek, akár az 
irónia lyrai hangulatának? Hiszen prózában írt regényeink nagy része úgyis a valódi élet, 

Gyulai Pál az „epikus múlt”-at (Gyulai 1908: 89) értő befogadói magatartás 
európai eltűnése, illetve az eposzi hagyománynak a magyar történelmi emlékezet
ből való kihullása mentén vezeti le a „népies költői beszély”-nek (Gyulai 1908: 
100) nevezett műfaj, többek között Arany János epikájának értelmezését - máig 
érvényes irányvonalát jelölve ki a Toldi estéje (és a későbbiek folyamán a Toldi sze
relme) műfajiságának, narratíváinak megértéséhez. A jelenkori kutatások szerint 
Gyulai, amikor „verses regény”2-nek nevezte, nevet adott a 19. századi (magyar) 
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romantika eposzi/héroszi kvalitásoktól távolodó, de bizonyos értelemben azokat 
mégis továbbéltetö új műfajának (Eisemann 2007: 413, Asztalos 2013: 76); Toldi 
Miklós világbéli helyének és szerepének megváltozásában jól érzékelve a hősi vi
lágkép átalakulásának, s ezáltal egy új műfajtípus konstituálódásának folyamatait.

A műfajok létformájáról értekezve Imre László ugyancsak az eposznak a hősi 
világkép eltűntével szinkrón átalakulását és archaizálódását jelöli meg (többek kö
zött Gyulaira3 hivatkozva), mint olyan mozzanatot, amely új műfajok és műfajtí
pusok, többek között a történelmi regény létrejöttét konstruálja: „A kérdés az új 
műfaj, a történelmi regény felöl úgy vetődik fel, hogy mivel az új műfajok több
nyire egy vagy több régi műfaj transzformációjaként jönnek létre, a magyar törté
nelmi regény esetében nagyobb a súlya az (antik s az időben közvetlenül előtte járó 
magyar) eposzi hagyománynak, mint az orosz vagy a francia történelmi regény 
esetében” (Imre 1996: 143).

a tényleges viszonyok részletes rajzain törik meg, mi alól a verses regény eszményibb 
tartalma és rhythmusos alakja fölmenti a költőt. S miért ne tegyük ezt most inkább, mint 
valaha, midőn lyránk úgyis vagy igen ellágyult, vagy igen elvadult a tájköltészet s a prózai 
és szenvelgő felfogás mocsarában. Az epikai költészet fölelevenedése bármely nemben 
csak újabb erőt öntene összes költészetünkbe s nyelvünknek talán elfedett bájait leplezné 
le” (Gyulai 1908: 101).

3 „Gyulai pedig ismert nyilatkozatában (Szépirodalmi Szemle, 1855) lezárultnak minősí
ti ugyan az eposzi kort, de (igen gyakorlatiasan: az archaikus életforma még fellelhető 
maradványaira, valamint egy-egy nagy tehetségre hivatkozva) a műfaj életben tartását, 
modernizálását el tudja képzelni. Gyulai (és talán Arany is) azért nem ismerik fel és el a 
történelmi regénynek az eposzéhoz vethető funkcióját, mert ősinek és hitelesnek csak a 
verses formákat fogadják el, a próza népiességét »mondvacsinált«-nak hiszik. [...] Azt 
viszont, hogy Arany mennyire átérzi az eposz hagyományos formáinak avultságát, gya
korlatilag az bizonyítja, hogy a homéroszi-vergiliuszi eposz kellékei közül igen keveset 
vesz át, sokkal többet csúfol ki Az elveszett alkotmány-ban és A nagyidat cigányok-ban” 
(Imre 1996: 146-147).

4 Mindkét jelölt monográfia, de más irodalomtörténetek (Nyilasy 2003) hivatkozásjegyzéké
ben is megtalálható Northrop Frye 1967-ben megjelent mítoszkritikai tanulmányainak an
gol nyelvű kiadása.

Northrop Frye (Frye 1967) mítoszkritikai tanulmányai 1998-ban láttak napvilá
got magyar nyelven, ám az archetipikus hősről és az általa rowawce-ként emlege
tett műfaji/világnézeti kategóriáról szóló gondolkodás már jóval korábban megje
lenik magyar műfajelméletekben/-történetekben (Imre 1990, 1996, Tamás 19984). 
Különösen fontosak e szempontból Frye-nek a regény és a románc világa közötti 
világértési különbözőségekről szóló megállapításai, melyek szerint ez utóbbi hősei 
„pszichológiai archetípusok” (Frye 1998: 263), épp ezért „[...] a lényegi különb
ség regény és románc között a jellemzés felfogásában nyilvánul meg. A románcíró 
nem próbál meg »valóságos embereket« alkotni, hanem csak stilizált figurákat, 
amelyek pszichológiai archetípusokká növekszenek. [...] Ezért fordulhat elő, hogy 
a románc gyakran a szubjektív sürítettség olyan ragyogását árasztja, amilyenre a 
regény nem képes, és hogy körvonalai körül állandóan az allegória sejtelme lebeg. 
A románcban a jellem bizonyos összetevői felszabadulnak, s ezért természeténél 
fogva forradalmibb forma a regénynél. A regényíró a személyességgel foglalkozik, 
jellemalakokkal, akik perscwájukat, illetve társadalmi maszkjukat viselik magu
kon” (Frye 1998:263).
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A Frye-elmélet regényt és románcot, „valóságos” és „archetipikus” hőst megkü
lönböztető aspektusa nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az eposztól való távolodás 
(Bahtyin [1970] 1997, Poszler 1983, Imre 1996, Nyilasy 2003, 2011a, 2014, Szaj- 
bély 2005, Bence 2011), illetve az eposz elemei idegen anyagokra való „rájátszá
sának”5 (Poszler 1983: 160-161) folyamatában kialakuló új müfajtípusok (románc, 
történelmi regény) összefüggéseit megértsük, s azokat a 19. századi magyar iroda
lom alakulástörténetében értelmezni tudjuk. Feltételezésünk szerint Arany János 
Tb/t/zjának korszerű újraértelmezése is ezekre az alapokra épülhet, s - az eddig 
ismert (és az író által is jelölt6) okok mellett - a trilógia középső részének, a Toldi 
szerelmének megírásával telt három évtizedes küzdelmet is magyarázhatják.

5 „Ezzel a kezünkben is van a történetfilozófia műfajelméletének fonala. Felfejtése minden
hova elvezet, minden részkérdésre magyarázatot ad. Regény- és dráma-, tragédiacentrikus 
műfajelmélet ez. [...] Benne a fejlődés vetületeként és részeként az eposzt követi a tragé
dia, a tragédiát a filozófia. Az eposzi harmonikus embert a tragikus diszharmonikus ember, 
a tragikus diszharmonikus embert a filozofikus bölcs ember. [...] Két műfaji megfelelője 
van. A románc és az esszé. Platonikus műfajok. Ősképük a platoni dialógus. A románcnak 
a hőse a platonista, az esszének a megfelelője. Az első mesévé lebbenti és bölcsességgé 
emeli a tragédiát. A második reflexiókban tükrözted és a tükrözésben megszünteti a tragé
diát” (Poszler 1983: 160-161).

6 Lásd a rezümében idézetteket.
7 A tanulmányban található idézetek az irodalomjegyzékben szereplő Arany-kiadásból 

származnak, ahol a trilógia első részének jelölése: T, a másodiké TSZ., a harmadiké TE. 
Ezután az énekek jelölése római, majd a versszakoké arab számmal következik. Pl. (T. I, 
9).

TOLDI MINT ARCHETÍPUS

Toldi Miklós alakjában Gyulai Pál (Gyulai [1855] 1908) érzékeli ugyan a 
„népfi”-jelleget, de a népies eposz mellett/helyett más műfajokra (pl. a verses re
gény) is rávetíti a karaktert. A népi - feltételezhetően már keletkezésének aktuális 
idejében, s Arany János eredeti szándéka szerint is - csak egyik és nem elsődleges 
vonása volt jellemének. A 20. század végére ez az ideológiailag fenntartott értelme
zés végleg tarthatatlanná vált, ugyanakkor - miként Szilágyi Márton mutat rá - az 
Arany-önértelmezések (pl. „pórsuhanc”-nak nevezi leveleiben) erős hagyománya 
miatt igen nehéz volt - az allegorikus olvasatok ellenében - más irányú interpretá
cióknak is érvényt szerezni (Szilágyi 2007a: 287). Hogy Toldinak a királyi udvarba 
vezető, társadalmi felemelkedést jelentő útja nem elsősorban szociális, hanem er
kölcsi tartalmakat mozgósít, annak poétikai értelmű bizonyítékai vannak: „Még
sem arról van szó, hogy saját képességei és ereje miatt lehet a király vitéze; a mű 
szövege végig és következetesen elhárítja azt a lehetőséget, hogy pusztán a főhős 
- népmeséi értelmű - kivételes tulajdonságaival lehessen magyarázni a karriert” 
(Szilágyi 2007a: 288).

Abban a világban, amelyben Toldi mozog, a kiállt erőpróbákért elmarad a ju
talom, mi több, még fokozódik is szenvedésének és megaláztatásának mértéke. A 
Lacii nádor által felszólított vitézek alávetett társadalmi helyzete miatt nem haj
landók megmérkőzni vele („Egy paraszt fiúval mégsem áll ki senki!”, T. I, 117), 
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egy hajszálon múlik (egészen pontosan az isteni gondviselés - villám sújt agyon 
egy hajdút [T. VII, 1] - lép közbe), hogy a farkastetemet a „rókalelkü bátya” (T.
I, 9) ágyára helyező, ezzel irányában kifejezetten erős és fenyegető üzenetet köz
vetítő Miklós nem válik áldozatául az utána indított haj tó vadászatnak. A dühöngő 
bikát megfékező hős elé pedig, a hála groteszk és megalázó módjaként, undorító 
belsőségeket hajítanak a mészároslegények. A szenvedéstörténetek természetének 
megfelelően: az elviselt gyötrelmek mértékével arányosan zajlik lelki és erkölcsi 
értelmű megnemesedése.

Csak részben helytálló értelmezés, miszerint Toldi Miklós Nagyfalutól Budáig 
vezető útja nem más, mint „a világrend helyreállíthatóságának/helyreállításának 
metatörténete” (Szilágyi 2007a: 288), illetve - még korábbi szemléletek értelmé
ben - „a nép felemelkedésének igényét, útját fejezi ki” (Sőtér 1963: 89), mivel 
ezekben az értelmezésekben rendre figyelmen kívül marad egy háttérmozzanat. 
Toldi Miklós - noha a bátyja paraszti sorban tartja - származását tekintve mégis
csak nemes ifjú, erős öntudattal és sértettséggel (ezzel csak a vidékre vetődő ide
gen, pl. Lacfi nádor nincs tisztában), s - noha ez részéről szándékosság, saját ne
gatív szerepét figyelmen kívül helyező csúsztatás - György, a „rókalelkü bátya” 
(T. I, 9) szidalmaiból is kitetszik, hogy a paraszti habitus nem elsősorban szociális, 
hanem kulturális értelemben igaz: anyját azzal vádolja, hogy „ölbeli eb”-ként (T.
II, 9) tartja, tehát kényezteti öccsét, aki rendkívüli ereje ellenére sem végez hasznos 
tevékenységet; magatartása nem értékteremtő sem a család, sem a nemzeti közös
ség számára: „Nem válik belőle semmi, csak nagy léha...” (T. II, 11).

Az apa szerepére történő utalás először a parlagon maradó erő miatt szánakozó 
vitézek megjegyzése formájában hangzik el: „[...] szép öcsém, be nagy kár, / Hogy 
apád paraszt volt s te is az maradtál” (T. I, 13). Hogy Toldi Miklós szellemi értelmű 
pallérozatlansága jelenti a konfliktusok alapját, narrátori közbevetés is érzékelteti:

„De ki vína bajt az égiháborúval,
Szélvészes, zimankós, viharos borúval?
És ki vína Isten tüzes haragjával,
Hosszú, kacskaringós, sistergő nyilával?

Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága
S nem megunt előtte Isten szép világa;
Jaj-keserves annak, aki jut kezébe,
Meghalt anyjának is visszarí ölébe. ”

(T. I, 12.)

Toldi Miklós erejének a természeti erőkkel, transzcendens elemekkel való ösz- 
szehasonlítása, illetve azonosítása itt nemcsak arányjelzö fokozás, hanem szemé
lyiségének egy archaikusabb időbe való elhelyezése is: egy - társadalmi és kultu
rális értelemben - korábbi fejlettségi fokon visszamaradt ember lelkiállapotának 
érzékeltetése.8

8 Ez, a mindenkori aktuális korszellemhez képest „késésben” levő magatartás a felnőtt, illet
ve az idős Toldi Miklós konfliktusainak is legfőbb okozója.

12



7b/í/z-elemzésében Szilágyi Márton (Szilágyi 2007a) - indokolt módon - nagy 
jelentőséget tulajdonít a hős alakját és személyiségét kifejtő állatmetaforáknak. E 
társadalmi lét alatti predesztináltságnak ugyanis egyszerre poétikai jelentésalkotó 
és müfajteremtő szerepe van: a bűnbeesés okait magyarázza, illetve transzcendens 
világképet hordozó műfajok (pl. monda, rege, ballada) érvényesülésére reflektál. A 
problematika lényegében megegyező a Szarvassá vált fiúk9 konfliktusával.

9 Erről Balázs Lajos írt nagyon szép elemzést Bartók nem menekül! A globalizáció apoka
liptikus víziója a Cantata Profanában című tanulmányában, amit munkámban hivatkozási 
alapnak tekintek (Balázs 2012: 321-335).

10 „Mert nem oktatta őket / Sem réten kaszálni, / Sem ekével bánni, sem állatokat terelni.” A 
hivatkozott tanulmány szerzője a román kolinda bartóki átdolgozását idézi (Balázs 2012: 
324).

Az elbeszélői leírásokból, utalásokból tudjuk, hogy Toldi épphogy csak a fel
nőttkor határára érkezett; még majdnem gyermek. A két Toldi fiú között érzékelhe
tően nagy, korosztálynyi az életkorbeli különbség; arra maga György tesz utalást 
a király előtt, miszerint „Apja helyett apja én akartam lenni...” (T. VIII, 4), azaz 
apjuk halálakor, amikor Miklós tízesztendős, maga már felnőtt, gyámságra alkal
mas korú férfi volt. Miklós tehát kései gyermek, akinek apja - idős kora, illetve a 
kisgyermek iránti elfogultsága miatt - elmulasztotta szellemi-kulturális nevelteté
sét, meghagyva őt egy ősibb, csak a testi erőt és a harci készséget preferáló érték
rendben akkor, amikor társadalmi értelemben már a „Nem sokaság, hanem / Lélek 
s szabad nép tesz csuda dolgokat” felismerés (miként Berzsenyi Dániel A magya
rokhoz II. [„Forr a világ bús tengere...”] című versében összegezi az évszázados 
tapasztalatokat a lírai beszélő) szervezi a lovagkor kulturális eszményképét. Az 
anya a szeretetével igyekszik elfedni Miklós ilyen értelmű hiányosságait. Jó példa 
erre az, amikor az őt arcul csapó Györgyöt „öccse épen megrohanja, / Elsikoltja 
magát s közéjük fut anyja, / Testével takarja Györgyöt és úgy védi, / Pedig nem is 
Györgyöt, hanem Miklóst félti” (T. II, 15). Vagyis az anya tisztában van Miklós 
„szörnyű gyermek” (T. II, 16) mivoltával, s a szülőanya iránti ösztönös szerete- 
tet és tiszteletet felébresztve benne akadályozza meg a testvérgyilkosságot, hogy 
„Györgyöt e csapással hűs verembe tennék” (T. II, 15). A szarvassá vált (elvadult!) 
fiúk édesapja - aki szintúgy elmulasztotta kilenc fia közösségi nevelését10 - is az 
anya érzelmeire és szeretetére apellálva próbálja meg a társadalmi léttől eltávolo
dott fiúkat visszatéríteni: „Édes szeretteim, / kedves gyermekeim, / Gyertek haza, / 
Jó anyátok vár már! / Jöjjetek ti vélem / A jó anyátokhoz, / A ti jó anyátok / Várva 
vár magához” (Balázs 2012: 327). Amíg azonban a szenvedélyük (a vadászás, te
hát egy kereszténység előtti mentális állapot) rabjaivá lett fiúkon már nincs segít
ség, visszatársadalmasításuk reménytelen - nem tartják be (valójában soha nem is 
tartották be, mert nem részesültek keresztény szellemiségű nevelésben) a szülök 
tiszteletére vonatkozó isteni parancsot -, addig Toldi Miklósban erősen működik az 
édesanyja iránti elemi szeretet; tehát van esélye az isteni gondviselés előtt, aminek/ 
akinek a mű világában való hangsúlyos jelenlétére világít rá a recepció: „Ha azon
ban Toldi világképét a maga teljességében akarjuk felfogni, észre kell vennünk, 
hogy a szereplők sorsába a családiasságon és a lovagiasságon felülemelkedve, egy 
magasabb rendű világ is beleszól még” (Barta 2003: 205, Szilágyi 2007a: 288).
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Amit az apa, Toldi Lőrinc elmulasztott, s nem maradt elég ideje helyrehozni, azt 
György, a „rókalelkü bátya” (T. I, 9.), frusztráltságának és önös érdekeinek - ezek 
közül leghangsúlyosabb a féltékenység és a kapzsiság (nagyon vékony szálon, de 
a bibliai József és testvéreinek története felé is elvezet ez a jelentés) - megfelelően 
tovább fokozza azzal, hogy Miklóst végérvényesen igyekszik elzárni a művelődés 
lehetőségeitől. Konfliktusa tehát nem elsősorban az, hogy a származásához képest 
alacsony sorban él, hanem, hogy a Nagy Lajos kora képviselte lovagszellemiség 
és -magatartásminták elsajátításának hiányában egyedüli kiválósága, rendkívüli 
testi ereje is csak nyers erőszak marad: a szeretetett és a megbocsátáson alapuló 
értéktendenciák helyett kereszténység előtti viselkedésformák jellemzik. Egyértel
mű, hogy önerőből (azaz belső, lelki kvalitásokra építkezve) nem tudja zabolázni 
indulatait, és elköveti a lehető legnagyobb bűnt: embert öl! Szükségszerűen sújt le 
rá Isten haragja, aki a büntető mellett kegyelmet is gyakorló természetének megfe
lelően hajszálnyi esélyt is hagy arra, hogy a megbánás és a jó cselekedetek soroza
tában a bűnös megváltsa magát a bűntől.

A magyar romantikus nagyepika (történelmi narratíva) eposzi elemeket transz
formáló karakterisztikái (Imre 1996, Bényei 2010, Nyilasy 2011) közé tartozik a 
héroszi kvalitású hős „világba züllése” (pl. Vörösmarty Mihály epikájában), illetve 
„kereső” útja (Frye 1998: 275), ami az istenivel organikus létforma visszaállítására 
irányuló heroikus és kivételes törekvés (Poszler 1983: 197); a frye-i (egyébként 
Hegel [Imre 1996: 92] esztétikájára utaló) modell szerint ez valójában Aeneis útja, 
mely új Haza, új Trója létrehozására, a szellemi világrend visszaállítására, újra
alkotására irányul (Frye 1998: 275). Toldi Miklós ezen az úton, Isten haragjának 
következtében indul el, ezért mondhatjuk, hogy útja inkább az elátkozott középkori 
vándor (Imre 1990, Kocsis 2015) világba vetettségére emlékeztet, mintsem vala
miféle népmeséi vándorútra. A gyilkosságot követő testi-lelki sebzettségét, otthon- 
talanságát és üldözöttségét a IV. ének első három versszakának narrátori szólama 
érzékelteti: a 42. zsoltárra reflektáló (Szilágyi 2007a: 291) „Mint hímszarvas, kit 
vadász sérte nyíllal...” kezdetű első versszak, a bujdosóénekek világát megidéző, 
a hős világbéli elveszettségét érzékeltető második és a betyárballadák képvilágát 
(„Nádtors lön az ágya, zsombok a tanyája...”11) mozgósító harmadik.

11 A Szarvasokká vált fiúk című román népballadában is érzékelhetők a társadalomból való 
kiátkozottságnak e vonatkozásai. „Ágas-bogas szarvunk / nem fér be az ajtón, / csak a 
hegytetőkön, / ami testünk nem tűr / fonott-szövött inget, / csak leveles ágat, / a mi lábunk 
nem lép / tűzhely hamujába, / csak leveles ágra, / a mi ajkunk többé / nem iszik pohárból, 
/ csak iszik forrásból.” Bartók Béla gyűjtéséből. Román népballada. Fordította Erdélyi 
József. Nyugat, 1930. 1. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00481/14839.htm

Toldi Miklós útja során több alkalommal közösségi szinten is (pl. az elvadult 
bika megfékezése) megmutatja rendkívüli bátorságát és erejét, viszont tetteinek - 
ellentétben pl. a Lacii nádor előtt fél kézzel fölemelt nyomórúd szerepével - már 
nem e világi, hanem a transzcendens hatalom előtt megnyilvánuló konzekvenciái 
vannak. Kiváló elemzések hívják fel a figyelmet arra, hogy a réti farkasok megölé
sének epizódja miképp szublimálja Miklós (s nem véletlen, hogy itt, az ötödik ének 
negyedik versszakában a narrátor újra hangsúlyozza a főhős „fiúi” - nem felnőtt 
férfi - mivoltát) gyilkos indulatait (Nyilasy 1998: 48, Szilágyi 2007a: 292), de nem 
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célszerűtlen újra felhívni a figyelmet arra, hogy Toldi milyen félelmetesen közel 
kerül bátyja megölésének, azaz a testvérgyilkosságnak a gondolatához. Olyannyi
ra, hogy a narrátor az ószövetségi Isten hangját idézve érzékelteti egyrészt a hős 
gondolatainak örök elkárhozásra predesztináló erejét, másrészt, hogy Toldit önma
gától itt csak az imaginárius hatalom, a Gondviselés beavatkozása (keresztény hite) 
képes megmenteni. Ugyanez a szólam figyelmezteti Istennel szembeni alávetettsé
gére, kicsinységére; hogy ne cselekedjék helyette, mert nem hagyja büntetlenül:

„Állj meg, Toldi! gyilkos a szándékod,
Jaj ne vess bosszúdnak véres martalékot,
Tudd meg: a legyilkolt atyafinak vére
Bosszúért kiált fel az egek egére.

Tudd meg, ha megölnéd tennen testvéredet,
Akkor meggyilkolnád örök életedet;
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát,
Bízd rá a büntető bosszúállás dolgát.”

(T. V, 15.)

Toldi Miklós a bibliai intelem, a parabola értelmezése, tehát egyértelműen szel
lemi konzekvenciák, jelentésátvitel (György személyének a hím farkassal való fel
cserélése, illetve az előbbi helyett az utóbbi megölése) segítségével, azaz alkalma
zása révén győzi le magában Káint. A tetemeknek a nyoszolyára való helyezésével 
hagy üzenetet, ami elvont, metaforikus gondolkodást, magasabb rendű összefüggé
sek megértését feltételezi. Intellektuális értelemben tehát magasabb szintre lépett: 
értelmezi saját társadalmi helyzetét, s ezzel kapcsolatos gondolatait higgadt mon
datok formájában képes kifejezni. „Felmegyek Budára bajnok katonának / Mutatok 
valamit ottan a királynak” (T. VI, 15) - fogalmazza meg terveit édesanyja előtt, 
noha itt még nem egészen világos előtte, mit kell tennie, miként azt sem tudja még, 
hogy a feloldozáshoz és az önmegváltáshoz nem elsősorban a két karjában rejlő 
„nagy erő”-re van szüksége.

E - saját erőből szerzett - tapasztalatok és felismerések mentén Toldi egyre 
bonyolultabb érzelmi és intellektuális cselekvésekre képes. Már a farkasokkal való 
konfrontációt is egy - lelki pallérozatlansága mértékéhez képest - szokatlan érzel
mi azonosulás, az elhagyatott farkasfiak és önnön sorsa közötti hasonlóság felis
merése, a kölykök megsimogatása váltja ki. Még fejlettebb szintet mutat szellemi 
érettsége a fiait sirató özveggyel való találkozáskor, akit először saját édesanyjá
nak vél. Érzéki csalódása intenzív lelkiismereti tartalmakra mutat, nem véletlen, 
hogy ezen a ponton világosodik meg előtte, mit kell tennie: áldozatot kell hoznia 
- akár a saját élete árán is - másokért, mindenekelőtt családja és édesanyja lelki 
nyugalmáért („Özvegy édesanyám van nekem is otthon, / Tudom én sajnálni a 
jó özvegy asszonyt” - T. VII, 10), de egyúttal a közért is. A fiait sirató özvegy 
ugyanis elmondja, hogy a „kegyetlen cseh” (T. VII, 12) nemcsak istenkáromló, 
gonosz beszédű, hanem „a magyar nemzetet [is] csúfra emlegeti” (T. VII, 11) - a 
vele való konfliktus tehát elsősorban nemzeti karakterű; a hazájáért hoz áldozatot, 
aki legyőzi.
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Toldi idegenként érkezik Pestre („csak ödöngött, előre meg hátra” - T. VII, 13), 
az elszabadult, dühöngő bika nem veszélyezteti közvetlenül sem őt, sem szeretteit, 
mégis gondolkodás nélkül avatkozik bele a történésekbe. Szilágyi Márton rámu
tat elemzésében, hogy ez az első eset, amikor rendkívüli erejét mások védelmére 
fordítja, amivel egyúttal legyőzi bűnbe taszító „állati” önmagát, a „komor biká”-t 
(Szilágyi 2007a: 293). A dühöngő bika megfékezése és vágóhídra vonszolása na
turális képekkel nyomatékosított rituális cselekedet, lényegét tekintve megegyező 
a hím farkas-rókalelkü báty párhuzammal, illetve azok felcserélésével; a bika el
pusztításával egy időben saját vad indulatainak törlésére tesz kísérletet. Az áldo
zatvállalás nagyságához képest azonban igencsak ledorongoló a közösség részéről 
érkező visszajelzés: a mészároslegények nemcsak nem engedik, hogy megpihenjen 
a vágószínben, de megalázó alamizsnát vetve elébe („Ez hát a jutalma száz meg 
száz életnek...” - T. IX, 12), az „anyja keservébe” küldik a legényt; a lakosság is 
féli erejét, megjelenése riadalmat kelt.

A sorsába avatkozó imaginárius hatalom - a remény és a kétségbeesés köz
tes lelkiállapotában tartva öt - még próbára teszi kiállását és hitét. Kétségbeesik, 
amikor ráébred, hogy lezüllött társadalmi helyzetében, minden nemesi és lovagi 
rekvizitum (fegyverzet, ruha, ló) nélkül nincs esélye közösségi színtéren kiválósá
gát bizonyítani, s az özvegyasszony, akitől megkaphatná elhunyt fiai fegyverzetét, 
örökre eltűnt előle. Ugyanakkor reményét már az égre veti; nem kizárólagosan a 
nyers erőben, hanem az isteni kegyelemben is hisz:

„Fölnézett az égre, az országútjára,
Keservesen gondolt bujdosó voltára;
S mint a mely madár van elröppenő félben,
Úgy tett a reménység hervatag szívében.”

(T. IX, 19.)

A Gondviselés ekkor álmot küld rá, amellyel megerősíti hitét: bíznia kell Isten
ben. Nem véletlen, hogy ebből az álomból riasztja Bence érkezése, aki édesanyja 
üzenetét, bátorítását és az arannyal telt szelencét hozza. Toldi e világi szinten már 
elnyerte a hozzá legközelebb állók empátiáját és bizalmát, de még nem teljesen 
„kész” az isteni kegyelemre: duhaj, zabolázatlan hajlamai (pl. a fogadóbeli mu
latozása során, amikor Bence hiába inti önmérsékletre) előtörnek; ideiglenesen 
visszaesik korábbi mentális állapotszintjére. Szerencsére ekkor már kétszeres (az 
édesanyja és az özvegyasszony előtt tett) fogadalom köti, amit Isten nevére mon
dott esküvel szentesített:

„ Toldi pedig monda: »Ne sírjon kegyelmed,
Csak nem támad már fel a két vitéz gyermek:
De ne legyen nekem az Isten Istenem,
Ha bosszút nem állok érettök a csehen.« ”

(T. VII, 10.)
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Nem véletlen az sem, hogy mire a hajnal megérkezik, Toldi lelki egyensúlya 
visszaáll: a kővetkező kép, ami elénk tárul, már a Dunán láttatja, amint szilárd 
meggyőződéssel és elhatározással célja (a fegyverzet megvásárlása és a bajvívásra 
való feltétlen kiállás) felé tart. Mind az új hajnal, mind a vízen mint mitikus vá
lasztóvonalon való átkelés (pl. vízválasztó, Léthé, vagy Sztüx vize példája) képe 
azt jelzi számunkra, hogy Toldi végképp maga mögött hagyta régi énjét és életét.

A bajvívó helyre a cseh vitéz hőzöngve, minden kimértséget, műveltségi és er
kölcsi értéket nélkülöző magatartást reprezentálva érkezik („Táncol nagy lovával 
a korláton belől, / Káromkodik csúnyán, a magyart böcsmérli: / Hogy nincs, a ki 
merje magát vele mérni” - T. XI, 4). Ezzel szemben a fekete lován méltóságtelje
sen vágtató, leeresztett sisakellenzőjü Toldi a nagybetűs Halál lovasa/hímöke asz- 
szociációt hozza be a képbe; elszántságát és a feltétlen életáldozatra való készségét 
a majdani halott számára feleslegessé váló csónak Dunába rúgásával nyomatéko
sba, amit ellenfele kérdésére szóban is kifejez: „Egyikünknek itt ma gyászos lesz 
a vége, / S nem lesz a halottnak hajóra szüksége” (T. XI, 14). Ezen a ponton már 
nem az a tét, hogy Toldi legyözi-e a cseh vitézt, hanem hogy halálával vagy győ
zelmével méltóvá válik-e az isteni kegyelemre.

E nagyjeleneten belül is egymásra épülő fokozatokat figyelhetünk meg. A ha
lálra szántság kinyilatkoztatását követően Toldi imára kulcsolt kézzel „Istent em
lítette” (T. XI, 14), tehát egy hitében megszilárdult, felnőtt férfi áll előttünk, aki 
kezet nyújtva fejezi ki tiszteletét és nagyvonalúságát az ellenfél irányában, szó
ban is alátámasztva, hogy semmilyen ellenséges érzést nem táplál iránta.12 Hogy 
„gunnyasztó túzok” mivolta (T. III, 3) rég a múlté, s hogy kiváló intellektuális 
képességekkel rendelkező hőssé vált jói mutatja, nem sétál bele a cseh vitéz által 
előkészített csapdába, nem engedi meg, hogy az vaskesztyüs kézzel szétroppant- 
hassa elővigyázatlanul odanyújtott kezét; a megleckéztetés fokozata is mértéktartó, 
épp csak addig megy el, míg amannak a bátorságát és önbizalmát össze nem töri. 
A narrátor itt az „elolvadt a teste” képpel (T. XI, 17) érzékelteti a cseh testi és 
szellemi összeomlását. Az Isten és a király által egyaránt méltányolt, kegyelemre 
és feloldozásra alkalmassá tevő győzelmét sem a cseh megölésével, hanem azt 
megelőzően, a megbékélés és a megbocsátás gesztusának gyakorlásával éri el; más 
kérdés, hogy a cseh orv támadásával megsérti mind a vitézi, mind a keresztényi 
értékrend szabályait, gonosztevővé süllyedve kizárja magát a kegyelemre méltó 
ellenfél esélylehetöségei közül.

12 Toldi Miklós e jelenetben tökéletes eposzi hős; nem rajta múlik, hogy párviadaluk nem jut 
el hektori-patrokloszi magasságokba. Az eposz (pl. Iliász) és archaizálódását követően a 
karakterjegyeit transzformáló történelmi regény (pl. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című 
művében Baradlay Richárd és Palvicz Ottó „hősregék” világát reprodukáló párviadala 
[Bence 2011: 177]) világában elképzelhetetlen az ellenfél testi vagy lelki megalázása. Jó 
példa erre az Iliászból Hektor holttestének Akhilleusz általi meggyalázása, amit végül még 
az istenek is megelégelnek és megtorolnak, arra kényszerítve a görög hőst, hogy adja meg 
a végtisztességet legyőzött ellenfelének. A kérdésre vonatkozó kutatások: Bényei 2010, 
Nyilasy 2011.

A cseh felett aratott győzelem természetszerűleg mutat túl Toldi Miklós önmeg- 
váltás-történetén: Toldi vele egy avult magatartásmintát és embertípust, a lovag
eszmény előtti, nyers erőre alapozó hősképet helyezi hatályon kívülre. A világnak 
és a nemzetnek (s poétikai értelemben az irodalomnak sem) nincs többé szüksége 
a bomírt erőszakot (is) képviselő eposzi hősre.
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ELMOZDULÁS A SCOTTI MODELLTŐL

Arany János a Toldi szerelme híres Előszavában nagyon pontosan leírja azokat 
a műfaji és világértési problémákat, amelyekkel a második rész megírása közben 
szembesülnie kellett: „De volna bár a tárgy akármilyen alkalmas eposzra (azaz 
epopeiára): még egy nagy nehézség maradt leküzdetlen. Toldit, a monda Toldiját, 
kiről a história éppen semmit nem tud, hogyan állítani oda, nyíltan, mint nagy 
szerepű vagy éppen fő hőst, a história világába, történeti nagy nevek és személyek 
mellé? Igen, ha mondái korban játszanék a cselekvény: de Lajos kora mondának 
már nagyon világos, történetnek pedig, az eposzíró kívánta részletekre, nem eléggé 
az” (Arany [1879] 2006: 255).

Fontos megfigyelni és értelmezni a király, I. (Nagy) Lajos szerepét, akit a nar
rátor a tizenkettedik énekben mint „zsenge korához ily ritka bölcsességet” (T. XII, 
10) birtokló atyai királyt mutat be, aki az isteni bölcsesség és kegyelem földi hely
tartója. E szerepére maga is reflektál, amikor Toldi Miklós számára kegyelmet ad:

„ Én neked a földön lm kegyelmet adok;
Kérd Istent, remélem Isten is adni fog; ”

(T. XII, 11.)

Gyulai Pál (Gyulai 1908: 101) felfedezte Toldi Miklós jellemében az archetipi- 
kus mozzanatot, de ugyanígy ráérzett annak a Toldi estéje világában való átalakulá
sára, elidöszerűtlenedésére, ami a harmadiknak és évtizedek múltán elkészült Toldi 
szerelmében végképp működésképtelenné vált. Meglátásunk szerint Arany János 
több mint három évtizeden át tartó küzdelme az eposzi témával és a 7bWz-trilógia 
befejezésével leginkább a világértési tendenciák és a műfajmodellek átalakulásával 
magyarázható.13 Noha trilógiaként tartjuk számon a három művet, valójában csak 
formálisan összetartozó szerkezet, illetve legfeljebb főhőse, Toldi személyiségé
nek, valamint a műfajra „ráíródás” modelljének transzformációi képeznek benne 
folytonosságot: az átalakulás és nem a hasonulás.

13 E kérdésre vonatkozó aktuális kutatásokat lásd: Szilágyi 2017.

Toldi Miklós, aki kezdetben stilizált, azaz románchősként áll előttünk, a hét
köznapi befogadó számára elérhető szintet képviseli: a világrend visszaállításáért 
küzdő hérosz, míg - a Walter Scott-i történelmi regény modellje szerint - a törté
nelmileg hiteles, nagy eszméket és jelentéseket képviselő nagy formátumú hős (ez 
esetben Nagy Lajos király) a háttérben áll. A felvilágosodás eszménye életre hívta 
és a nagyromantika által is kultivált atyai bölcsességet képviseli; a trilógia első 
részében inaktív résztvevője a főcselekménynek. Azonban, miként maga a trilógia 
részei - a románc, illetve a funkcióit részben átvállaló történelmi elbeszélés (Imre 
1996) -, Toldi személye is mindjobban eltávolodik az eposzi karaktertől, egyre 
bonyolultabb személyiséggé válik, immár egy modem, a népi eposztól nagyban 
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különböző műfaj, a verses regény világértési tendenciái közepette. Tamás Attila 
Toldi es/e/e-értelmezésében olvashatjuk, miszerint: „Egy egész világ ért itt vé
get...”, azaz „A Toldi estéjében Arany homéroszian derűs világképét búcsúztatja” 
(Tamás 1998: 68).

„Toldi hős, sőt már ő az egyetlen igazi hős ebben a világban” - mondja róla Ta
más Attila (Tamás 1998: 63). Mint a héroszi magatartás letéteményese, ideig-óráig 
képes visszaállítani a világ organikus egységét, ahol minden a helyén van, de a hős- 
telenné válás világában bukásra ítéltettek törekvései. A Toldi estéje tragikomikus 
mánifesztációjaként hat a saját sírját megásó és gyászbeszédét mondó Toldi Mik
lós jelenléte. Meglátásom szerint ez, a frye-i értelemben vett kereső, s az elvesző 
hősiességet visszaállítani igyekvő héroszi kvalitású hős útja jelenti a 19. századi 
történelmi elbeszélés teremtette műfajtípus, a - jobb híján - történelmi regény
nek nevezhető forma legfontosabb műfajkonstruktív mozzanatát (Bence 2011: 33). 
Toldi Miklós személyisége azonban már a trilógia első részében eltér az eposzi/ro- 
máncos világkép konvencióitól, hiszen „problematikus” hős: lelkivilága bonyolult 
és ellentmondásos, jelleme bűnbeesésre predesztináló szélsőséges vonásokat rejt. 
A Toldi estéjében új típusú, feleslegessé vált ember. A Toldi szerelme e koncepció, 
azaz a trilógia keretein belül pontosan azt az utat jeleníti meg előttünk, amelynek 
során a héroszi kvalitásokat (is) magában rejtő és a világrend visszaállítására kísér
letet tevő hős eljut a „feleslegesség” konzekvenciájáig.

Hogy milyen nagy arányú világértési elmozdulások és műfaj váltások játszanak 
közre a Toldi-trilógia középső részének létrejöttében, akkor válik igazán láthatóvá 
előttünk, amikor a Toldi szerelmét nem a másik két résszel, hanem megelőző el
beszélői hagyományával, a 19. század első felének történelmi narratíváival vetjük 
össze. Ez esetben közvetlen előzményének tekinthetjük a történelmi múlt azonos 
eseményeit (Nagy Lajos király első nápolyi hadjáratát) megjelenítő és a scotti ér
telemben vett történelmi regény műfajsorában értelmezett Tihamért (1825), Kisfa
ludy Károly lovagregényét.

Jelen vizsgálataink szempontjából különösen a király szerepének megváltozott 
karakterei érdemelnek figyelmet, ami többek között a Zách-történetben érintett 
Róza (a Kisfaludy-regényben), illetve a kobzos (a Toldi szerelmében) vérvád alóli 
felmentésének jeleneteiben figyelhető meg.

A Tihamér szereplői megformálása tekintetében teljes egészében megfelel a tör
ténelmi regény scotti modelljének: a történelmi eszmék hordozói, akiknek szerepe 
valamely közösség (nemzet, haza, társadalmi csoport etc.) szemszögéből értékel
hető és jelentős, valós történelmi személyiségek (de a regényben mellékalakok), 
míg az adott történelmi világállapot konzekvenciáinak, a korszak emberi viszo
nyait modelláló heroikus lényegű küzdelemnek a megszemélyesítői fiktív szemé
lyek. Northrop Frye (Frye 1998) a megjelenített hős szerepét műfaji kontextusban 
értelmezi; a románc műfaja és a történelmi regény összefüggéseire, egymásba való 
átfejlődéseire irányítja a figyelmet. A románc az ősibb, allegorikusabb forma, ame
lyet a romantikus kor, e világlátás tapasztalatai hívtak újból életre: lényege a hős
kultusz. „A románc, amely hősökről szól, az emberekkel foglalkozó regény és az 
isteneket szerepeltető mítosz között helyezkedik el” (Frye 1998: 265). E szempont 
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értelmében a Tihamér a szinkrón műfajtörténeti pillanat értelmében fontos alaku
lásmozzanat, a megelőző történeti novellához képest az „átfej lödés” magasabb 
pontján áll, azaz románc.

E modell értelmében I. (Nagy) Lajos király alakja az eszményi jelentéssíkot jel
zi a Tihamér narratív szerkezetében; a fiatal kora - az első nápolyi hadjárat idején 
huszonnégy éves - ellenére „atyai” karakterű, a bűn és a jogtalanság (mindenek
előtt testvéröccse, Endre herceg elveszejtése, és a Johanna gerjesztette erkölcsi 
fertő) ellenében az isteni törvénynek érvényt szerző, ugyanakkor a vétlen bajbaju
tottnak (pl. Zách Felicián húga - a merénylet idején hatéves - leánygyermekének: 
Rózának) felmentést adó, bölcs és megbocsátó uralkodó eszményét testesíti meg. 
Az eszményi-erkölcsi-héroszi - a romantika világértési kódjait prezentáló - ér
tékskála érvényében megformált király szerepe a Tihamérban ezt az etikai impe- 
rativust képviseli, de majdnem végig e reflexív/intonációs erejű - az elbeszélői 
beszédben élő - háttérben marad, s csak ritkán lép fel a lovagtörténetet dinamizáló 
cselekmény színpadára (Bence 2015: 27-28).

A Tihamér elbeszélője műfajpoétikai utalást tesz, amikor kijelenti: „Nem lévén 
czélunk Lajos királynak tetteit s Durazzói Károly hercegen vett véres bosszúját 
leírni, csak azt adjuk elő, mi szorosan függ öszve történetünkkel” (Kisfaludy 1907: 
288) - vagyis a lovagregény szabályai, s nem a történelmi regény eljárásai formál
ják a szöveget. Ennek értelmében a nagylelkű, lovagias király elsősorban Tihamér 
lovagi érdemeiért és hűségéért cserébe menti fel a vérítélet alól Rózát - tettének 
nincsenek lelkiismereti vagy intellektuális mozzanatai.

A Toldi szerelmének uralkodó-képe, illetve betöltött szerepe más műfaji sza
bályokhoz (a verses regény világba vetettség képzetéhez) igazodik: Nagy Lajos 
elsősorban azért vetteti tömlöcbe Barkóczot, a kobzost, Zách Felicián húgának 
sokat szenvedett fiát, mert az énekében (Arany János Zách Klára című balladája) 
tiszteletlenül - Kázmér (a későbbi lengyel király) Klárát megbecstelenítő tettében 
tevékeny kerítőként mutatva be - szólt édesanyjáról, Lokietek Erzsébetről. Majd 
az a király kegyelmez meg neki, aki túl van a Durazzói Károly értelmetlen meg- 
öletése - hiszen a herceg nyilvánvalóan vétlen volt Endre herceg, a király öccse, 
a kétes erkölcsűnek tartott I. Johanna férje elveszejtésében - okozta lelkiismereti 
válságon, megértette az emberi cselekedetekben rejlő végzetszerűség hatalmát. E 
tapasztalat nyomán mondhatja az elé vezetett Barkócznak: „Nagy bűn lehet itt, 
vagy nagy szerencsétlenség!” (TSZ. XII, 66), illetve ennek jegyében válik értel
mezhetővé a „régi” ügyekre vonatkozó - de igazából a jelen válságaira kérdező 
- reflexiója („Sóhajtva király szól: »most is ez a régi!«”... [TSZ. XII, 73]). S ezért 
fontos számára a mindenkori törvényre való hivatkozás („»Birtokod’ elvette - nem 
Kolos: a törvény, / De kegyelmet adok, vétked letörölvén«” [TSZ. XII, 73]), mert 
ellenkező esetben vérbosszú árnyéka vetődne mind édesapja, Károly Róbert, mind 
saját - Durazzói Károly14 megöletésében vétkes - személyére15 (Bence 2015: 29).

14 A történeti források, de a modem történetírás is „második aversai tragédiádként tartja 
számon ezt az eseményt. Ettől „.. .kezdve a rettegés és gyanakvás jártak előtte, a hercegek 
számtalan híve kiengesztelhetetlen ellensége lett, és vádjait a pápa ellenvádakkal utasíthat
ta vissza”. Azaz: „a Nápolyért vívott harcot Lajos király erkölcsi és politikai tekintetben 
már Aversában elvesztette” (Bellér 1986: 106).

15 Ezzel az „eszményiségét vesztett” uralkodóképpel már a Toldi szerelme Szép Ilon- 
£«-történetet újrakontextualizáló első énekében szembesülhetünk. Az általa képviselt isteni 
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Nem véletlen mozzanat Arany János idézett előszavában az a minősítés sem, 
amellyel Toldi egyes cselekedeteit (pl. sírrablás) minősíti: „alávaló bűntény” 
(Arany 2006: 254). Egyértelműen jelzi, hogy verses regényének hőse igen távol 
került attól az archetipikus képzettől, amely a korai Toldi alakját meghatározza. A 
modem ember gyarlóságaira és kétségeire rávilágító „válságmodell”: inkább Bo
lond Istók (Hász-Fehér 2014: 251), mintsem Akhilleusz rokona.
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VALLÁSALAPÍTÓK ÉS SZEKTÁSOK - A JELENSÉG TEMATIZÁCIÓJA 
A MAGYAR TÖRTÉNELMI REGÉNYEKBEN
Kemény Zsigmondi A rajongók és Spiró György: Messiások

Messiások című regényének bevezetőjében tett szerzői reflexiói, melyek révén 
Spiró György saját müve 19. századi elbeszélői hagyományaként Kemény Zsig- 
mond regényírását, konkrétan A rajongók (1857-1858) című regényét nevezi 
meg, lehetővé teszi számunkra, hogy 2007-ben napvilágot látott müvét többszö
rös viszonyrendszerbe, intertextuális szövegkörnyezetbe helyezve vizsgáljuk és 
értelmezzük. Azzal viszont, hogy a 19. századi történeti elbeszélés mellett saját, 
1990-ben megjelent alkotását, A Jövevényt is pretextusként kezeli és jelöli meg a 
Messiások létrejöttében, ahhoz nyit teret számunkra, hogy a regény műfaji kvali
tásait a hagyományos értelemben vett és a 20. századi modem történelmi narratíva 
diskurzusaként értelmezzük. Elemzésünkben vizsgáljuk ajelölt textusok referenci- 
ális vonatkozásait, szövegközi vonzatait, analógiás eljárásait. Az európai, illetve a 
magyar történelmi elbeszélésről szóló 20. század végi elméletekre támaszkodunk 
vizsgálat közben. Elemzésünkkel képet szeretnénk formálni arról, milyen poétikai 
eljárások révén válik hitelessé Spiró György regényében az utánképzett korszak 
(a 19. század közepe táján létesült párizsi lengyel emigráció) történelme, különös 
tekintettel a szektaábrázolásra, illetve ebben milyen örökséget jelentenek a 19. szá
zadi narratívák, például Kemény Zsigmond A rajongók című müve.

BEVEZETŐ

Messiások (2007) című regénye előszavában Spiró György ismerteti müvének 
keletkezéstörténeti sajátosságait, konkrétan megjelöli pretextusait és utal történel
mi referenciáira is. A Messiások közvetlen előzményeként, korábbi szövegváltoza
taként A Jőve vény címmel 1990-ben megjelent regényét nevezi meg, és a történelmi 
narratíva müfajalkotó struktúráját jelöli meg legfontosabb poétikai alkotójaként: 
„A regény teljes cselekményét létező emberek élték meg, nekem annyi volt a dol
gom, hogy a lehető legmélyebben értsem meg őket. Nem sejtették, hogy nagy tör
ténelmet élnek meg naivan és szenvedélyesen; abban a meggyőződésben hajtom 
meg előttük a fejemet, hogy megértőén, elfogulatlanul és szeretettel bántam velük, 
a szerzőtársaimmal” (Spiró 2007: 6-7). Az Előszó utolsó bekezdésében azonban 
A Jövevény mellett egy sokkal korábbi textusra, Kemény Zsigmond A rajongók 
(1857-1858) című regényére is utalást tesz mint legfontosabb elbeszélői hagyo
mányra: „A régi változatban túl sok volt a szerzői szöveg, nagy részét kidobtam. 
Akkor szoktak fecsegni az írók, ha maguk elöl is rejtegetik, hogy az ábrázolás nem 
megy. Az új változat majdnem húsz százalékkal rövidebb, de miután a harmada új, 
és a többi szöveget is átdolgoztam, tépelődhettem, hogy új címet adjak-e neki. A 
legtalálóbb címet Kemény Zsigmond, nagy elődöm a szekta-ábrázolás terén elírta 
előlem - »Rajongók«. Tisztességből jelzem a régi címet” (Spiró 2007: 6).
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Spiró György reflexiói lehetőséget teremtenek számunkra, hogy elemzésünk
ben regényét viszonyrendszerbe helyezzük; a mai történelmi narratíva és a hagyo
mányos (19. századi) értelemben vett történelmi regény között fennálló diskurzus 
jelentéskörében értelmezzük. Eközben az utolsó két évtizedben tért nyert (Anker- 
smith [1994], Assmann-Czaplicka 1995, White [1973]), illetve konstituálódott 
megközelítésekre (Bényei 1999, Török 2001, Szegedy-Maszák 2005) hagyatko- 
zunk/hivatkozunk. A múltat mint „válságmodell”-ként funkcionáló struktúrát, 
Jelenre kérdező” (Bényei 1999: 442-443) elbeszélői „horizont”-ot (Török 2001: 
247) kezeljük. Elfogadva Spiró felfogását és meghatározását, a két regényt mint a 
„szekta-ábrázolás” változatait, a jelenség tematizációit értelmezzük.

TÖRTÉNELMI REFERENCIÁK ÉS IDEÁLKÉPEK

A szombatosok, sabbatariusok, zsidózók vagy keresztény zsidók gyülekezetét 
többek között az ún. szombatünneplés távolítja el a keresztény vallási szabályok
tól, s rokonítja az adventista (szombatista) egyházzal, ugyanakkor - noha gyakran 
azonosítják a kettőt - a két felekezet semmi másban nem kapcsolódik egymáshoz.

„Rajongókénak - miként regényében Kemény Zsigmond a szombatosokat - a 
lutheri reformáción belül 1521 táján Wittenbergben jelentkező radikális irányzatot 
nevezi az egyháztörténet.16 Jelentkezésük a reformáción belüli „szektásodás” fo
lyamatát indította el (Adriányi 2001: 139).

16 „ 1521 karácsonyán Wittenbergben az ún. zwickaui próféták vagy rajongók (»Schwarmgeis
ter«, »Schwärmer«) miatt zavargások törtek ki. Ezek Andreas Karlstadt vezetésével arra 
hivatkoztak, hogy a Szentiélektől közvetlen inspirációt nyertek, elvetették a gyermekek 
keresztelését, a szentek képeit és szobrait széttörték, német nyelven új szöveggel, átváltoz
tatás és úrfelmutatás nélkül, utcai ruhában miséztek. Csakhamar hozzájuk csatlakozott a 
forradalmár Thomas Münzer, az öskommunizmust hirdető volt szerzetes Heinrich Pfeiffer 
és az anabaptisták, azaz újrakeresztelök egész tábora” (Adriányi 2001: 139).

A sabbatariusok a 16. században jelentek meg Erdélyben. Alapítóik az aranyos- 
geresdi Gerendi János és a székelyszenterzsébeti Eőssi András székely főnemesek 
voltak. Tanaik legkorábbi forrása az 1. században élt ebioniták (Adriányi 2001: 
29) tanításai. Ök is, mint később a szombatosok, az Ószövetséget tekintették szent 
könyvnek. Jézusban mint az igaz Messiásban hittek, de embernek tartották (Vanyó 
1980, Rugási 1990). Zsidó vallási törvényeket követtek. A 20. század első évtize
deire - több évszázados üldöztetésük következtében - számuk nagyban megfo
gyatkozott, számottevő gyülekezetük már csak - a későbbi kommunista diktatúra 
idején vízzel elárasztott - Bözödújfaluban volt, majd a zsidótörvények, a holo
kauszt - noha származásuk tekintetében nem csak „lelki” értelemben voltak zsi
dók - végleg letörölte őket a színről (Szávai 20 lh Berecz 2006, Lőrincz 2010). 
A róluk szóló történeti munkákban (Kohn 1889, Dán 1987, Koltai 2004, Koltai 
2013) nagyrészt megegyező adatok találhatók erdélyi történetüket és működésűket 
illetően, amelyek egy része háttémarratívaként, referenciaként működik. Kemény 
Zsigmond A rajongók című regényében, amely a magyar történelem válságmodell- 
jei közül a harmincéves háború (1616-1648) erdélyi, I. Rákóczi György fejedelem 
idején zajló háttéreseményeit (vallási üldöztetések etc.), illetve időszeletét jeleníti 
meg, „állítja jelentés szolgálatába” (Bényei 1999: 441-442).
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Kemény Zsigmond regényében - a 19. századi, elsősorban a Walter Scott-i el
beszélői hagyományokra visszatekintő történelmi regény típusának megfelelően 
- történelmi személyiségek és fiktív, kitalált hősök egyaránt megjelennek, de az el
beszélés előterében a „hétköznapi élet valószerü történéseinek rajza” (Bence 2011: 
56) áll olyan horizontban, amely az egyszerű, köznapi ember számára is befogható 
és elérhető cselekményt jelent, míg a történelem legendás, vagy héroszi kvalitású 
hősei (királyok, fejedelmek etc.) mellékszereplők. Sok példa van erre a 19. századi 
magyar irodalomban: Arany János verses - a Northrop Frye-i modell szerint (Frye 
1996: 265) értelmezett - románcában Toldi Miklós a főhős, a heroikus lényegü 
küzdelem hordozója, míg a nagy formátumú történelmi személyiség, I. (Nagy) La
jos király a háttérben marad. (Rögvest módosulnak azonban az elbeszélés műfaji 
karakterisztikái pl. a Toldi szerelmében, amikor a király előlép a háttérből, és tör
ténetalakítói szerepben lép fel; a történeti elbeszélés [románc] műfajkonstituáló 
elemei helyett a verses regény karakterisztikái válnak dominánssá.) A rajongók 
történelmi ideálja, I. Rákóczi György fejedelem (Hangay 2011) úgyszintén a tör
ténet hátterében áll, míg a kort meghatározó eszmei küzdelmek hordozói - a re
gény különböző jelentésszólamainak megfelelően - Kassai Elemér (nagybátyja, a 
regény antihőse, Kassai István17 [?-1644] is valóságos személy, I. Rákóczi György 
idején kancellár, ítélőmester [Kassai István ítélőmester et al.], arról azonban nincs 
adatunk, hogy lett volna Elemér nevű unokaöccse), illetve Péchi Simon; ez utóbbi 
valóságos személy volt, ugyanakkor származása, vallási és irodalmi orientáltsága 
révén olyan alak, akinek sorsa tükröződhet a mindenkori hétköznapi ember sorsá
ban is - amennyiben elfogadjuk a történelmi narratívának azt a definícióját, amely 
a jelentés szolgálatába állított múlt utánképzésében mindig Jelen érdekű kérde
zést” (Bényei 1999: 442-443) feltételez.

17 „A 17. századi Erdély nagy hivatalnokkarrierjeinek egyikét futja meg. 1607-1608-ban 
Rákóczi Zsigmond alatt kancelláriai titkár. Báthori Gábor alatt nem találkozunk nevével 
a kormányzatban (nyilván Rákóczi bizalmi emberének számítván). Mikor 1613 novem
berében tanácsúrként említik, egyben fiscalis director is, ami teljesen szokatlan a 16-17. 
századi erdélyi közjogi fejlődésben. Ugyanezt találjuk 1616-ban is. A későbbiekben (kb. 
1622-től haláláig) tanácsuraságával együtt ítélőmester is, ami szintén ritkaság. Az pedig 
ismét csak egyedi jelenség, hogy Kovacsóczy István 1634-ben bekövetkezett halála után 
ítélömesteri rangban ellátja a kancellári teendőket is” (Trócsányi 1980: 29).

Péchi Simon (1565-70 k.-l640-1642 k.) Eössi András fogadott fiaként kerül a 
fejedelmi udvarba. Nevelőapja támogatásával bejárja egész Nyugat-Európát és az 
Oszmán Birodalmat. Konstantinápolyban kapcsolatba kerül zsidó közösségekkel, 
mindenekelőtt a Spanyolországból kiűzött szefárd zsidókkal. Megtanul héberül, 
fordítja szövegeiket, amelyek később alapot jelentenek az általa terjesztett és húsz
ezer székely által felvett szombatos, vagy „székely zsidózó” vallás liturgiájának, 
illetve imakönyvének (Borbély 1913, Lörincz 2010). 1613-ban Bethlen Gábor fe
jedelem főkancellárja lesz (Erdélyi kancellárok listája), miáltal vallásalapítói te
vékenységét még inkább kiterjesztheti egészen addig, amíg 1621-ben hűtlenség 
vádjával (Bethlen úgy véli, hogy a fejedelmi székre tör) börtönbe nem kerül. Tör
ténelmi anekdota, miszerint tekintélyes székely föurak váltották meg három évvel 
később a szabadságát úgy, hogy az ország adójával megegyező nagyságú összeget 
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fizettek érte. Ekkor lemond politikai ambícióiról, és Székelyszenterzsébetre vonul 
vissza, ahol a szombatosok ügyében tevékenykedik; munkásságával magyar nyel
vű irodalmat teremt felekezete számára (Koltai 2004: 2013). I. Rákóczi György 
fejedelem azonban így is politikai ellenfelet lát a szombatosokban és elsősorban 
vezérükben, ezért 1638-ban az ún. dési terminus meghozatalával az erdélyi uni
táriusokat és szombatosokat üldöztetésnek veti alá (Keserű 2007: 431); Péchit és 
lányát börtönbe vetik, teljes vagyonelkobzásra ítélik. Később ugyan visszanyeri 
szabadságát és vagyonának nagy részét is, de református hitre tér át.

Andrzej Towiafiski (1799-1878) vilnai - ma Vilnius - ügyvéd a párizsi lengyel 
emigránsok körében szektát alapított: tanait (nem hozott létre rendszeres filozófiát, 
ehhez nem is volt elég műveltsége, és nem is rendelkezett a szükséges intellektuá
lis, illetve írói készségekkel) „messianizmus”-ként tartja nyilván a történelmi-kul
turális emlékezet. Ügyének megnyerte Adam Mickiewiczet (1798-1855), a leg
jelentősebb lengyel romantikus költőt (Segel 1996: 76). Tanai térhódításának és 
hatásának - a kiábrándult emigráció csodaváró beállítottsága mellett - a költő esz
mei támogatása lehet az egyik legfontosabb magyarázata. De ha tovább vizsgáljuk 
a regény megjelenítette személyek és események történelmi ideálképeknek való 
megfeleltethetöségét, ugyancsak hiteles momentumokra bukkanunk. A szektások 
körében találjuk Juliusz Slowackit (1809-1848), akit a „három lengyel bárd”18 
drámaíró tagjaként tartunk számon. S valóságos alak volt Kajsiewicz pap (1812— 
1873), miképp Antoni Gorecki19 (1787-1861), Sewerin Goszczynski (1801-1876), 
Bohdan Zaleski (1802-1886) kisebb jelentőségű költők, Eustachy Januszkiewicz 
(1805-1874) könyvkiadó és az emigránsok legmagasabb rangú méltósága, Czar- 
toryski herceg (1770-1861) is. Spiró egyik interjújában utalást tett arra, hogy még 
Gerson Ram, a közember, a regény tulajdonképpeni főszereplője is létezett, s talán 
még az is igaz, hogy annak idején fogadta a pápa. De a kötet borítójának hátlap
ján ott van egy kézzel írott levél (illetve annak másolata), Gerson Ramé, amelyet 
Mickiewiczhez írt 1845-ben.20 „Minden együtt van tehát e műben ahhoz, ami egy 
történelmi regény - legyen szó akár hagyományos, akár 20. század végén konsti- 
tuálódott formájáról - létrejöttéhez szükséges: olyan klasszikus feltételek, mint a 
megjelenített történelmi személyiségeknek a közmegegyezéses ideálképekhez való 
igazodása, a lineáris és kauzális cselekményvezetés, a háttémarratívák verifikációs 
ereje, miként a jelenre kérdezés, a válságmodellálás és a tér-idő dimenziók vir
tuálissá oldása a modem történelmi elbeszélésben. A müfajtípusról szóló régebbi 

18 Adam Mickiewicz (1798-1855), Juliusz Slowacki (1809-1848) Zygmunt Krasinski 
(1812-1859).

19 Nyughelye - miként Eustachy Januszkiewiczé - ma is a legnagyobb franciaországi lengyel 
temető, a Les Champeaux. Eredetileg itt hántolták el (miután Isztambulból átszállították 
hamvait) Adam Mickiewiczet 1856-ban és Czartoryski herceget (Vasárnapi Újság, 1861. 
8. évf., 457.) is - utóbbiakat azonban később exhumálták, és hazájuk földjében temették el. 
Mickiewiczet a krakkói Wawelban, a Nemzeti Bárdok Kriptájában (1890), míg Adam Jer- 
zy Czartoryskit és feleségét 1865-ben Sieniawában (Kárpátaljai vajdaság), családi birtoku
kon temették el ismét.

20 „És ha bárkiben még kétség maradna, hogy valóban léteztek-e a Messiások hősei, mindjárt 
a könyv hátsó borítóján megkapja az egyik főhős, Ram levelének fotókópiáját, amelyet a 
másik főhőshöz, Mickiewiczhez írt 1845-ben” (Varga 2007, Dalos 2011).
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értekezések a megjelenített történelmi korszak jelenségeinek az emberek sorsában 
való tükröződését kérték számon; Spiró regényében Potrykowski hadnagynak a re
gény 56 oldalon át elbeszélt története révén kapunk képet az 1830-as felkelés után 
emigrációba kényszerültek hányattatásairól, sanyarú sorsáról. De az a tény, hogy a 
P. hadnagy életéről szóló történetszálat ezzel el is ejti az elbeszélő, s később csak 
egyetlen utalás vonatkozik rá, a mai történeti narratíva ún. horizontváltásait emeli 
be a regényszervező elemek közé” (Bence 2012: 137-138). (Másrészt a 19. századi 
történelmi elbeszélői hagyomány is felvet ilyen - az autentikus korszakot megha
ladó - konstruktív modelleket, pl. Jókai Mór Erdély aranykora című regényének 
horizontváltásai [Bence 2011: 170-171].)

PÉCHI SIMON ÉS GERSON RAM
Péchi Simon sorsának végzete

Kemény Zsigmond regényében Péchi Simon nagyvonalú, müveit férfi, a hala
dó koreszmék szellemi atyja - szükségszerűen kerül szembe a megmerevedett és 
zsarnoki társadalmi renddel, a kevésbé sikeres főurak, mindenekelőtt Kassai István 
ítélőmester akaratával, irigységével és intrikáival. Alakja a Spiró-regénnyel való 
összevetés során leginkább Gerson Ram személyiségével és regénybeli szerepé
vel rokonítható. Közös bennük, hogy gondolkodásuk, világnézeti tájékozódásuk 
és szellemi orientációjuk egyaránt a zsidó kultúrában gyökerezik. Mindketten a 
mesterüktől (Péchi az unitárius Dávid Ferenc hívéből lett szombatos Eőssi András
tól; Gerson Ram Adrzej Towianskitól) eltávolodó, egyéni utat járó és hitet teremtő 
tanítványok, azzal a különbséggel, hogy Péchi születését tekintve nem zsidóként 
fordul a héber nyelv és a zsidó vallás tanai felé, míg Gerson Ram kikeresztelkedett 
izraelita. Pályájukat és vallásos meggyőződésüket tekintve mindketten különös 
fordulatokkal teli és meghasonlottságba vezető utat járnak be. Péchi Simon éle
tében ez unitárius-szombatos-református váltásokat, míg Gerson Ram esetében 
izraelita-messiás-ateista fordulatokat jelent, azaz mindkettejük szellemi fejlődése, 
ilyen irányban bejárt útja végén a saját eszméikből való kiábrándultság állapota, az 
azoktól való elfordulás, vagy épp a visszájuk megképződése figyelhető meg. Péchi 
Simon esetében ezeket a fordulatokat hiteles források is alátámasztják, míg Ger
son Ram története nagyobbrészt regényfikció. Az előbbi esetében feltételezhető 
egyfajta - a körülményekből (üldöztetés, jószágvesztés, börtön) következő - kény
szerűség, míg Gerson Ram ilyen irányú lelki/eszmei fejlődése a messianisztikus 
tanok és a szekta belső csődjéből (Towianski műveletlen szélhámos, Mickiewicz 
romantikus rajongó etc.) következően logikus.

Mind Péchi Simon, mind Gerson Ram a saját osztályától való eltávolodás ré
vén kerül társadalmilag magas, gazdaságilag kivételezett helyzetbe: mindketten 
mágnások (lesznek). „[...] csak egy szőcs legény volt, s paraszt emberségből ment 
volt nagyra” - utal Kemény János (1607-1662) fejedelem és emlékiratíró Péchi 
alacsony származására önéletírásában (Kemény J. 2000), méghozzá olyan szöveg
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környezetben, amelyben Péchit ,judaismus”-szal és „stúdió procrastination”-nal21 
vádolja. Ugyancsak Péchi származására vonatkozik Kemény Zsigmond regénye 
egyik fontos szereplőjének, a később (Kassai Elemér halála után) Deborah kezét 
elnyerő Gyulai Ferenc ellenérzése is, mivel „[...] a főurak majdnem kivétel nélkül 
egymás közt Pécsit »szücs«-nek hívták” (Kemény Zs. [1858-1859]). Gyulai Péchi 
lányával, Deborahval hűvösen viselkedik, az apa megjelenése és megnyilatkozásai 
azonban őt is lenyűgözik, miként általában az embereket - még az ellenfeleit is.

Segítség szándékos halogatása. Bethlen Gábornak II. Ferdinánddal vívott csatározásaiban.

Péchi életmódja és világnézeti tájékozódása épp ellentéte az ugyancsak közren
dű Kassai Istvánnak; legnagyobb ellenségének és intrikusának. Fényűző életmó
dot folytat, a különböző eszmék (hit, hazaszeretet etc.) iránt rajongással viseltetik, 
megnyerő beszédű, tájékozott és széles látókörű. Kassai ezzel szemben elégedetlen 
saját vagyoni helyzetét illetően, aszkéta magatartású, pénzsóvár, gátlásos, korlátolt, 
hazája sorsa iránt közömbös. A végzet hatalma - s ez a regény egyik legfontosabb 
jelentésköre - azonban egyaránt lesújt a kiválókra és a hitvány emberekre is; az 
ártatlanokra és a bűnösökre egyaránt. Mind Péchi, mind Kassai sorsában, mert - a 
kor etikai kódexe értelmében - elhagyták az őket megillető helyüket, és indokolat
lanul magasra törnek társadalmi és világbéli helyüket illetően; egyéni törekvéseiket 
és meggyőződésüket előtérbe helyezik az isteni és az erkölcsi törvényekkel, Isten 
dicsőségével szemben, a nemezis játszik közre. Az örökkévalóság szempontjából 
ugyanakkor mégis Péchinek van igaza, öt éri valamiféle kegyelem, hiszen - noha 
számkivetetté válik, és vallásalapítói törekvései is katasztrófába torkollanak - csil
lagászként és irodalmárként is beleírja nevét az utókor emlékezetébe, emellett az 
erdélyi szombatos híveket évszázadokon át nem törik meg az üldöztetések, csak a 
20. századi kataklizmákban (holokauszt és kommunista diktatúra) veszik nyomuk. 
Anyagi és családi értelemben ugyancsak egyfajta beletörődés és megnyugvás jel
lemzi: visszavonul a közéletből, s megbizonyosodik - korábban kacérság és sértett 
hiúság vezérelte - leánya hűségéről, tiszteletéről és szeretetéről.

Mind Péchi, mind Kassai életének meghatározó fordulata fatalisztikus véletle
nek által következik be. Péchi Balázsfalvára a fanatikus szombatosok mérsékletre 
intése céljából megy, ugyanakkor a Kassai Elemér beléptekor történt véletlen fel
kiáltása az erőszak elszabadulásához, többek között Elemér lemészárlásához vezet, 
miközben a fiatalember épp a közelgő veszélyre, a nagybátyja, Kassai István által 
generált leszámolásokra figyelmeztetni érkezik a szombatosokat. Kassai Istvánnak 
ugyanis érdekében áll felkorbácsolni a szombatosok ellen a - külpolitikai helyzet 
miatt - mérséklődő ellenszenvet, ezért figyelmezteti Erdély főbíráját a balázsfalvi 
gyülekezetre, nem is sejtve, hogy ezáltal - közvetve - épp az unokaöccse (egyetlen 
örököse, s az egyetlen ember, aki iránt szeretetet táplál), Elemér halálos ítéletét írja 
alá.
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GERSON RAM IRONIKUS SORSA22

22 A szerző Arachné szőnyege című tanulmánykötetében A történelem tükröződései címmel 
vizsgálta a kérdést részben azonos szempontok alapján (Bence 2012: 137-142).

23 „A Gerson abból a mondatból van rövidítve, hogy »Idegen voltál ott Egyiptom országában«; 
a Gér az »idegen«, és a Sám az »ott«. A Gérsám névben annyira erős az idegenség, hogy 
ritkán adják gyermeknek a zsidók. Magyarra Károli Gáspár egyszer jövevényként, egyszer 
bujdosóként fordította” (Spiró 2007: 362).

Gerson Ram az alulról jövő, feltörekvő, s a legszélesebb szellemi horizontot 
átlátni képes tanítvány alakját testesíti meg, aki fanatikus hittársai között egyedü
liként érti meg a történelmi alakulásfolyamatokat, s az első is, aki kiábrándul mind 
a messianizmus tanaiból, mind a forradalmi eszmékből. Kivonulva a történelmet 
alakító mozgásokból, a meghasonlott-dekadens magatartás, a modem ember dezil- 
lúziós világértésének képviselője lesz.

Spiró György Gerson Ram alakjának és történetének megformálása közben 
merített legtöbbet a 19. századi történelmi regényhagyomány eszköztárából; a re
gény megjelenítette történelmi események ismeretlen mellékszereplőjét tette meg 
a regény tulajdonképpeni főszereplőjévé - a müvészregény lehetőségeit kínáló 
Mickiewicz-történet, vagy Towianski, a 19. századi álpróféta-jelenségek egyik 
legismertebb és történelmileg is hiteles alakja helyett. Gerson Ram szerepének 
fontosságát a regény első változatának argumentációja támasztja alá: A Jövevény 
címet viseli. Úgy tűnhet, a szektaalapító új Messiás Jövetelét” jelzi, azaz Towians- 
kinak az események színterén való feltűnését - később azonban kiderül, hogy még 
valaki érkezik Vilnából a Mester híveként: Gerson Ram, „e történet főhőse” (Spiró 
2007: 112), akinek neve Jövevény”-t23 jelent, s kinek főhős szerepét maga az el
beszélőjelöli ki.

Towianski kétségkívül ügyesen manipulál az emberekkel, amit erőteljesen ér
vényesít is. Élvezi szerepét - de mintha maga sem hinne személyiségének mes- 
sianisztikus vonásaiban; emberi hiányosságait és gyarlóságait igyekszik elrejteni. 
Leginkább a megbízás (pl. Skrzynecki tábornokra bízza tanainak kéziratát - jel
lemzően nem Mickiewiczre, hiszen ő rögvest felismerné gyengeségeit; Janusz- 
kiewiczet anyagi szempontból használja ki) és a helyettesítés (nem véletlen küldi 
Gerson Ramot Rotschildhez, XVI. Gergely pápához és Jeruzsálembe - mivel maga 
nem képes térítői feladatokra, s azt is tudja, hogy - Rammal ellentétben - sohasem 
fogadná a pápa) eljárásaival kerüli el a lelepleződést. Mickiewicz szellemi fölénye, 
költői zsenialitása igazi veszélyforrás számára. Kihasználja népszerűségét, hatá
sát az emberekre (leginkább általa „üzen” híveinek); de féltve őrzi tőle a vezető 
szerepeket. Sem írói, sem logikai készsége nincs. Beszélyének (tanainak) szövege 
Mickiewiczet valósággal kétségbe ejti. Leginkább a szerepek felosztásával (azaz 
az emberi kisszerüség) kihasználásával (pl. Hetek és Örök társasága), az intellek
tuálisan alkalmas emberek mellőzésével őrzi meg vezető helyét a közösségben; az 
emberi butaságot és kapzsiságot, a hányatott sorsúak csodaváró hajlamát fordítja 
saját céljai javára. (A Kemény-regénnyel való analógiák vizsgálatakor alakja in
kább Kassai Istvánhoz [ők azok a bizonyos Játékszervezők” a történetben!], mint
sem Péchi Simonéhoz mérhető.)
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Gerson Ram - intellektuális képességeinél, tehetségénél és beszédkészségénél 
fogva igazi papi-prófétai alkat, aki képes a pápát, a rabbikat meggyőzni - ha nem 
is arról, hogy a földön jár az új Messiás, de az európai ember elkeseredettségének 
mértékéről, kiúttalanságáról és a belőle következő miszticizmusigénye mértékéről. 
Ugyanakkor Towianski ravasz húzása, hogy egy (kikeresztelkedett) zsidó fiú ra
jongására és bámulatos szótehetségére támaszkodik - hiszen hívei (ötvennél ritkán 
vannak többen) származása miatt sohasem fogadnák el Ramot vezérül.

Gerson Ram (kezdetben legalábbis) végtelenül jámbor alkat. Bűntudatánál 
(Towianski bűntudatébresztö ráhatása következtében elhiszi magáról, hogy köz
vetetten szerepe lehet az apja halála előidézésében, tehát „apagyilkos”), miszti
kus világképénél, ihletett rajongásánál fogva a legteljesebben befolyásolható. 
Az ő tudatában képződik meg és áll össze a messianizmus fogalomrendszere, s 
ha Towianskiban az Úr eljövetelét azonosítja, maga - igaz, öntudatlanul - jézusi 
alkatként nyilatkozik meg. Nem véletlenül riadnak meg a rabbik és más hatalmi 
elöljárók szentföldi igehirdetéseitől, hiszen szemmel láthatólag képes a tömegekre 
- legalábbis a bizonytalanokra és a kiábrándultakra - hatni.

Miként a romantikus világkép és nyelv - amelynek létrejöttéről és majdani 
csődjéről szól - a regénynek is meghatározó szervező elve a kétely és az irónia. 
Önironikus gesztus Towianski részéről, ahogy kiutasítását követően - szamár he
lyett - kecskeháton hagyja el Rómát. A dúsgazdag Rotschild, miután végighallgat
ta Ram térítő beszédét (tulajdonképpen megérti a messianisztikus tanokat), távozá
sa előtt odaszól Ramnak: „[...] maga is jobban tenné, ha gründolna valamit” (Spiró 
2007: 231). Ramban már a kezdet kezdetén megfogalmazódik a kérdés, de még 
nem a kiábrándultság érzetével, miszerint miféle Messiás az, aki a legkispolgáribb 
családi életet éli: sorra nemzi a „bömbölő” gyerekeket. A Mester és a híveinek cso
portosulása, a Kör soraiba tartozó „szent asszonyok”, így Xawera ténykedése is - 
enyhén szólva - kétes. De a kiábrándulás röhejesen harsány pillanata egy frankfurti 
lepusztult fogadó budiajtaja előtt következik be. Ram a sorára vár a reterát ajtaja 
előtt, amikor „motozás bentröl, fingás, nyögés, megint motozás, deszkanyikorgás, 
vaspántnyikorgás” (Spiró 2007: 217). Ram elborzadva vonja le a következtetést: 
„A Mester: ember!” (Spiró 2007: 217).

Az elbeszélő szerint nehéz lenne megállapítani, mikor következett be Gerson 
Ram prófétai lelkében a messianisztikus tanokkal való meghasonlás. Miután Mic- 
kiewicz kiteszi a Körből, mások hasztalan próbálják meg többször is visszatéríteni. 
Későbbi élete a visszája annak, amiben korábban hitt. Néhány év angliai munkáslét 
után - váratlanul és érthetetlen módon - meggazdagodik. „Felismerte volna, hogy 
addig hittel kereskedett, s most vegyi anyagokkal kell kereskednie? Felismerte, 
hogy nyelvtudása és különféle népek mentalitásának ismerete töke, és okosan for
gatva sikeres anyagbeszerző lehet, a Brit Világbirodalom dicsőségére? így kellett 
történnie” (Spiró 2007: 639).

Időközben lezajlanak és vereséget szenvednek az európai forradalmak. Ram 
„[...] úgy festett kövéren a kurta lábaival, mint a karikatúrák burzsoáábrázolásai” 
(642). Spinoza Etikáját és a Mickiewicz Összest olvasgatja - ez utóbbit leginkább 
azért, mert egy sohasem volt lengyel nemesi világról fest képet, s Ram ekkor már
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jól tudja, hogy nincs „Haza másképpen, csak Meseként” (Spiró 2007: 642). Kedv
telésből a Brit Múzeum könyvtárába jár, ahol egy tömzsi, nagy szakállú német 
forradalmárral vitatkozik arról, vajon kiválasztott-e a munkásosztály.

ÖSSZEGZÉS

Kemény Zsigmond A rajongók és Spiró György Messiások című regénye (mint 
19. századi előzmény/elötörténet és 20., illetve 21. századi újraírás, reflexió az 
előzményre) a szektaalapítás tematizálása mellett a kiválasztott és jelentés szolgá
latába állított történelmi korszak „válságmodell”-ként való bemutatásában és ún. 
társadalmi tabló létrehozásában is „átbeszél” egymáshoz. Közös vonásuk az adott 
válság (a harmincéves háborúnak az erdélyi vallási üldöztetésekben lecsapódó ha
tása, illetve a 19. századi nemzeti forradalmak, a lengyel hazavesztés és emigráció 
története) ábrázolása terén az emberi kilátástalanságérzet és a tudatlanság (a tömeg 
amoralitása) térnyerése katasztrofális következményeinek érzékeltetése.

A rajongók szereplői között szinte alig van (talán csak Bodó Klára, illetve a fe
jedelemasszony, Lórántffy Zsuzsánna) olyan személy, aki nem önsorsrontó, illetve 
nem vét valamiféle tragikus (véletlen) vétséget. „Idő- és szereptévesztésük, s az 
egyetlen eseményben (Elemér lemészárlása) kicsúcsosodó, végső tragédiát előidé
ző vétségük valójában abban rejlik, hogy - Elemér kivételével - szinte valameny- 
nyien érzékelik a korábbi világrend eszményeinek tarthatatlanságát, ugyanakkor 
érdekeiktől vezérelve és eszközöket nem válogatva - próbálják meg fenntartani 
legalább a látszatát. Ennek következtében természetellenes és amorális állapotba, 
a »rajongás« létállapotába kerülnek” (Bence 2011: 121). Fanatikussá válnak (leg
inkább a szombatosok gyülekezetében), s azt hirdetik (pl. Laczkó István), hogy 
„vakon hinni több, mint gondolkozni és megérteni”, ami „...eleinte a társadalmi 
kiszolgáltatottság megszüntetését ígéri, de utóbb teljesen felszámolja az egyéniség 
jogait” (Szegedy-Maszák 1989: 261). Mindannyian a sors kiszolgáltatottjaivá vál
nak, illetve elnyerik büntetésüket, lesújt rájuk végzetük.

A Messiások világa is jól tükrözi a történelem során megképzödő tömeghisz
tériák és ideológiák térhódításának folyamatait: a demagógok és álpróféták érvé
nyesülésének útját, a tömegek befolyásolásának eszköztárát - az aktuális hatalom 
téves ellenintézkedései kreálta mártíröntudatot. A Mestert kiutasítják Párizsból és 
Rómából is, tanait betiltják, ellencsoportok (pl. Feltámadottak) létesülnek: „Nem 
sejtették a Feltámadottak, hogy az álmessiások, a szekták és a kvázi-vallások kora 
jött el, hogy immár a nemzeti eszmében és forradalmak korában élnek. Buzgón 
gyűjtögették a Mesterről az adatokat, és faggatták volna a gyóntatószékben híveit 
tovább, de azok már egymásnak gyóntak óvatosságból” (Spiró 2007: 196).
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KULTURÁLIS KONTEXTUSOK

GUTTMANN DÁNIEL „KÜLÖNC” ÉLETFILOZÓFIÁJÁNAK FELTÉTE
LEZETT BÖLCSELETI ALAPJAI24

24 A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22-27.) szekszár
di szekciója keretében 2016. augusztus 25-én Guttmann Dániel különc életfilozófiája és 
a Fáklya-Világ (1903) címen elhangzott előadás szerkesztett és módosított változata. Az 
előadás létrejöttében közreműködött dr. Németh Ferenc egyetemi docens (Újvidéki Egye
tem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka). A Fáklya-Világ rendelkezésünkre 
álló példánya az ő tulajdonát képezi. A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tu
dományügyi Minisztériuma 178017. számú, a Kisebbségi nyelvi, irodalmi és kulturális 
diskurzusok Délkelet- és Közép-Európában (Diskursi manjinskih jezika, književnosti i 
kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi) című projektuma keretében készült. A források 
rendezésében és feldolgozásában Kocsis Lenke doktorandusz (Újvidéki Egyetem, BTK, 
Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola) működött közre.

25 Guttmann Dániel 1882-ben született Nagy becskereken egy tekintélyes zsidó vegyeskeres
kedő családban. Iskoláit is ott végezte. Kereskedő vált belőle. Feltehetően az 1900-as évek 
második évtizedében kötött házasságot a nála tizenkét évvel fiatalabb Langfelder Gizellá
val. Annak a fiatal becskereki író- és újságírógárdának volt a tagja, amelynek az idő tájt Sz. 
Szigethy Vilmos, Borsodi Lajos, Fülep Lajos, Gyenes Viktor és mások is. Első írásainak a 
Torontói adott helyet 1903 nyarán. Dalos Dani néven írt Paraszti emberek című sorozatát 
dr. Brájjer Lajos közölte az újság tárcarovatában. A harmadik folytatás leközlése után be
küldte a negyediket is, ám ez a Torontói szerkesztőjének véleménye szerint már nem ütötte 
meg a megfelelő színvonalat. Elvégezhette a kívánt javításokat, mert csakhamar, augusz
tus és szeptember folyamán a lap már közölte tárcasorozatának további folytatásait. Kez
dettől fogva új (irodalmi) utakat keresett magának, s miután azokat nem találhatta meg a 

A Fáklya-Világ 1903-ban

A vajdasági magyar sajtó 1918 előtti történetében egyedülálló vállalkozásként 
indított folyóiratot Fáklya- Világ címen 1903-ban Guttmann Dániel nagybecskereki 
kereskedő. Folyóiratának - egyetlen száma ismert előttünk - bevezető szövege 
hitvallás értékű, amelyben meglehetősen irracionális, idealizált, utópisztikus, de 
mindenképpen egyéni, azaz „külön világáénak filozófiai aspektusait tárja fel. A 
Fáklya-Világ, amelynek maga volt kiadója, szerkesztője és egyetlen szerzője is, 
sajátos hatásokon alapuló filozofikus esszéket, vallási és bibliai tárgyú irodalmi és 
publicisztikai szövegeket, a szocializmus előnyeit taglaló pamfleteket tartalmaz. A 
szerzőről magáról igen kevés adat áll rendelkezésünkre, de ezekből egy nagy ol
vasottsággal rendelkező, a filozófia iránt fogékony értelmiségi fiatalember portréja 
rajzolódik ki előttünk. Mivel azonban nem ismerjük olvasmányait, írásainak sin
csenek hivatkozásai, csak közvetve, a szövegháttérből és a korszak eszmetörténeti 
sajátosságaiból tudunk következtetni arra a filozófiai hatásrendszerre, amelynek 
kortörténeti hálójába illeszthető ez az - eddig - ismeretlen bánáti sajtó- és szel
lemtörténeti esemény. Kutatásunk eredménye ezért nem tartalmazhat tényszerű, 
azonosított elemeket, de felismerhetővé válhat általa az adott korszakra jellemző 
eszmetörténeti hatásrendszer, amelybe Guttmann Dániel filozófiai tájékozódása 
beilleszthető. Guttmann Dániel25 (1882-1938) munkásságáról, aki Dalos Dani írói 
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néven közölt tárcasorozatot 1903-ban a 7broMrá/ban, majd ugyanebben az évben 
Fáklya-Világ címen alapított folyóiratot Nagybecskereken, alig van tényszerű és 
értékelhető élet- és pályarajzi adatunk. Ami rendelkezésünkre áll, az a Torontál 
1903-as évfolyama a hivatkozott és a reá vonatkozó szerkesztői üzenetekkel.26 Bir
tokunkban van a Fáklya-Világ 1903. november 28-án napvilágot látott, decemberi 
keltezésű első (és - nagy valószínűséggel - egyetlen27) száma. Ismert előttünk a 
Torontál 1903. november 11-ei számában közzétett hirdetés, amelyben beharan
gozzák az új folyóirat indulását, továbbá az ugyané lap december 3-ai kiadásában 
megjelent méltatás szövege.28 A forráskutatások (Németh 1995: 12) fényt derítettek 
továbbá arra, hogy Guttmann Dániel (Dalos Dani) 1904 októberében részt vett a 
Good Templar rend felolvasóestjén Nagybecskereken. Fülep Lajos (1885-1970) 
levelezésének kiadásában (Fülep 1990) található egy, Gyenes Viktor29 által 1912- 
ben írt levél, amelyben utalás történik arra, hogy a filozófus társasági köréhez tar
tozott Guttmann Dániel is, illetve az a következtetés vonható le, hogy a becskereki 
irodalmár az első világháború előtt Olaszországban, Firenzében járt vagy tartózko
dott. Az 1931. évi népszámlálás kartonjaiból30 kiolvashatók születésének és házas
ságkötésének adatai.

meglévő becskereki lapokban, elhatározta, hogy egymaga alapít folyóiratot, amelynek sa
ját elképzelése szerint alakíthatja arculatát. A Torontál 1903 novemberében harangozta be 
az új vállalkozást. „Fáklya-Világ címmel, Dalos Dani nagybecskereki fiatal író december 
hó elsejével folyóiratot indít, melyre most előfizetési felhívást bocsátott ki. A Fáklya-Világ 
minden hónapban egyszer jelenik meg. Előfizetési ára az első 6 füzetre 2 korona. Egyes 
füzet 35 fillér.”A folyóirat első száma a december 1-jei dátumot viseli, ám a Fáklya-Világ 
ténylegesen már november 28-án megjelent.

26 Dalos Dani. Paraszti emberek. Torontál (VFTS. júl. 25.). 1. Uő: Paraszti emberek. Torontál 
(1903. aug. 8.). 1903. augusztus 14-én a lap a Szerkesztői üzenetekben a következőket írta 
neki: „Beküldött dolgozatát az eddigiekre való tekintettel, ezúttal nem közöljük. A tárca 
jól indul, de a vége felé teljesen ellaposodik és csupa valószínűtlenség. Csattanója is kép
telenség. Ajánljuk a figyelmébe azt is, hogy a túltengő dagályosságot kerülje.” Viszont a 
későbbiekben újabb részek látnak napvilágot (Torontál, 1903. szept. 5.).

27 László B. Jenő a Tükör 1938. november 30-án megjelent nekrológjában utalást tesz Gutt
mann Dániel (Dalos Dani) irodalmi és folyóirat-alapítói munkásságára, amiből azonban 
nem következik egyértelműen, hogy a Fáklya- Világnak több száma jelent volna meg. Az 
OSZK állományában is csak egyetlen, azaz csak az első szám lelhető fel (László B. 1938: 
12).

28 „Ma jelent meg Dalos Dani nagybecskereki fiatal író Fáklya-Világ című folyóirata. A csi
nos formájú, 40 oldalas füzetet Dalos egész maga írja. [...] A különösködö tartalmú füzet 
minden hónapban jelenik meg” (Anonim, Torontál, 1903. dec. 3. 3.).

29 „Életemnek változatlan külső körülményeiről bizonyára elmondott egyet-mást Guttmann 
Dani, aki néhány nap előtt Firenzéből küldött nekem rövid értesítést. Jómagam sem jelent
hetek semmi újat, hacsak azt nem, hogy kénytelenségböl most már gyakrabban megyek 
el u.n. társaságokba - halálosan unatkozni. Az élet céltalanságának érzete ilyenkor sok
szorozott erővel támad fel bennem” (Fülep 1990: 251). Ugyancsak Fülep Lajos levele
zésében (234. és 239.) található utalás Guttmann kereskedőre, akiről a kiadás feltételezi, 
hogy Guttmann Dániel édesapja. Ugyané hivatkozás (Fülep 1990: 252) megjegyzi, hogy 
a nagybecskereki gimnázium értesítőjében nem található Guttmann Dániel neve. A László 
B. Jenő (László B. 1938: 12) által írt nekrológ mint a „számok emberé”-t állítja elénk, aki 
foglalkozására nézve kereskedő volt, amiből arra következtethetünk, hogy nem gimnázi
umba, hanem kereskedelmi iskolába járt.

30 Az 1931. évi népszámlálás kartonjai (1433. sz. - Guttmann Dániel). Történelmi Levéltár, 
Nagybecskerek.
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A Tükör 1938. november 30-ai száma közli László B. Jenő nekrológját Gutt- 
mann Dánielről. Ebben mint az üzleti élet gondjaival küszködő kereskedőt állítja 
elénk, aki a „számok embere”, ugyanakkor „egy melegszívű költői lélek” volt. 
Ugyané nekrológból származik a „nagy olvasottság”-ára vonatkozó adat, illetve az 
az utalás, miszerint Guttmann eredetiben olvasott és írt - méghozzá „több darab”-ot 
is - franciául (László B. 1938: 12). Ez utóbbiakról nincs semmilyen ismeretünk. 
Viszont a hivatkozott nekrológ utalásai arra engednek következtetni, hogy életének 
egy bizonyos pontján felhagyott irodalmi tevékenységével, kereskedőként élte to
vábbi életét: „Az életgond azonban elkergette az irodalom könnyedébb múzsáját, 
és Dani betört a szürke, hétköznapi emberek közé. Sohasem felejthette el azonban 
a régi szerelmét és mindig szerelmese maradt az írásnak” (László B. 1938: 12).

1995-ben, a Fáklya-Világ egy példányának megtalálását követően, Németh Fe
renc a Magyar Szó Kilátó című irodalmi magazinjában tett közzé rövid életrajzi 
jegyzetet Guttmann Dánielről (Németh 1995: 12). Ezenkívül semmilyen más adat 
vagy hivatkozás nem áll rendelkezésünkre tevékenységéről. Nem szerepel Bori 
Imrének a jugoszláviai magyar irodalomról alkotott irodalomtörténeti szintézise 
egyetlen kiadásában, sem Kalapis Zoltán Életrajzi kalauzában (Kalapis 2002). A 
Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918-2000) (Gerold 2001) és a Vajdasági 
magyar irodalmi lexikon (1918-2014) (Gerold 2016) nem vesz tudomást a térségi 
magyar irodalom 1918 előtti történéseiről.

Az elmondottak tükrében nyilvánvaló, hogy ha fel szeretnénk térképezni Gutt
mann Dániel életfilozófiájának, folyóirat-alapítói és írói munkásságának aspektu
sait és hatásrendszerét, egyes-egyedül szövegeinek és azok hátterének elemzése, 
illetve ez utóbbi vizsgálatokból kikövetkeztethető kortörténeti analógiák értelme
zése áll rendelkezésünkre mint lehetséges módszer. Mindezért kizárt dolognak 
tartjuk, hogy kutatásunk eredménye bármilyen tényszerű adat lehet - a fentiekben 
vázolt ismeretek és szövegek felhasználása, illetve értelmezése révén egy „feltéte
lezett” gondolati kör, hatásrendszer felvázolására van lehetőségünk.

A „KÜLÖNCSÉG” BÉLYEGE

Már az új folyóirat megjelenéséről szóló újsághírben is utalás történik annak 
„különösködő tartalmára” (Anonim, Torontói, 1903. dec. 3. 3), amit (illetve a Da
los Danira vonatkozó „különcség” bélyegét) a róla szóló „órai history”, a nagy- 
becskereki társadalmi közélet és -vélekedés - a rendelkezésünkre álló gyér recep
ciós nyomok, így a László B. Jenő-féle nekrológ, valamint az életrajzra vonatkozó 
kutatásaink alapján következtethetünk erre - mindvégig fenntartott. Ennek kor
szaktörténeti és személyes indíttatása egyaránt van.

Fülep Lajos levelezésének már hivatkozott pontjai (Fülep 1990: 251-252, 274- 
275, 279): a Gyenes Viktor-levélben előforduló említés, illetve Fülep szüleinek 
a Guttmann-kereskedőcsaládra vonatkozó megjegyzései jellegéből kifolyólag van 
alapja annak a feltételezésünknek, miszerint Guttmann Dániel Fülep Lajos és csa
ládjának baráti köréhez, azoknak a fiatal becskereki értelmiségieknek a társaságá
ba tartozott, akiket - a korszak polgári szokásrendjének megfelelően - családjuk 
széles körű tájékozottságot és műveltséget nyújtó neveltetésben részesített, minek 
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következtében lehetőségük nyílt külföldi (franciaországi, olaszországi) tanulmány
útra, szellemi és művészi látásmódjuk ilyen módon történő gazdagítására. Fülep 
1907-től 1913-ig élt és tanult Firenzében. A levelezésből biztosan tudjuk, hogy 
1912-ben Guttmann Dániel is Firenzében tartózkodott, és ott közeli kapcsolatban 
állt Füleppel, mivel Gyenes Viktor hivatkozott levelében arról ír, hogy elsősorban 
ö az, aki kettejük között híreket közvetíthet31 (Fülep 1990: 251-252).

31 Vö. a 29. jegyzettel.

A Fáklya- Világ már 1903-ban napvilágot látott; Guttmann Dániel huszonegy 
éves, az akkor tizennyolc éves Fülep Lajos is ekkoriban, legkorábban 1902-ben 
(Fülep 1902) tette meg az első lépéseket az írói/alkotói pályán; így - ekkor még - 
nem lehetett szellemi értelemben vett mentora, irányadója az ugyancsak útkereső 
Guttmann-nak. Viszont az, hogy egyazon (újság)írói és alkotói műhely tagjai vol
tak, továbbá Fülep tudományos és művészeti érdeklődésének későbbi kimenete, il
letve Lukács Györggyel való barátsága arra enged következtetni, hogy mindketten 
a Magyarországon a századfordulón tért nyert szellemtörténeti iskola hatáskörében 
mozognak, pályájuknak ez ad filozófiai irányvonalat.

A Fáklya-Világ köszöntőszövege (Dalos 1903: 3) metaforikus értelemben ját
szik el a szellem (értelem) és a világ (sötétség) fogalmával és jelentéseivel. A cím 
- nem véletlenül - kötőjeles, és az összetétel mindkét tagjának nagybetűs írás
módja révén a köztük (a két fogalom között) húzódó elementáris ellentét válik 
világossá előttünk; az, hogy itt nem „fáklyavilág(osság)”-ról, hanem a „fáklya” 
mint a szellemi világosság/értelem szimbóluma és a világ (sötét, ismeretlen, tudat
lan, kimüveletlen) közötti antagonizmusról van szó, ahol a „fáklya fénye” (értelem 
és küzdés) juttathatja el e kietlen és kiábrándult világ letéteményesét, az embert 
egy ideális, azaz boldog létállapotba: „A földi emberek verejtékes küzdelmében is 
megbuktatjuk a szövétnekünket. Belenézünk ebbe a boldogtalanság örvényébe és 
hiszem, hogy megtaláljuk az igaz módot, mely a küzdés nyomán boldogságot fog 
fakasztani” (Dalos 1903: 3).

A Köszöntés hangvétele egyszerre emlékeztet a késő almanach líra szófordula
taira, él valamiféle posztromantikus pátosz retorikájával, alkalmazza a szabadkő
műves gondolkodás fogalmait (pl. „testvér”) és a századforduló dekadens maga
tartásának mintáit (a világ mint „feneketlen sötétség”, „boldogtalanság örvény”). 
Mindezeknek reális alapjait Guttmann Dániel életében is fellelhetjük. A ma is léte
ző Good Templar rendnek volt a századfordulón nagybecskereki páholya, amely
nek Guttmann Dániel nagy valószínűséggel tagja volt, de - a Torontál cikke révén 
(Anonim 1904) - bizonyíthatóan részt vett a rendezvényein. A szervezet „szabad
kőműves” jellegéről ma is polémia folyik művelődéstörténészi berkekben (Kárpáti 
1960, N. Kosa 2009).

Fülep Lajos a kortársak közül elsőnek ismerte fel Ady Endre költészetének kivé
telesjelentőségét, a tízes években (nem függetlenül a Nyugat szellemi műhelyének, 
pl. Babits és Lukács György hatásától) Dantéról (Kaposi 1996) ír tanulmányt, majd 
1918-ban művészettörténeti munkáinak kiadását megelőző tanulmányokat közöl a 
Nyugatban (Fülep 1918), amelyben a korszak kiábrándultságának, sivárságérze
tének aspektusait is taglalja. A Nyugat körével, mindenekelőtt Adyval való barát
sága révén egyértelműen belső perspektívából élte meg a századforduló dekadens 
életérzését. A hozzá hasonló körökben mozgó Guttmann Dánieltől sem lehetett is
meretlen egyfajta, magát „elátkozott zsenidként, „különc”-ként meghatározó írói 
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attitűd, amiről a Fáklya-Világ címlapján kiemelt mottó, a Hitem címen megfogal
mazott hitvallás részlete is tanúskodik: „Nem tűrtem soha, hogy az értelmemet 
meghomályosítsák, és olyat hinni kényszerítsenek, ami ellen minden érzékem és 
érzelmem lázong. Gondolkoztam és megalkottam külön világomat, ahol mi sem 
zavar. És a külön világom égboltjára az Igazságot tűztem ki napul” (Dalos 1903: 1).

NIETZSCHEIÁNUS FILOZÓFIAI TÁJÉKOZÓDÁS

László B. Jenőtől (László B. 1938) tudjuk, hogy Guttmann Dániel (Dalos Dani) 
eredetiben olvasott és írt franciául. Azt, hogy - szinte biztos - a német nyelvet is 
anyanyelvi szinten (ha nem volt épp az anyanyelve!) ismerte, a szerző nem emeli 
ki, mert az az adott társadalomtörténeti szituációból és a régió szokásrendjéből 
(Osztrák-Magyar Monarchia, Torontál vármegye, vegyes lakosságú Nagybecs- 
kerek) egyértelműen következett. Ezért joggal feltételezhetjük, hogy Guttmann a 
német (filozófiai) irodalmat is eredetiben olvasta. Azért fontos ez számunkra, mert 
a Fáklya- Világ általunk legfontosabbnak tartott Hitem című ars poetica-szerű szö
vegének ún. háttérvizsgálata (Isten-képe, az emberi fajról alkotott felfogása, Dar- 
win-allúziói etc.) nietzscheiánus karakterisztikákra, hatásmozzanatokra engednek 
következtetni. Ugyanakkor - ezt az 1995-ben készült magyar Nietzsche-fordítások 
bibliográfiájában ellenőrizhetjük le (Laczkó 1995), de egy 1922-es, több művet 
is magában foglaló kiadás32 kapcsán Túróczi-Trostler József is beszél róla (Túró- 
czi-Trostler 1924) - a német filozófus műveinek első teljes magyar fordításai - a 
Zarathustráé - csak 1907-ben33, illetve 1908-ban34 készültek el. Fülep Lajos35 36, aki 
eszmei értelemben a legnagyobb hatással lehetett Guttmann Dániel tájékozódásá
ra, csak 1910-ben ülteti át magyar nyelvre a Die Geburt dér Tragödie-t, míg a Die 
fröhliche Wissenschaft (La gaya scienza) teljes, de szemelvényes fordítására és 
kiadására (1919, 1922, 1926) is csak évtizedekkel később kerül sor; egy szemel
vényét (356) az ÉleF' című folyóirat közli 1891-ben. Tehát, ha Guttmann Dániel 
1903-ig az átfogóbb tanulmány igényével olvasta Nietzsche életművét, mindenek
előtt a Vidám tudományt, amelyről úgy gondoljuk, a legnagyobb hatással volt a 
Hitem létrejöttére, akkor azt csak a német kiadások37 révén tehette meg.

32 Nietzsche, Friedrich 1922. Nietzsche válogatott munkái. Sajtó alá rendezte többek 
fordításában Varró István. 1. Zarathustra (ford. Fényes Samu) 1922. 2. Vidám tudomány 
(ford. Wildner Ödön). 3. Jón, rosszon túl (ford. Reichard Piroska). 4. Ecce Homo (ford. 
Varró István). Budapest: Világirodalom Könyvkiadó Vállalat.

33 Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Túl az erkölcs világán. Ford. Vályi Bódog. Bevezető: Hen
ri Lichtenberger. Budapest: Athenaeum Kiadó 1907, 208. Nietzsche, Friedrich Wilhelm: 
Zarathustra. Mindenkinek és senkinek se való könyv. Ford. Fényes Samu. Budapest: 
Révai Kiadó 1907,414. (Laczkó 1995)

34 Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Im-igyen szála Zarathustra. [Társadalomtudományi 
Könyvtár] Ford. Wildner Ödön. Budapest: Grill Kiadó 1908, 440. (Laczkó 1995)

35 Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A tragédia eredete vagy görögség és pesszimizmus. [Filozó
fiai írók Tára XXIII.] Fordította és bevezette: Fülep Lajos. Budapest: Franklin Társulat 
1910, 261. + VIII. (Laczkó 1995)

36 Nietzsche, Friedrich Wilhelm: La gaya scienza: 356. [Részlet] (Ford. Katona Lajos). In 
Élet 1/1 (1891), 143-145.

37 Nietzsche, F.: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Leipzig: E. W. Fritzsch 
1872. Jelentősebb változtatásokkal: Nietzsche, F.: Die Geburt der Tragödie. Oder: 
Griechenthum und Pessimismus. Leipzig: E. W. Fritzsch 1886. Nietzsche, F.: Die fröhliche 
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A magyar Nietzsche-tár (Kőszegi-Kunszt-Laczkó 1996) révén betekintést nyer
hetünk a filozófus kiterjedt és gazdag, a 19. és a 20. század fordulójától a századkö
zépig terjedő recepciójába. Ennek alapján állapíthatjuk meg, hogy már a múlt szá
zad első évtizedében Nietzsche-kultuszról beszél a kritika (Vetési 1996: 108-110, 
Kunszt 1996: 1538). Különösen fontos számunkra az akkoriban szerveződő Nyugat 
Kör ilyen irányú orientálódása, mindenekelőtt Babits Mihály Nietzsche-olvasata és 
-fordításai39, amelyekről joggal feltételezhetjük, hogy inspiráló erővel voltak Fülep 
Lajos és nyomában Guttmann Dániel érdeklődésére is.

Wissenschaft. Leipzig: E. W. Fritzsch 1882. Nietzsche, F.: Diefröhliche Wissenschaft. „La 
gaya scienza”. Leipzig: E. W. Fritzsch 1887

38 „Schmitt Jenő plasztikus bizonyítéka annak, hogy a századfordulós magyar Nietzsche-re- 
cepció egyidejűségben és elmélyültségben semmivel sem maradt el a nemzetközitől...” 
(Kunszt 1996, 15).

39 Kosztolányi Dezső 1904-ben Nietzschéről is ír Babits Mihálynak címzett irodalmi és 
filozófiai tematikájú leveleiben, amiből arra lehet következtetni, hogy mindkettejüket, így 
Babitsot is már első fordításai megjelenése (1905 és 1906) előtt foglalkoztatta a Nietzsche- 
opus és -kérdés. (Kosztolányi Dezső leveleiből. In Kőszegi-Kunszt-Laczkó szerk. 1996. 
111-113.) Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Délen (vers). [Részlet a Gaya Scienzi-ból] Ford. 
[Babits Mihály] Babics Mihály. In Tűz 1/1 (1905), 16. Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A 
hét pecsét (vers). [Vagy: Az Igen és Ámendaí] Ford. Babits Mihály. In Szeged és Vidéke V 
(1906. ápr. 29.) (Szemelvény a Juhász Gyulával tervezett, de el nem készült Zarathustra- 
fordításból.)

Az „újkori nyugat-európai bölcselet” magyar filozófiai és irodalmi lecsapódását 
vizsgáló átfogó, de a konkrét Nietzsche-recepcióra vonatkozó legújabb kutatások 
(Zóka 2014, Bene 2015) is alátámasztják a vizsgált korszakban, tehát a Fáklya-Vi
lág megjelenésének évében is erőteljesen ható Nietzsche-kultusz jelenlétére vo
natkozó véleményünket Guttmann Dániel filozófiai tájékozódásában és világérté
sében.

A Vidám tudomány első német kiadása és az azt híven követő magyar fordítás 
(Nietzsche [Wieldner Ödön] 1926) is címlapon közli a szerző saját tollából szár
mazó, meglehetősen ismertté vált mottóját: „Ez itt az én házam, kertem, / Nem 
majmoltam senki fiát. / Minden mestert kinevettem, / Ki nem nevette önmagát. 
Kapum felirata” (Becze 2008). Ezzel megegyező jellegű, tehát önreflexív igény
nyel a szerző Dalos Dani (Guttmann Dániel) hitvallásából kiemelt mottó szerepel 
a Fáklya-Világ címlapján is, ami nemcsak a korabeli irodalmi és folyóirat-kultúra 
sajátosságaira, de a szerző írói tájékozódásaira is utalhat.

AH/7EA/NIETZSCHE-ALLÚZIÓI

A Köszöntés mellett a folyóirat első (és egyetlen ismert) száma kilenc, különbö
ző műfajú és tematikájú szöveget tartalmaz, amelyek közül a Hitem című hitvallás 
emelkedik ki és határozza meg a másik nyolc írás (bibliai kép, pamflet, novella, 
rövidtörténet etc.) értelmezési kódjait; ezek csak a szerző ars poeticájának alátá
masztását és illusztrációját szolgálják.

A mindössze négy folyóiratoldalt kitevő, főbb kitételeit tipográfiailag is kiemelő 
hitvallás három részből áll. Az első egy rövid, mottószerű fohász, amelynek sorai 
(„Hiszem, hogy egy az Isten. / Hiszem, hogy Isten az idők kezdete óta él és élni 
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fog az idők végeztéig. / Isten a teremtés erejével bíró tökéletesség” [Dalos 1903: 
4]) a Katekizmus [egyistenhit]40 legfontosabb tételeinek parafrázisszerü elismétlé- 
sét jelentik. A második rész ezek kifejtését, magyarázatát és egyedi (módosított) 
értelmezését, továbbgondolását tartalmazza. A harmadik a hitvallásban lefektetett 
eszmék katetikus kifejtését adja. Tartalmilag tehát a középső rész képezi a hitval
lás, azaz Dalos Dani (Guttmann Dániel) világértési és bölcseleti tájékozódásának 
magját, lényegi elemeit. Természetének megfelelően nagyon erős metafizikai háló 
vonja be gondolatmenetét és kitételeit.

40 Guttmann Dániel szinte bizonyosan zsidó származású volt. Istenképe ennek megfelelően 
ószövetségi istenkép; a Hullámok méhe I. című (Dalos 1903: 14-15) pamfletjében a ró
mai katolikus főurakról - „ezek nem a Jézus keresztényei” - távolságtartóan, az elutasítás 
szándékával szól: „A r. k. főurak - nem Jézus igaz keresztényei - elfelejtették a szent 
írásnak azon tanítását, hogy az Isten kegyelme minden lelkében igaz emberre árad és hogy 
minden földi ember testvér, mivelhogy mindenek kútfeje az öröldcévaló egy Isten” (Dalos 
1903: 14).

41 Nem véletlen, hiszen a Hullámok méhe III. című vitairata a szocializmus előnyeiről szól.

A Hitemnek eszmei szempontból három - olykor egymásnak ellentmondó - 
tartópillére van. Metafizikai és darwinista nézetek (de ugyanakkor ezeknek nietz- 
scheiánus kritikája is), illetve egyfajta vallásos - a szocialista41 eszméktől sem tá
voli - testvériségeszme van jelen világról alkotott gondolkodásában.

A Vidám tudomány leghíresebb, többször, több aforizmában is visszatérő mon
dása „Isten halott! És mi öltük meg!’’-formában vált ismertté (Nietzsche 1926: 
142). Egyéni értelmezésére ismerhetünk Dalos hitvallásának azon kitételeiben, 
amely „Isten hiányára”, az „Isten átadta a helyét az Embernek” gondolatára vonat
koznak: „Sarkalatos tétele hitemnek, hogy az Isten az élet magjának elvetése pilla
natától mind mostanáig, a fejlődő földi élettel nem törődött és avval addig, amíg a 
tökéletességet el nem éri, törődni nem is fog” (Dalos 1903: 5). Ugyanakkor ö nem a 
teljes „istenhalálról”, hanem annak „emberiesült”, a tökéletességét, azaz saját aka
ratú küzdelme révén az „istenlátás” képességét elnyert emberben való (metaforikus 
értelmű) visszatéréséről beszél: „Ha majdan az ember, ki az erők nagy harcában 
győzött, az Isten tökéletességét a teremtő erőn kívül eléri, akkor fordul felénk az 
Isten képe ismét, örvendeni az elvetett magból megnőtt törzsökös fának” (Dalos 
1903: 5).

A 19. század talán legmeghatározóbb és a legnagyobb hatással bíró filozófusá
nak hírhedt kijelentése számtalan vita és értelmezési kísérlet tárgyává lett: „Az első 
megközelítés társadalmi-történeti szempontból tekinthet a filozófus kijelentésére, 
amely során felmerülhet a XIX. századi Európa szellemisége, ez egyház nietzschei 
értelemben vett korszerűtlensége, a természettudományos fejlődés, valamint a 
darwinizmus nyomán az a nézet, amely szerint az érzékfeletti világba vetett hit 
szerepét leváltotta az ember ösztönök által eleve elrendelt szerepének vizsgálata” 
(Horváth 2012: 495) - állapítja meg Horváth Gergő Nietzsche Isten-képéről szóló 
elemzésében.

Dalos hitvallásának darwinista kitételei ugyancsak az „ösztönök által küzdésre 
hivatott ember” fejlődésére vonatkoznak: „Ösztönéül a tökéletesedés utáni vágy 
lett beoltva. Ez a mindenkoron az életet mozgató erő, a tökéletesedés után vágyó 
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ösztön, meghozta a kiválás bámulatos eredményét, és ennek folyamaképen, a ter
mészet csodás életű világát” (Dalos 1903: 4), illetve: „Ha majdan az ember, ki az 
erők nagy harcában győzött, az Isten tökéletességét, a teremtő erőn kívül eléri, ak
kor fordul felénk az Isten képe ismét, örvendeni az elvetett magból megnőtt törzsö- 
kös fának” (Dalos 1903: 5). A „kiválás nagy munkájáéról beszél ars poeticájában, 
ami akár Darwin „természetes kiválasztódás” elméletére is utalhat, ugyanakkor - a 
gondolatmenet nietzscheiánus és darwinista „kevertsége” és „egymásba játszá
sa” miatt feltételezhetjük, hogy Dalos elsősorban Nietzsche Darwin-értelmezését 
(Pence 2011) ismerte, azaz a filozófus kritikáját, s nem közvetlenül Darwin nézeteit 
fogadta el. E felvetésünk bizonyításához azonban nincsenek sem nyomaink, sem 
ezek nyomán konkrét és bizonyítható érveink.

A „tökéletesség”, amin a Fáklya-Világ gondolkodója az „istenlátás mélységes 
gyönyörűségéből” (Dalos 1903: 6) való emberi részesedés képességét érti, hármas 
szintű: „A tökéletesség a testi erők netovábbjának az elérése egyrészt, az összes 
természeti és szellemi erők kifejtése másrészt. A harmadik eleme a lélek tökéletes 
jósága” (Dalos 1903: 5). „E tökéletes emberiség előtt meg fog hajolni a halál és 
bekövetkezik azután az örökké élés boldog kora” - vezet tovább a gondolatmenet, 
amely ugyanakkor nem egyfajta darwini értelemben vett „fejlődést”, hanem a „lé
lek földi örökkévalóságá”-nak (Dalos 1903: 6) metaforáját jelenti. A „gyermekről 
gyermekre” átruházott testvériség- és szereteteszme ugyanis elsősorban nem az 
egyén, hanem az emberi faj nagyságának és tökéletességének halhatatlanságát, 
fennmaradásának biztosítékát jelenti: „Hiszem, hogy Isten nincsen velünk, le
gyünk tehát mi egymás mellett szorosan, szeretettel. A kiválás fergeteges harcában 
mi győztünk. Legyünk méltóak a győzelmünkre és siessünk a tökéletesség felé, 
mely Isten arculatját és az örök életet meghozza nekünk.

Testvéreim, én hiszek Istenben és tibennetek” (Dalos 1903: 7).

ÖSSZEGZÉS

A Guttmann Dánielről szóló gyér recepció átveszi és továbbgörgeti a szerző 
önmaga különcségéről („megalkottam külön világomat” [Dalos 1903]) alkotott 
elképzelését, s egy „különc életfilozófia” megnyilatkozásainak tekinti a Nagybecs- 
kereken napvilágot látott folyóirat „kissé irracionális”, „kicsit idealizált”, „utópisz
tikus” szövegeit és ezeknek tartalmát (Németh 1995: 12). A Fáklya-Világ szöveg
világait a korabeli eszmetörténeti irányultságokkal és filozófiai tájékozódásokkal 
összevető értelmezés valamennyire árnyalja ezt a képet. Elsősorban felerősíti a 
folyóirat hirdette eszmék irracionalitására, idealizáltságára és utópisztikusságára 
vonatkozó jelzőket, másrészt világossá teszi előttünk, hogy szó sincs egy szuverén 
bölcseletről, életfilozófiáról. A Dalos Dani néven író Guttmann Dániel nem alkotott 
„rendszert”, nincs „életfilozófiája”, hitvallása, és az ennek reprezentációját szolgá
ló irodalmi és publicisztikai írásai feltehetően egy, a korszakra jellemző hatásrend
szer, a Nietzsche-kultusz jegyében születtek, ennek, s nem egyéni világlátásának 
jelenségeit tükrözik.
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Felmerülhet bennünk a kérdés, miért érdemes, és érdemes-e egyáltalán vele fog
lalkozni. A jelenség vizsgálata arról győzött meg bennünket, hogy Guttmann Dáni
el folyóirat-alapítási kísérlete nem annyira önmagáért, mint inkább a térségi irodal
mi és folyóirat-kultúra alakulástörténete miatt fontos jelenség; azt dokumentálja, 
hogy a ma vajdaságinak nevezett irodalmi reprezentáció kezdetei nem esnek egybe 
korábban kanonizált korszakhatárokkal (pl. 1918). Sokkal korábban és sokkal tá- 
gabb összefüggésekben szólalnak meg első hangjai, illetve történnek regionális 
értelemben vett első reakciói európai értelmű kulturális mozgásokra.
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MAGYAR BESTSELLEREK, IRODALMI (VILÁG)SIKEREK A KÉT 
VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Az első világháború kitörésének és történetének centenáriuma elsősorban auten
tikus naplókra, naplóregényekre irányította a figyelmet a magyar könyvkiadás terü
letén. Kiadásra kerültek korábban hagyatékokban őrzött és levéltári anyagként szá
mon tartott levelezések, naplók (pl. Andrássy Ilona grófnő naplója és levelezése, 
több vajdasági katonanapló Csorba Béla és Ökrész Károly gondozásában). Ugyan
ez a tendencia emelt ki a feledésből néhány, korábban népszerű, majd elfelejtett 
első világháborús hadifogolyregényt, mindenekelőtt Markovits Rodion Szibériai 
garnizon (1928) című alkotását. A magyar irodalom példátlan sikerű bestsellere, 
majd szerzőjének irodalmi bukása a mai napig kellőképp ki nem vizsgált jelensége 
a magyar irodalom alakulástörténetének. Az Aranyvonat (1929) elmaradt sikerét 
az eddigi néhány magyarázatkísérlet elsősorban a szerző személye és viselkedése 
kiváltotta ellenszenvre vezette vissza. Azonban, ha a regények történetét elkülö
nítjük a Markovits-legendától, s a korszak, azaz a 20. század harmincas éveiben 
napvilágot látott európai, illetve magyar háborús regények keletkezés- és recepció
történeti kontextusában szemléljük őket, több, hasonló vagy megegyező jelenséget 
észlelhetünk. A tanulmány Markovits Rodion Szibériai garnizon című regényé
nek recepciótörténeti vonatkozásait ebben az összefüggésben értelmezi, veti össze 
olyan vajdasági magyar példákkal, mint Műnk Artúr, Darvas Gábor vagy Szabó 
István-Andrée Dezső első világháborút tematizáló regényei.

A MARKOVITS-LEGENDA

A Markovits Rodion-történetből talán nem is annyira a Szibériai garnizon 
(1928) magyar irodalomban példa nélküli sikertörténete, mint inkább folytatása, 
az Aranyvonat (1929) „bukása” alkotott (negatív) legendát. Az urbánus történe
tek eszköztárából építkezik: a szociális értelemben alacsony sorból felemelkedő 
hős - szerencséjének és szellemi képességeinek köszönhetően - hírnévre és mesés 
vagyonra tesz szert, hogy szocializációjának hiányosságai, jellemének visszásságai 
(kalandorhajlam, szenvedélyek, összeférhetetlenség) következtében el is tékozolja 
az ölébe hullott, egzisztenciális értelemben kivételes lehetőségeket. A sors iróni
ája, hogy később, megváltozott magatartása és pozitív irányú törekvései ellenére 
sem sikerül visszaállítania az elrontott rendet. Az életmű emlékezetből való teljes 
kiesése fátumszerü büntetésként értelmezhető e kontextusban, miként a késő utó
kor odafordulása, s a legenda ilyen értelmű újraalkotása a „megkésett elégtétel” 
jelentéseit abszorbeálja.

Legismertebb regényeinek 21. századi újrakiadásai (2009,2011,2013) felélesz
tették magát a Markovits-sztorit is. A legendaalkotás eljárásaira mutat (gyakran 
még mai recepciójában is [Szabó Sz. 2013]) alacsony sorból való felemelkedé
sének eltúlzása, túlhangsúlyozása. A Szibériai garnizon egy állástalan, vidékről a 
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nagyvárosba, majd az orosz frontra került újságíró szemszögéből láttatja az első 
világháború kitörésének, lefolyásának, keleti frontjának eseményeit, a fogságba 
esettek életét és szenvedéseit, akinek alakja és élményei bizonyos szinten megfe
leltethetők Markovits Rodion (született: Jakab) életének tényeivel42, ugyanakkor 
a regény műfaji kódjai, illetve a műfajra történő írói reflexió („kollektív riport
regény”43) el is távolítja a szerző személyétől: a személyes élmény közösségivé 
oldására, egyetemességére, az egyénitől való elvonatkoztatására mutat rá.

42 „Markovits Rodion 1884. július 15-én született Kisgércén, és 1948. augusztus 27-én hunyt 
el Temesvárott. Marosvásárhelyen és Budapesten jogot tanult. Az első világháborúban 
orosz hadifogságba került. Belépett a Vörös Hadseregbe, és harcolt az orosz polgárhá
borúban. A világhírű író, Jaroslav Hašek mellett tagja volt az I. Nemzetközi Brigádnak, 
amely bolsevik utasításra egy arany vonaton [az „első arany vonat”: vasúti szerelvény az 
orosz polgárháborúból - B. E. megj.] elszállította a köztársaság [valójában a cári nemzeti 
bank - B. E. megj.] aranyát. A két író valószínűleg személyes kapcsolatban állhatott egy
mással [elterjedtebb vélemény szerint soha nem találkoztak - B. E. megj.] krasznojarszki 
tartózkodásuk ideje alatt, mégis egymástól függetlenül írták meg világháborús nagyregé
nyeiket: Hašek a Švejket, Markovits pedig 1927-ben a Szibériai garnizoni. Érdekesség, 
hogy Markovits a keresztnevét Dosztojevszkij Bűn és bűnhödés című regénye főhősének 
neve után vette fel” (Baliga 2014: 121).

43 „A kolozsvári Keleti Újság munkatársaként közreadott hirdetésére több száz régi hadifo
goly jelentkezett, akik levelekben számoltak be neki orosz lágerbeli tapasztalataikról. En
nek nyomán született meg sikerregénye, amit ő maga kollektív riportregénynek nevezett” 
(Baliga 2014: 121).

44 „Ebben a könyvében arról beszél tehát Markovits, amiről még soha. A fogságáról szóló 
regényekben utal arra, hogy zsidó származású, de ott ennek nincs különösebb jelentősége. 
A gyermekkoráról szóló más írásaiban pedig inkább hallgat róla. Később, 1948-ban bekö
vetkezett haláláig nem említi többet - még a könyvet sem. Teljesen érthetően: A Reb Ancsli 
néhány írásából kiderül, hogy Markovits Rodion - eredetileg Jakab - a városi értelmiség
hez akart csatlakozni, a hit sem jelentett erős kötődést a számára - a gyors asszimiláció 
útját választotta” (Schiller 2014: 8).

45 „És vizsgáztam én már írásból is, egészen nagy és bizonyára hozzáértő közönség előtt. 
Gyanútlanul és fölényesen és sikeresen vizsgáztam. Még egy kis hányavetiség, egy kis 
legénykedés is volt bennem, irodalmi szülöttem pedig meg éppen büszke magabízással 
állta a kritikus tekinteteket” (Markovits 2014: 14).

Markovits [Jakab] Rodion avasi haszid zsidó család sarja. Szibériai garnizon és 
Aranyvonat című regényeiben történik rá utalás, de nem jelentésalkotó mozzanat 
főhősének zsidó származása.44 Kisgércei gyerekkorának Reb Ancsli és más avasi 
zsidókról szóló széphistóriák (1939) című novelláskötetében állít emléket; ez az 
egyetlen olyan könyve, amelynek összefüggő történeteiben az izraelita közösségi/ 
vallási kultúra elemei képezik a legfőbb jelentésalkotó erőt, s amelyben ennek az 
identitásnak az idegenségét mutatja be: „A Reb Ancsliban megrajzolt falu fősze
replői a zsidó lakosok, akik nem csupán nyelvi, hanem vallási kisebbségben is 
élnek. Nem derül ki egyértelműen, hogy kinek is szánja Markovits a kötet írásait, 
azonban a jiddis »szaknyelv« és a magyar elbeszélői hang keverésével mindenki 
részévé válik annak a gyökértelen (tulajdonképpen temető nélküli), sokáig még 
elegendő felnőtt férfit sem számláló közösségnek, amelyről szólnak a szövegek. 
Érthetővé válik a másik kultúrába ágyazott, más vallású emberek problémája, 
gondja - ironikus módon megírt, anekdotaszerű történetek juttatják célba a szerzői 
üzenetet” (Dénes 2013).

Az Élőhangún (Markovits 2014: 12-17) a szerző kimért utalást45 tesz egy évti
zeddel korábbi irodalmi sikereire (közvetve a sikertelenségeire is), miközben teljes 
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mértékben azonosul az általa ábrázolt világgal, s erre határozottan reflektál: „Avasi 
zsidókról szólnak e históriák. Avasi zsidókról, kik mi is voltunk, a mi családunk is” 
(Markovits 2014: 14). Néhány bekezdéssel később az élményközösség motívumát 
szociokulturális mozzanattal árnyalja: „Ott élnek ezek a zsidók, akikről itt szó lesz. 
Ott torpannak meg még északabbról vagy keletről jövet. Ott élik mélyen vallásos 
életüket, többnyire már nem alapos tudásban, hanem inkább rajongásában a szent 
Tannak. Ott vetkőzik le a kaftánt, és indulnak - ha elindulhatnak - a kis- és nagyvá
rosok ritkán teljesülő, vajmi sokszor életemésztö üzletábrándjai, életábrándjai felé.

Hozzájuk tartozom, közülük indultam: e sorokban pedig hozzájuk térek meg” 
(Markovits 2014: 16).

A 2014-es kiadáshoz bevezetőt író Schiller Erzsébet „a tragédia homályos előér- 
zeté”-t sejti Markovits Rodionnak a gyermekkor világa és a zsidó identitás felé 
- épp e „vészterhes időkben” (1939-ben) - történő odafordulásában, ami azért ér
demel figyelmet, mivel még ezekből a szövegeiből is egyértelműen kitűnik, hogy 
az író „a városi értelmiséghez akart csatlakozni, a hit nem jelentett erős kötődést 
számára” (Schiller 2014: 8). Ezek a mozzanatok nagyban árnyalják az általunk 
Markovits-legendaként kezelt „siker- és bukástörténet”-et, amely „az irodalmi elit” 
megértő gesztusa révén kiemelkedő, de azt méltatlanul eltékozló „vidéki tuskó” 
(Szabó Sz. 2013) esetéről szól. A legenda létrejöttéhez nagyban hozzájárult Kellér 
Andor Tökász (1978) címen megjelent groteszk portréja, amely - miként maga a 
kiadás fülszövege is taglalja, „oknyomozó riport”, de ugyanakkor „mulatságos tör
ténet” (Kellér 1978) is, tehát szépirodalmi karakterisztikák mentén (is) működik, 
ezáltal eltávolodik a dokumentatív szemlélettől.

Szekemyés Jánosnak a Markovits-történet valóságanyagát feltáró tanulmá
nyából (Szekemyés 2011) viszont egyértelműen kiderül, hogy Markovits Rodion 
jómódú kereskedöcsaládból46 származott, akinek neveltetésére különös figyelmet 
fordítottak, ezért ismert és tekintélyes családból való nevelönőt47 alkalmaztak 

46 „A későbbi író apja, aki Pozsonyban elvégezte a jesivát, s fiatal korában néhány nagyobb 
külföldi városban is megfordult, volt a falu legtehetősebb zsidó lakosaként az előimádko
zó, aki szombatonként felolvasta a Tórát, s megtanította a közösség tagjait az imarendre. 
»Fegyelmezett agyú, világlátott, céltudatos és bőismeretü, acélos logikájú embernek« ne
vezte és minősítette édesapját Markovits Rodion, olyan gazdálkodóként és kereskedőként 
emlegette, aki szívesen idézte alkalmanként W. Shakespeare, J. W. Goethe, Fr. Schiller és 
H. Heine műveit. A nagyobb ünnepekre a kisgércei zsidók átmentek imádkozni Turcra, 
Lekencére vagy Halmiba, ahol rabbi is szolgált. Markovitsék pléhfedeles házának ebéd
lője változott aztán hosszabb időn át alkalmi imateremmé, amelyben a frigyszekrényt is 
őrizték benne a Tórával, sófárral és megilával, amelyeket az író édesapja íratott, vásárolt 
és adományozott a hitközségnek. Családi házuk kertjének végében, a napsütötte dombol
dalon biztosítottak helyet a zsidó temetőnek. Tehetősebb kereskedőként, a falusi kocsma 
és szatócsbolt tulajdonosaként Markovits József - akit hitsorsosai Reb Síjének hívtak és 
szólítottak, s aki vasúti talpfákkal, zsindellyel, szilvóriummal és lekvárral üzletelt - alkal
mazott rendszerint zsidó tanítót, melamedet is a falu mózesvallású gyermekei számára. 
Markovits Józsefet megválasztották a turci kerület ortodox zsidó hitközségének elnökéül 
is. Bécsbe, Krakkóba és New Yorkba is szállított lekvárt és avasi kóser pálinkát. Ősszel 
és télen, a szilvaszüret idején és után három pálinkapárló kazánt s negyven hatalmas, öt
mázsás lekvárfőző üstöt - amelyeket a salgótarjáni vasgyárban öntetett - üzemeltetett. Az 
alapanyagot - a cefrét, valamint a kimagozott szilvát - ezer, a földbe süllyesztett termetes 
hordóban tárolta” (Szekemyés 2011: 53).

47 Simonyi Zsigmond (1853-1919) ismert nyelvész húgát, Simonyi Szerafint.
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mellé. Ugyancsak nem feleltethető meg a tényeknek a legenda azon sugallata, 
miszerint a Szibériai garnizon nagy sikerének hírére egy teljesen ismeretlen, a 
nagyvárosban csetlö-botló, tájékozatlan, „isten háta mögötti” vidékiségének gyá
moltalanságát takargatni képtelen figura érkezett a fővárosba, hiszen életrajzából 
tudjuk, hogy Markovits 1903-tól kezdve Budapesten jogot tanult, s noha ügyvéd
vizsgát Kolozsvárott tett, budapesti irodákban bojtárkodott. Jogi tanulmányait egy 
időre abbahagyta, mivel bölcsészeti kurzusokat látogatott, fontos ismeretségeket 
kötött; megismerkedett Csáth Gézával, Jász Dezsővel, Kosztolányi Dezsővel és 
Karinthy Frigyessel is (Szekemyés 2011: 5). Számos fővárosi lap munkatársa lett. 
Tanulmányai befejeztét követően egy ideig igazgatói állást töltött be Budapesten, 
itt kötött házasságot, bérelt lakást feleségével, és gyermekük is a fővárosban látta 
meg a napvilágot 1911-ben. A háború kitörése és saját besorozása miatt megy haza 
családjával a védettebbnek hitt avasi szülőföldre. A Szibériai garnizon kéziratával 
is - igaz, némi bizonytalanságot, sikertelen és elutasító kiadói tárgyalásokat köve
tően -, megtalálja Hatvány Lajos személyében a megfelelő támogatót és kiadót.48

48 Nem egyedülálló eset sem a világ-, sem a magyar irodalom alakulástörténetében. Pl. Petőfi 
Sándor 1844-ben Vörösmarty Mihályt keresi fel Pesten.

A „VILÁGIRODALMI” PILLANAT

A legújabb kutatások és elemzések (Szekemyés 2011, Hammerstein 2011, Bali
ga 2014) - a megbotránkoztatóan nyers modorú, zsidó vicceket mesélő (Hammer
stein 2011) Markovits zseniálisnak tűnő, majd taszító megjelenésére való rávetítés 
helyett - mind a Szibériai garnizon sikerét, mind az Aranyvonat bukását irodalom
szociológiai jelenségekkel hozzák összefüggésbe.

Az első világháború befejeződése utáni egy-másfél évtized elegendő időbeli 
távlatnak bizonyult, hogy az átélt tragédia/trauma élményeivel, következményei
vel és tanulságaival szembenézzen a világ. Nem véletlen, hogy Amerikában és 
Nyugat-Európában is ekkor jelentek meg és váltak világsikerré olyan háborús re
gények, mint Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan (1929), illetve 
Ernest Hemingway Búcsú a fegyverektől (1929) című regényei. Szekemyés János 
ezt a következő folyamatokkal magyarázza: „Az 1920-as évek második felére jó
részt lezárult a háborús irodalom első szakasza, amelynek a »felelősség« megálla
pítása, elemzése és tisztázása volt az alapvető problémája. Európa-szerte sok ezer 
memoár, vitairat, regény, katonai szakkönyv, politikai eszmefuttatás született az 
I. világháború kitörésének okairól, lefolyásáról, jelentősebb ütközeteiről, drámai 
következményeiről, a megkötött diktatórikus békékről stb.

Az 1920-as évek végére aztán immár kellő távlatok teremtődtek a nacionalista 
indulatoktól mentesebb, nyílt és elfogulatlan visszatekintésre, a bekövetkezett tár
sadalmi és politikai átalakulások pedig lehetőséget nyújtottak a világháború egyes 
eseményeinek, gyökeres fordulatainak jobb, behatóbb megértésére és magyaráza
tára, ugyanakkor a személyes élmények, tapasztalatok felelevenítésén, elmesélé
sén, előadásán túlmenően fokozottabb mértékben került előtérbe az »emberiség« 
egyetemes, »kollektiv« tragédiájának fölismerése, számbavétele és tudatosítása” 
(Szekemyés 2011: 52).
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Markovits a Szibériai garnizonnai - a Keleti Újságban közzétett felhívása s a re
gény alcímévé tett műfaji reflexió mutatja: nem véletlenül - a kollektív trauma fel
oldásának társadalmi igényére érzett rá, találta el ehhez a legadekvátabb hermeneu- 
tikai pillanatot és beszédmódot. Felhívására több száz volt hadifogoly jelentkezett, 
és osztotta meg a háborúról és a hadifogságról szóló történeteit. Az író mégsem tel
jesen dokumentatív formában adta közre ezeket, hanem személyes tapasztalatain 
átszűrve, lírai átéltséget sem nélkülöző, a kisember szenvedéstörténetét, hősiessé
gét, a kollektívból az egyén tragédiáját kiemelő és megjelenítő „eposzi” karakterű 
regényben, miközben az elviselhetetlen, a kilátástalan, sőt, a borzalom is az irónia 
távolító ereje révén mérséklődik elbeszélhetövé és leírhatóvá.

Az évtized magyar, vajdasági magyar és világirodalmi hadifogolyregény „ter
mése” kontextusában értékelve a regényt, kivehető, hogy a Szibériai garnizon rend
kívül jól illeszkedik az európai társadalmi mozgásokhoz, lélektani folyamatokhoz 
(mint pl. a Nagy Háború kiváltó okainak megértésére, tragédiájának felmérésére, 
a kiábrándulás feloldására tett irodalmi kísérletek), sok szállal kötődik elbeszélői 
modellekhez.49 De épp eléggé egyedi is ahhoz, hogy ne csupán egy szokványos, 
ún. „tucatregény” legyen.

49 „Mintegy tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a figyelem egy másik nézőpontból is az 
első világháború élményanyaga felé forduljon. A húszas-harmincas évek fordulója egyéb
ként Európában is a háborús irodalom nagy korszakának tekinthető: Remarque regénye, a 
Nyugaton a helyzet változatlan 1929-ben, Céline-é, az Utazás az éjszaka mélyére 1932-ben 
jelent meg. Markovits művét 1928-ban adták ki, és ezzel itthon ö jegyezte az első hadi
fogoly-regényt. Műnk Artúr A nagy káder című, szintén elfelejtett regénye csak két évvel 
később, míg ÍCuncz Aladár Fekete kolostora 1931-ben jelent meg, Markovits tehát idehaza 
elsőként jelentkezett egy olyan témával, amely milliókat érintett: szinte minden családban 
akadt egy hadifogoly” (Hammerstein 2011).

A(z) (nyugat-)európai irodalmi jelenségek, műfajok és alkotások közül legtöbb 
rokon vonással Jaroslav Hasek és Erich Maria Remarque ismert regényeihez, a 
Svejkhez (1923) és a Nyugaton a helyzet változatlanhoz (1929) kapcsolódik, bizo
nyos motívumai a Búcsú a fegyverektől (1929) világával is rokonítja Markovits re
gényét. Arra nyilván már sohasem kapunk választ, hogy a háborúba vetett jámbor, 
együgyű kisember jellegzetes figuráját megalkotó és sorsát a groteszk eszköztára 
révén megjelenítő Hasekkel találkozott-e valaha, állt-e vele személyes kapcsolat
ban akár a krasznojarszki tábor lakójaként, akár az „aranyvonat” utasaként. Az 
sem kizárt, hogy Markovits Rodionhoz eljutott a Svejk híre, noha magyarul először 
Karikás Frigyes fordításában 1930-ban, Párizsban látott napvilágot. (Ha Markovits 
Rodion 1927-ben ismert valamit belőle, arra az ismeretre csak eredeti vagy közve
títő nyelven tehetett szert.) Ironikus beszédmód jellemzi a Szibériai garnizon nar- 
ratíváját is, névtelen főhőse azonban csak kisemberi mivoltában hasonlít a derék 
katonához, másként épp az ellenkezője; jámborság helyett inkább „kópé” öntudata 
van: a Jég hátán is megélő” tipikus figurája.
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A Nyugaton a helyzet változatlan és a Búcsú a fegyverektől vonzatkörébe első
sorban recepciótörténeti szempontból illeszthető. Miként Remarque és Hemingway 
számára a világhírnevet, Markovits Rodion esetében is e háborús regénye hozza 
meg a - magyar irodalom alakulástörténetében ritkán konstituálódó azonnali - eu
rópai elismertséget. A Szibériai garnizort. tizennégy nyelvre fordították le, sikerére 
való tekintettel a londoni Daily Mail szakított korábbi gyakorlatával, és már könyv 
alakban napvilágot látott regényt tett közzé folytatásokban (Hammerstein 2011). 
Az európai háborús irodalmi diskurzusokhoz erősen rokonítja & Szibériai garnizont 
főhősének „kívülálló” pozíciója, az a mozzanat, hogy - akár Svejk, Paul Braumer 
vagy Frederic Henry - az erdélyi, állástalan jogász/újságíró is (sok százezer kato
nához hasonlóan) „értetlenül”, úgy kerül a világméretű katasztrófát előidéző - kez
detben „igazoltnak” hitt - háborúba, hogy „átverték”. Fontosak a hasonlóságok, 
mivel egymástól függetlenül, - a Svejk kivételével - szinte ugyanabban az időben 
íródtak és jelentek meg ezek a regények, ezért szinte kizárt közöttük a szövegát
hallás, az intertextuális áthajlás - mégis megegyező tartalmakat és motívumokat 
tárnak olvasóik elé.

A korabeli „traumairodalma”-t inspiráló igényekre és a jelzett irodalom kiterje
déseire mutat, hogy a ma vajdasági magyar irodalomnak nevezett térségben is sorra 
íródtak és jelentek meg hasonló tematikájú és műfaji karakterisztikákkal rendelke
ző alkotások, többnyire (napló)regények. A térségi irodalom aktuális korszakának 
legismertebb hadifogolyregénye Műnk Artúr (1886-1955) A nagy káder (1930) 
című, ugyancsak Budapesten megjelent és négy kiadást megért, akkoriban népsze
rű műve, melyet - a Szibériai garnizon utóéletéhez hasonlóan - nem kevésbé vetett 
feledésbe a múló idő (és némi retrográd ideológiai szemlélet50). Műnk második 
háborús regénye, A hinterland (1933) is sok hasonlóságot mutat az Aranyvonat tör
ténetével. Könyvismertetőjét Schöpflin Aladár 1929-ben51, a Nyugat lapjain, Ha
difogoly-könyvek egységes cím alatt a Markovits-könyv bírálatával együtt közölte. 
Művét - a kor uralkodó divatjának megfelelően - Műnk sem nevezi regénynek; az 
„egy pleni feljegyzései” meghatározással igyekszik - a fiktív tartalmak helyett - 
dokumentatív jellegét erősíteni.

50 A második világháborút követően, polgári származása miatt, mind Markovits Rodion, 
mind Műnk Artúr „osztályidegen” elemnek számított, és a bolsevik forradalomról alkotott 
regénybéli képeik és megítéléseik sem feleltek meg teljes egészében az utókor uralkodó 
álláspontjának. „Az Aranyvonat 1945 utáni megítélése az uralkodó ideológiából követke
zett. Eszerint a mű az undok imperializmus terméke. írója áruló, aki csupán az osztályharc 
történetén gúnyolódik. Ez azonban nem igaz, mert származása és egyetemi végzettsége 
révén Markovits eleve osztályidegennek számított. A mai kutatók nem ismerik az olvasók 
véleményét, csupán a kritikusokét, akik azonban ideológiai meggyőződésük következté
ben tévesen ítélték meg a művet” (Baliga 2014: 121).

51 Annak - feltehetően - kiadástörténeti magyarázata van, hogy Schöpflin Aladár egy 1930- 
ban napvilágot látott könyvről a Nyugat 1929-es számában közöl ismertetőt. Erre van 
példa a Vajdaságban is: Csuka Zoltán ismertetője 1931-ben Szabó István-Andrée Dezső 
légiósregényéről, amely jelzése szerint 1932-ben jelent meg.

1930-ban, Újvidéken látott napvilágot Darvas Gábor (1889-1972) „Mindent 
meggondoltam és mindent megfontoltam...” című, a szerző valós élményein alapu
ló, a történtek után mintegy másfél évtizeddel - azaz az első világháborús regények 
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konjunktúrájának idején - íródott naplóregénye. Az ugyancsak zsidó származású, 
gépészmérnök Darvas - sok kortársához hasonlóan - a háborús propagandának 
bedőlve, hazafiúi kötelességtudattól vezérelve önként jelentkezett katonának. Szer
biában esett hadifogságba, betegedett meg kiütéses tífuszban, élte túl a járványkór
ház borzalmait, majd az Albánián keresztül visszavonuló szerb hadsereg hurcolja 
magával rettenetes körülmények között, hogy aztán egy Szardínia melletti lakatlan, 
kolera sújtotta szigetre kerüljön bajtársaival, embertelen körülmények közé. Regé
nyét a kortárs kritika elismeréssel fogadta: a térségi irodalomalkotás vezéregyéni
sége, Szenteleky Kornél (1893-1933) azt írja róla 1931-ben, hogy „a határokon ál
tal nem szerveződő könyvterjesztés” miatt, „csak a Vajdaságban van megérdemelt, 
szokatlanul élénk sikere” (Szenteleky 2000: 25).

A hadifoglyok szenvedései, a hazatérés, az otthon iránti vágya, illetve az ember
telenségből és a mocsokból (pl. a valjevói tífuszkórházban, vagy a fogolytáborrá 
alakított lakatlan, víz nélküli szigeten) önerőből, élni akarásuk révén kiemelkedő 
hétköznapi emberek hősiességének ábrázolásában közel áll a Szibériai garnizon, 
illetve A nagy káder világához. A háborús propaganda, a hazugságok, az oszt
rák-magyar tisztikar felkészületlenségének leleplezésében is az iróniának azokat 
a regisztereit szólaltatja meg, amelyekkel Markovits Rodion és Műnk Artúr teremt 
adekvát nyelvet mondandójának kifejtéséhez; ez utóbbi opusából nem annyira 
A nagy káderrel, mint inkább a szerbiai hadszíntéren is játszódó A hinterlanddal 
rokonítható. Noha a „Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam... ” nem a 
galíciai hadszíntéren játszódik, számos, a Markovits- vagy a Munk-regényekhez 
hasonló, sőt, azokkal teljesen megegyező epizódja van.52 Különösen erőteljes képet 
alkot mindhárom szerző a háborúba „ájuló” nemzet(i) (elit) elbizakodottságáról, 
majd a kegyetlen valóságra történő ráébredésröl. (A nagy káder inkább tárgyilagos 
beszédmódjával hat, míg A hinterlandban már a humornak ez a keserű változata 
érvényesül.)

52 Korábbi tanulmányaimban (Bence 2015a, 2017, 2017a) részletesen is vizsgáltam ezeket 
a textuális összefüggéseket.

A császári proklamációkat mind Műnk Artúr, mind Darvas Gábor iróniával te- 
matizálja regényében (Bence 2015a):

„-A kiskésit neki!... Ezt ugyan őfelsége jobban is meggondolhatta és megfon
tolhatta volna...

- Hagyd az öreg Prohászkát. Ez mind Berchtold gróf müve...
-Ne bántsátok Berchtold grófot! - szólt Nagy zászlós. - Elég baj az szegénynek, 
hogy az idén nem mehet nyaralni meg golfozni...” (Műnk 1981: 17).
„Mire a levelek lehullanak a fákról, mindannyian otthon leszünk... A császár

nak ez a kijelentése ömlött végig a szerb fronton 1914 októberében. [...] A császár 
jóslata csak nem akart teljesedésbe menni. Kombináltunk és variáltunk, e körül 
forgott minden téma, miközben a késő őszi nap lankadt melegét élveztük, elhem- 
peredve a lehullott száraz avaron...

- Ravasz ember az a Vilmos. Nagyon határozatlanul tűzte ki a dátumot - vélte 
az egyik.

- Annyi bizonyos, hogy lassan fogynak a levelek - hangzott a reményvesztett 
válasz” (Darvas 1930: 5-6).
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A keserű felocsúdás a bajtársak, a barátok és a közeli ismerősök elvesztésé
nek, azaz az áldozatok értelmetlensége tudatosulása pillanatában következik be. A 
Darvas-regény - a történtekre vetülő másfél évtizedes megértési távlat függvényé
ben - már ezzel a konklúzióval indul: „Eleinte csak egy kis kirándulási kalandnak 
számított az egész. Olyan nagygyakorlatfélének. Csak mikor az első halottak vé
res hulláján ültünk s a sebesültek kínos jajveszékelését hallgattuk, ébredtünk fel. 
Hohó, itt mégsem vaktöltéssel lövöldöznek” (Darvas 1930: 5).

Hogy egy jelentős kollektív tapasztalatról, nem csupán néhány magyar író 
háborús élményei ihlette narratíváról van szó, jól mutatják azok a hasonló, vagy 
megegyező reflexiók, illetve epizódok, amelyek a világirodalmi/európai össze
függésként említett Remarque-, valamint Hemingway-regényekben olvashatók. 
Ezt példázza a Nyugaton a helyzet változatlan (az iskolapadból felületes és dur
va kiképzésüket követően a harctérre vezényelt) Paul Braumerjének és barátainak 
pusztulástörténete, miképp Markovits Rodion elbeszélőjének hangja is a jó barátok 
értelmetlen és indokolatlan elestének, kivégzésének, pusztulásának leírása során 
válik „karcossá” és kiábrándulttá. A Darvas-regényben ilyen súlyosan kijózanító 
pillanat a szerző világlátását tükröző, a világméretű katasztrófában intellektuális 
szólamot, egy humánusabb, igazságosabb világ illúzióját képviselő Mayer Gyurka 
elvesztése. A hinterland záróképe Stein Leó abszurd körülmények között, a telje
sen szétesett, szétzüllött olaszországi fronton történt elestét vetíti elénk. A számos, 
maróan gúnyos jelenet mellett az egyik legdöbbenetesebb, amikor Stein megér
kezve olaszországi állomáshelyére, már egyedüli tiszt a vonaton, mivel a többi
ek, beleértve az élelmesebb legénységet is, egytől egyig kereket oldanak. Annak 
a naiv és gyámoltalan alattvalónak a története ez, aki teljesen kívülállóként válik 
idegen ideológiák áldozatává. Holttestének lezüllött, csavargó disszidensek általi 
levetkőztetése és kirablása a háborúnak az embert minden méltóságától megfosztó, 
erkölcsiségéből kivetkőztető hatását mutatja.

Megegyező sajátossága e regényeknek a tisztikar felkészületlenségének, hozzá 
nem értésének, korrumpáltságának és kegyetlenségének a józan ember perspektí
vájából történő láttatása (Bence 2017: 113). A hinterland és a „Mindent meggon
doltam és mindent megfontoltam... ” a szerbiai fronton történteket (is) ábrázolja, 
A nagy káder és a Szibériai garnizon csatajelenetei a galíciai fronton játszódnak.

„Közben Potierek hadserege rendetlen futásban, fejvesztve menekült. A fold ál
landóan rengett a visszavonuló csapatok dörgésétől. A szerbek gyors hátrahúzódá- 
sa ügyes hadicselnek bizonyult, s támadásba ment át. Erre a jeles osztrák hadvezér 
úgy látszik, nem számított. A minden rendszer nélküli handabandázás következmé
nyei most mutatkoznak, s az osztrák recept szerint gőgös-dölyfös tudatlanságban 
készült haditerv szégyenteljesen omlott össze” (Darvas 1930: 242).

Regények mellett autentikus naplók is beszámolnak az első világháború front
eseményeiről. Csáth Géza naplóját korábbról ismerjük, ugyanakkor a háború 
eseményei az ő esetében sajátos szempontból, a morfinista világlátásán keresztül 
tükröződnek. Műnk Artúr háborús naplója csak 1999-ben jelent meg Szabadkán; 
A nagy káder és A hinterland világát ezért csak utólagosan értelmezheti. Napvilá
got látott emellett 2014-ben, Újvidéken egy, az első világháború mindhárom nagy 
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hadszínterét (tehát Szerbiát, Galíciát és Észak-Olaszországot is) megjárt temerini 
asztalosmester, K.(ozma) József3 visszaemlékezése. Az 1940-ben papírra vetett, 
a naplóírás rendjét követő, ugyanakkor a rálátási távlat révén már konfesszióvá 
oldódott napló a vizsgált regényeket, különösen a Darvas-regényt és Műnk Artúr 
regényeit, a szemtanú leírásaival hitelesíti. Szinte biztos, hogy - bár nem esett fog
ságba - ugyanott járt, mint a valjevói tífuszkórház betegeként hadifogságba hurcolt 
Darvas Gábor, amikor vele szinte megegyező módon reflektál a szerbiai hadi tör
ténésekre: „Kétnapi táborozás után továbbmentünk Brankovicán keresztül Valjevó 
felé, de a félúton egyszerre csak egy honvédhuszár vágtat a parancsnokunkhoz 
paranccsal, hogy azonnal forduljunk vissza, mert a szerbek áttörték a frontot. A 
Potiorek-féle árulás ekkor volt” (K. József 2014: 16).

KALAND, HÁBORÚ ÉS FORRADALOM

1931-ben (?), Újvidéken jelent meg a Szabó István-Andrée Dezső szerzőpáros 
jegyezte Egy legionista naplója. Hat esztendő a Francia Idegenlégióban című két
kötetes légiós (kaland)regény.53 54 Első részének utolsó két fejezete az első világhá
ború galíciai/volhíniai frontján játszódó eseményekkel foglalkozik. Megjelenésé
nek pontos éve55 mellett tisztázatlan Szabó István személyének kiléte is. A könyv 
adatai szerint Szabó István autentikus naplójegyzeteit - a később tragikus sorsú56 
- Andrée Dezső rendezte sajtó alá. Azonkívül, hogy Andrée - állítólag - 1926-ban 
Párizsban találkozott egy újvidéki származású, volt idegenlégiós katonával, akinek 

53 „A szerző, Kozma József vezetéknevének csupán kezdőbetűje kerülhetett a könyv élére, 
mivel örököse ehhez makacsul ragaszkodott, számomra teljesen érthetetlen okok folytán, 
hiszen a Létünkben 2010-ben közölt részletek alapján a téma iránt érdeklődők előtt alig
ha maradt titok a visszaemlékezések írójának kiléte. Többször is próbálkoztunk ugyan 
meggyőzni a hozzátartozókat álláspontjuk megváltoztatására, ez azonban nem sikerült. 
Bele kellett törődnünk, hogy vannak irracionális félelmek is, amelyek mára már elveszí
tették létalapjukat, de néhány évtizeddel ezelőtt még nagyon is reálisnak voltak tekinthe
tők. Végül a sajtó alá rendezés és a történelmi koordináták kijelölése, valamint az egyéb 
szerkesztési és szervezési kérdésekben velem együtt tevékenykedő Ökrész Károlynak lett 
igaza, ugyanis végül a kézbe vehető kötet varázsa, s talán az első, januári temerini könyv
bemutató pozitív visszhangja megtörte a jeget, és az Újvidéki Magyar Olvasókör által 
szervezett júniusi bemutatóra már a hozzátartozók is eljöttek, és jogos büszkeséggel fedték 
fel K. József kilétét” (Csorba 2015: 126).

54 A müfajjelölés alternatív módja azért szükséges, mert igazából az első, Egy legionista 
naplója címet viselő kötetben szó nem esik légiós kalandokról: a főszereplőnek a légiós 
élményeket megelőző, ún. ifjú éveit és kalandjait meséli el.

55 Gerold László Jugoszláviai magyar irodalmi lexikona (2001) szerint mindkét kötet 1932- 
ben jelent meg, ami azért kérdéses, mert az Egy legionista naplójáról 1931-ben jelent meg 
könyvismertető A Mi Irodalmunkban. Csáky S. Piroska könyvtörténeti bibliográfiájában az 
1932-es esztendőt jelöli a megjelenés évének, noha a bevezető A diktatúra kora (1930-1932) 
című fejezetében kifejti, hogy „mindkét könyv évjelzet nélkül, 1930-ban készülhetett. A nap
lójegyzetek 1929-cel végződnek, a könyv mindenképpen a harmincas évek elején készülhe
tett, akkor volt időszerű” (Csáky S. 1988: 29) (Bence 2017a: 118).

56 Noha nem sikerült rábizonyítani, hogy együttműködött a fasisztákkal, mi több, köztudott 
volt, hogy az 1942-es atrocitások idején megmentette utcája lakóit, 1944. december 29-én 
a hadbíróság halálra ítéli és kivégzik (Gerold 2001, 2016). Számlájára német kulturális 
egyesületek tagságát és tisztségeit írhatták legfeljebb.
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jegyzetei és elbeszélései alapján jött létre ez a - vajdasági magyar irodalomban pá
ratlan - légiós (kaland)regény, semmi érdemlegeset nem tudunk a mü keletkezésé
nek körülményeiről. S ezek az adatok is meglehetősen kérdésesek. A napló fiktív 
természetéhez nem fér kétség, mivel főhősének (légiós) kalandjait 1930-ig beszéli 
el, miközben eredeti hőséről úgy tudni, hogy 1926-ban már leszerelt katona. Nincs 
adat arra vonatkozóan, hogy Szabó (ha létezett!) harcolt-e az első világháborúban, s 
volt-e hadifogoly, viszont ismeretes, hogy Andrée Dezső, noha fogságba kerülésé
ről nincs tudomásunk, járt katonaként a háború több hadszínterén: többek között a 
regényben ábrázolt Galíciában (esetleg Volhíniában) is.

Az Egy legionista naplójának hős-elbeszélője 1915 szeptemberében Dubnónál 
esik fogságba.57 Története és reflexiói több egyezést, illetve hasonlóságot mutatnak 
mind a Markovits-, mind a Munk-regények epizódjaival, illetve utalásaival, többek 
között a háborús eufória ábrázolásában, vagy pedig az osztrák-magyar tisztek fel
készületlenségének, téves döntéseinek bemutatásában (Bence 2017).

57 Hadtörténeti kutatások - ami, természetesen, nem területe e dolgozatnak - hiányában, 
csak feltételezzük, hogy a regényben elbeszéltek az osztrák-magyar hadsereg gorlice-tar- 
nówi (1915 júniusa) áttörését követően, téves döntések előidézte kudarcának, az orosz 
csapatok őszi ellentámadásának idején történhettek.

„Szokás szerint el akarjuk végezni az üteg belövését, megtiltják azzal az in
doklással, hogy feltűnést keltene. Száznyolc ágyú áll két kilométeres szélességben 
összezsúfolva, közülük több mint kétharmada ma érkezett és csupán térkép után, 
vagy szemmérték szerint kezdi majd meg hajnalban az úgynevezett tüzérségi elő
készítést. A tapasztalt öreg tüzérek csóválgatják a fejüket: »Nem lesz jó vége en
nek!«” (Szabó-Andrée 1931: 217).

A nagy káder vonatkozó epizódjában:
„Mindjobban hátráltunk az orosz lövészárkok mögé. Kísérőink ragyogó arccal 

mutogatták a zsákmányolt likörös, pálinkás üvegeket. Az első állásban megszám
lálhatatlan mennyiségű tojásos-konyakot találtak.

A szomorú menet, amelyben lehettünk vagy ötszázan, az orosz tüzérállások 
mellett haladt el. A tüzérek ingujjra vetkőzve, vigyorogva töltötték az ágyúkat. Az 
ágyúk mellett mindenütt gránáttölcsérek meredtek ránk.

Nem tetszett a bakáknak, hogy a gránáttölcsérek az ágyúk körül ásítottak és a lö- 
vegek nem tettek kárt a nehéz mozsarakban, amelyek pedig olyan nagyon kínoztak 
bennünket három napon keresztül.

Az egyik rongyos baka ki is adta a mérgét:
- Tudod-e, komám, kérdezte a mellette baktató másik rongyost, hogy miért lő

nek a tüzérek mindig mellé?
-No?
-Azért, mert bal kézzel lőnek...
- Oszt mé lünek bal kézzel?
- Mert a jobb kezükkel vakaródznak, válaszolt amaz, és maga is megvakarta a 

háta közepét” (Műnk 1930: 35).
Miként a Szibériai garnizon és A nagy káder főhőse, az Egy legionista naplójá

nak főszereplője is megtapasztalja a hadifogolyélet kiszolgáltatottságát, szenvedé
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seit, belekeveredik a bolsevik forradalomba, tanúja lesz mindkét fél, a fehérek és a 
vörösök kegyetlenkedéseinek58, s csak hosszú hányattatások után sikerül feljutnia 
egy Lengyelországba tartó vonatra, de amazoknál mégis nagyobb szerencséje van: 
nem kell vöröskatonának állnia.

58 Műnk Artúrral ellentétben, aki jobbára csak a vörösök embertelenségével találkozott, 
az Egy legionista naplójának elbeszélője egyformán elrettentő képet fest mindkét 
oldal tetteiről. Elbeszélésének tanulsága, miszerint teljesen esetleges, hogy a fogságba 
esett katonák mikor és miért válnak egy alkoholista (fél)őrült vörös- vagy fehérkatonai 
parancsnok áldozatává vagy kegyeltjévé: felkoncolják vagy elengedik. Vele az utóbbi 
történt. Hasonló tanulságai vannak A nagy kádernek, miként a Szibériai garnizon mesélöje 
is beszámol a foglyok teljesen kiszámíthatatlan, esztelen kivégzéseiről, megtizedeléséről.

Az Egy legionista naplója az első világháborús regényekhez kapcsolódó szálain 
túl a két világháború között kibontakozó magyar irodalom más, fontos történéseire 
is ráirányítja a figyelmet: mindenekelőtt a háborús regények megjelenésével 
szinkrón, azoktól nem független kaland-/ponyva-/légiósregények, az ilyen típusú 
irodalom iránti befogadói igényekre. Nem tűnik véletlennek tehát, hogy az 1930-as 
évek táján egy tanult, világlátott jogász-újságíró, Andrée Dezső, olyan regényt tesz 
le a térségi irodalom virtuális asztalára, amely egyszerre kapcsolódik a korszak 
világháborús és kalandregény-irodalmához, reflektál a Szibériai garnizon, A nagy 
káder, illetve a Charles Loire (Nagy Károly), majd P. Howard (Rejtő Jenő) sikerre 
vitte légiósregények világára. A magyar irodalom alakulástörténetének e különleges 
pillanata (Thuróczy 2015) közvetve, talán, a Szibériai garnizon megjelenésének 
nagy sikerét is magyarázza: olyan, a hagyományos irodalmi kánontól és 
regénysémáktól eltérő, a humor ironikus változatával ható, a leleplező groteszk 
beszédmód mellett/révén szórakoztató műalkotás, amely „megelőlegezi” a majd 
csak a harmincas évek közepétől induló és nagy ívű alakulássá váló szórakoztató 
magyar regény hangját és hatását.

A Hat esztendő a Francia Idegenlégióban (1923-1929)-nek van három (A lé
gion isták szerelmi élete, Szerelem a Szaharában, Homoszexualitás a Szaharában), 
nemcsak szépirodalmi, hanem szociológiai paramétereket érvényesítő, sőt pszi
chológiai esettanulmányként felfogható fejezete, amelyben a Szaharában ember
telen körülmények között, lélekölő szolgálatot teljesítő katonák lelki és erkölcsi 
összeomlását, a közösségi szokások lezüllését, az adott viszonyok között élők er
kölcsi és szexuális normáinak fellazulását mutatja be (Bence 2017: 139). Gondol
junk csak a Szibériai garnizon fogolytársadalma kezdetben jól szervezett, majd tel
jesen széthullott viszonyainak ábrázolására, vagy akár a Csontbrigád, Rejtő Jenő 
regénye (1941) tematizálta emberi „elaljasulás”-ra.

A korábban emlegetett K.(ozma)-naplót „népi elbeszélésének is nevezte a re
cepció, noha a szöveget gondozó és szerkesztő Csorba Béla arra is rávilágít, hogy 
a temerini asztaloslegény már eltávolodott a kifejezetten paraszti kultúra világá
tól, iparoscsaládból származik (Csorba 2015: 128). Az eseményeket közvetítő né
zőpontja mindenesetre közelebb áll a plebejus látószöghöz, mint pl. Darvas Gá
bor vagy Műnk Artúr tapasztalatai (bizonyos szempontból viszont megegyezik a 
„népi”-hez inkább vonzódó Markovits Rodion alkotta elbeszélő élményeihez).
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Ha az említett autentikus napló az első világháború történéseit az alávetett osz
tályok perspektívájából láttatja, akkor Andrássy Ilona grófnő (1886-1967) naplója 
a másik végletet, az arisztokrácia világlátását érvényesíti e szempontból. Az első 
olvasásra igencsak érdekesnek tűnő, sőt, megkapó tartalmakat közvetítő napló sze
mélyes élmények által támasztja alá - még ha közvetett, vagy akaratlan módon is 
- azokat a vádakat, amelyeket a Markovits-, Műnk- vagy Darvas-regények jelení
tenek meg a regény, a fikciós elbeszélés révén. Andrássy Ilona inkább egyfajta női 
„megérzés” okán tiltakozik a háború éljenzése, a háborús hangulat túlfűtöttsége 
miatt. A hinterlandban az „Éljen a háború!” felkiáltással veszi kezdetét az elbe
szélés, de a Szibériai garnizonban, a „ Mindent meggondoltam és mindent megfon
toltam... ”-ban, sőt az Egy legionista naplójában is megjelenik a katonavonatokat 
bandériummal, énekszóval kikísérő tömeg látványa.

Hogy milyen nagy volt a propaganda félrevezető hatása, leleplező gesztussal 
szólnak róla a Darvas-regény entellektüel diskurzusai, A hinterlandhasonszerü, de 
ironikus hangvételű kórházjelenetei. Mi sem bizonyítja viszont jobban, minthogy 
a naplójegyzeteit több mint két évtizeddel az események után papírra vető Kozma 
József arról számol be, hogy annak idején, még kiskorúként, a szülei akarata el
lenében, hazulról elszökve jelentkezett katonának; igaz, először csak ún. trénsze- 
keresnek alkalmazzák, de később be is sorozzák (K. József 2014, Csorba 2015). 
(Ugyanitt utalhatunk a Nyugaton a helyzet változatlan vonatkozó tartalmaira.)

Andrássy Ilona első férje, Esterházy Pál gróf, huszár főhadnagy, aki hitbizo- 
mány uraként nem volt köteles bevonulni, ugyancsak önként és nagy lelkesedés
sel jelentkezett a hadsereg soraiba. 1915 júniusáig ordonáncként (parancsőrként) 
a frontvonal mögött szolgált, majd saját kérésére helyezték át a tábori ezredhez 
(Kovács 2015: 8). 1915. június 26-án, az oroszokkal vívott ütközetben (tehát tüz- 
közelbe kerülését követően szinte azonnal) bekövetkezett elestének - a természet
szerűleg elfogult - bajtársak és a házastárs általi leírása ma, száz évvel később, 
sokkalta inkább a korabeli arisztokrácia valóságtól való elrugaszkodottságát, a 
háborúról alkotott infantilis képét mutatja meg számunkra, mintsem - az eredeti
szándék szerinti - hősi kiállását. Sokban rontja a napló hitelét írójának nyílt és - 
feltehetően - társadalmilag is gerjesztett antiszemitizmusa.59 Azonban a frontvonal 

59 Pl. az ilyen bejegyzések tömkelegé: „Ma kis ízelítőt kaptam a közhangulatról a kórházban, 
ahol sokáig elbeszélgettem azzal a Kovács Jánossal, akinek tetszett az írásom. Eszes fiú, de 
vad gyűlölködő demokrata, sőt annál több: nihilista. Azt mondta nekem, hogy a saját ke
zével megfojtaná azokat a hatalmasokat, akik ennek a végtelen szenvedésnek az előidézői. 
- Van-e joga kedves testvér, egynéhány embernek milliókat tönkretenni? - Azután szidni 
kezdte az arisztokráciát... Tisza, Andrássy és Károlyiról is elmondta véleményét. Én ma
gyaráztam neki, hogy ne az urakat szidja, mert Magyarországon a zsidók nyúzzák a népet 
és gazdagodnak a nép rovására...” (Andrássy 2015: 145). De: a zsidó ápolónők „rüfkék” 
(144), a faj „veszedelmesebb mai ellenségeinknél” (101), a frontvonal mögött szolgálatot 
teljesítő tisztek legtöbbje „gyáva zsidó” (101) etc. Miközben az első világháború esemé
nyeit autentikus élmények alapján megörökítő legismertebb európai és magyar regények 
szerzői (Hemingway és Andrée kivétel) szinte valamennyien katonának önként jelent
keztek, zsidó származású tisztek voltak. Erich Maria Remarque Svájcba menekült a náci 
támadások elöl. Darvas Gábor 1935-ben kivándorolt Izraelbe, Haifában szerszámgyárat 
alapított. Markovits Rodionnak Temesváron sikerült meghúznia magát. Hogy a második 
világháború idején már idősebb, ezért munkaszolgálatra be nem sorozható Műnk Artúrral 
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mögött, a férjénél tett látogatásai során, majd az első női szanitécek egyikeként 
Olaszországban szerzett és leírt tapasztalatai - közvetett módon - igazolják a ha
talmi elit, az osztrák-magyar vezérkari tisztek, általában az arisztokrácia szerepé
ről megfogalmazott, s az elemzett első világháborús regényekben kifejezést nyert 
negatív képet, amelyet Markovits Rodion, Műnk Artúr, Darvas Gábor és mások 
regényei is közvetítenek.

FOLYTATÁS ÉS UTÓKOR

A Markovits-legenda részét képezi nagy sikerű regénye folytatásának, az 1929- 
ben napvilágot látott Aranyvonatnak a sikertelenségéről, s magáról a Markovits 
Rodion-jelenség bukásáról szóló történet. A közvélekedés szerint ebben nagy sze
repet játszott az író ellenszenves, bárdolatlan, felelőtlen viselkedése.60 A kritika 
az Aranyvonatot fanyalgással fogadta. Jó példa erre Moher Károlynak az Erdélyi 
Helikonban (Moher 1930) megjelent elmarasztaló kritikája, amely a Szibériai gar- 
nizon sikerének összetevőit taglalva, annak fényében mond ítéletet az Aranyvonat- 
ról. Baliga Violetta Lilla a kötet 2013-as újrakiadása kapcsán megállapítja, hogy 
a kritikának nem sikerült meggyőzően bizonyítania az Aranyvonatnak a Szibériai 
garnizonnái „értéktelenebb” mivoltát. Szerinte arról lehet szó, hogy a második 
regény befogadásában az „irodalomszociológiai viszonyok nyersebben érvénye
sültek”: „Sokan támadták a szerzőt, mások védelmükbe vették, egyesek pedig azt 
terjesztették, hogy az Aranyvonat a Szibériai garnizon haló vány utánzata. Noha 
mindenképpen elmondható róla, hogy a fogságban szerzett élmények leírása esz
metörténeti lég, a magyar hadifogolytömegek sorsának értelmezésében ma idősze
rűbb a Szibériai garnizonnáV' (Baliga 2014: 121-122).

és családjával történt-e valami a holokauszt idején, (eddig) nem sikerült meggyőző adato
kat találnom. Annyit tudni csak, hogy „kikeresztelkedett”. Leszármazottjai ma külföldön 
élnek. Véleményem szerint az Andrássy-napló hitelét némileg a hagyaték gondozójának, 
Kovács Lajosnak, az általa kezelt dokumentumok alapján írt Drága szerelmem... című 
(Kovács 2015), a kritika által meglehetősen hűvösen fogadott regénye is árnyalja, egysze
rűen azért, mert az Andrássy-napló önkényes értelmezésére jelent példát.

60 E leegyszerűsített ítélet azért sem állja meg a helyét, mert ha a magyar irodalom alaku
lástörténete, az egyes opusok kanonizálódása kizárólagosan az író szimpatikus/unszimpa- 
tikus fellépésén múlna, akkor Ady Endrétől Móricz Zsigmondon és Mészöly Miklóson át 
Weöres Sándorig igen sok író opusa merült volna feledésbe.

Hogy az „irodalomszociológiai viszonyok” megváltozása, az első világhábo
rús regények iránti érdeklődés megcsappanása lehetett a második Markovits Ro- 
dion-regény sikertelenségének oka, hasonló írói/irodalmi példák is alátámasztják. 
Nem elhanyagolható recepciótörténeti mozzanat, miszerint Műnk második hábo
rús regényét, a „mögöttes országrész háborújá”-t megjelenítő (a mai olvasó számá
ra sokkal jobb regénynek tűnő) A hinterlandot majdnem olyan meg nem értéssel 
kezelte a kortárs közvélemény, mint Markovits esetében az Aranyvonatot, s csak 
1981-es kiadása (Újvidék: Fórum, Bori Imre utószavával) jelölte ki méltó helyét 
a térségi irodalom alakulástörténetében. De európai viszonylatban is ez a sorsa 
a „következő”, vagy „folytatás”-regénynek. Erich Maria Remarque magyarra És 
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azután... címmel fordított Dér Weg zurück (1931) című regénye - a Nyugaton a 
helyzet változatlan visszhangjához képest - ugyancsak háttérbe szorult.

Irodalomszociológiai mozzanatok érvényesülésére mutat rá a Markovits-opus 
értelmezésében Hammerstein Judit is, amikor a Szibériai garnizon utótörténetét 
Kuncz Aladár Fekete kolostorának recepciójával hasonlítja össze: „Míg Kuncz 
Aladár Fekete kolostora a magyar irodalmi kánon részévé vált, és még ma is a 
keresett olvasmányok között tartják számon, Markovitsot és művét elfelejtették. 
Bár mindkét mű a fogságról szól, műfaj és nézőpont vonatkozásában nagyon is kü
lönböznek egymástól. Kuncz, a francia kultúráért lelkesedő, kifinomult irodalmár 
éppen Bretagne-ban nyaral, amikor kitör a világháború. Mint ellenséges ország 
állampolgárát a franciák intemálótáborba zárják. A Fekete kolostor szerzője az 
ötéves franciaországi fogságnak állított emléket egy olyan szubjektív vallomás
regényben, amely akár az erdélyi emlékirat-hagyományba is könnyedén beilleszt
hető. [...] Markovits viszont szibériai fogságregényét egy vidéki állástalan jogász 
újságíró perspektívájából, azaz egy jóval plebejusabb, szándékoltan kollektív, népi 
nézőpontból írja meg. Markovits emlékanyaga a lövészárkok, a szibériai fogoly
táborok barakkjai, a névtelen bakák és orosz parasztok világában gyökerezik. Ha 
a mű megjelenésekor már létezett volna népi irodalom, talán a Szibériai garnizon 
műfaja is könnyebben értelmezhető lett volna. Kuncz regényét megjelenésekor és 
később is sokan remekműnek tartották, teljes joggal. A két regény sorsa ugyan
akkor arról is tanúskodik, hogy a Kuncz által képviselt értelmiségi élményanyag 
eleve értékesebbnek, időállóbbnak ítéltetett, mint a Markovits-féle plebejus narra- 
tíva. Ez pedig arra is rávilágít, hogy az irodalmi müvek magyar kanonizációjában 
társadalmi, demokratikusnak aligha tekinthető megfontolások is közrejátszottak” 
(Hammerstein 2011).

Csak a két regényt összevető újabb kutatások (Jeney 2014) mutattak rá érdemle
gesen arra, hogy - noha fogságról szóló regény mindkettő - nem teljesen érvényes 
eljárás a Szibériai garnizont a Fekete kolostor műfaji kvalitásainak szemszögéből 
értékelni, mert sem műfaji, sem tematikai szempontból nem ugyanazokat a regisz
tereket szólaltatja meg: a Kuncz-regény egy intemálótábor világát jeleníti meg, s 
csak igen távolról mérhető össze a távol-keleti, szibériai, ismeretlen és nyomorú
ságos vidékeken kialakított hadifogolytáborok történetét elbeszélő Markovits-re- 
gényekkel.

Szekemyés János hivatkozott tanulmányában kitér arra, hogy a harmincas évek 
első felében a Szibériai garnizonnai (és írójával) szemben felerősödött ellenhadjá
ratnak (pl. Szabó Dezső nyers bírálatainak) nemcsak esztétikai, hanem ideológiai 
okai is lehettek: „A Szibériai garnizont kezdettől fogva elmarasztaló, keményen 
és élesen bíráló és támadó ismertetők és cikkek szerzői tulajdonképpen a könyv 
- a méltatok által is érzékelt és jelzett - gyarlóságait, hibáit és gyenge pontjait 
nagyították fel, túlozták el, és fejelték meg újabb lesújtó észrevételekkel, megjegy
zésekkel, amelyek alapján aztán Markovits Rodion regényét jobbfajta ponyvának, 
hebehurgyán összecsapott fércműnek, értéktelen divatterméknek minősítettek” 
(Szekemyés 2011: 68).
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A Szibériai garnizonnak a harmincas években tért nyert ponyvairodalommal 
való összefüggésére korábban e tanulmány keretén belül is reflektáltunk - a kortárs 
kritikával ellentétben, már egyáltalán nem elmarasztaló érvénnyel. Főleg a Rej
tő-opus klasszikussá válása (Thuróczy 2015) mutatja számunkra, hogy az irodalom 
létformája sohasem egyetlen síkon kibontakozó irányvonalak létjogosultságát fel
tételezi. A „nemzeti”-nek nevezett szövevény is egyszerre „több irodalom”, azaz 
„irodalmak” működését jelenti. Jelen példánk esetében: az intellektuális prózát 
képviselő Fekete kolostor mellett a Szibériai garnizon is nagyon fontos alakulás
történeti mozzanat: a „ponyva” klasszikus remeke.

A harmincas években megjelent és sikeressé lett magyar háborús és légiósregé
nyek legnagyobb hozománya, hogy átalakították nemcsak a kanonizált irodalmi 
beszédmódokat, de az ismert és addig érvényes írói habitusokat is. Az arisztokra
tikus és elit magatartás mellett megjelent a kalandor és a kisemberi perspektívákat 
érvényesítő, közösségi traumákat felszabadító (Lejeune 2003), „kollektív” írói at
titűd.
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61 A tanulmánynak létezik egy bővített, egy fejezettel (A román nyelvű kiadás tanulságai) 
kiegészített változata. Társszerző: dr. Tapodi Zsuzsanna Mónika (Sapientia-EMTE, Csík
szereda).

Markovits Rodion: Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák

Markovits Rodion (1884-1948) szatmári haszid zsidó családban született. Élet
művének egészére a legutóbbi évtizedig nem fordított figyelmet az irodalomtör- 
ténet-írás: a magyar irodalom alakulástörténetébe Szibériai garnizon (1928) című 
regényének sikertörténetével, illetve folytatása, az Aranyvonat (1929) bukásának 
legendájával írta be a nevét. Irodalompolitikái és szociokulturális tendenciák; ko
rábban zsidó származása, később, a szocialista korszakban osztályidegensége nem 
kedvezett életműve kanonizációjának. Változást az utóbbi két évtized újrakiadásai 
hoztak életműve értékelésében, minek következtében egy - a közismert regények 
jelenségkörén - műfaji és tematikai szempontból is messze túlmutató, gazdag élet
mű vált felismerhetővé előttünk. Sajátos helyet foglal el az opus egészében Reb 
Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák című rövidpróza-kötete, amely
ben az elbeszélés egy régies változata, a széphistória műfaj-karakterisztikái révén 
gyermekkora élményvilágát és tartalmait jeleníti meg előttünk. A kötetnek 2006- 
ban, 2010-ben és 2014-ben is jelent meg új kiadása. Ez utóbbi kétnyelvű kötet: ro
mán nyelvre való átültetése révén kettős kulturális tükörben válik értelmezhetővé 
az életmű e szelete.
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A LEGENDA TORZÍTÁSAI

Markovits Rodion (1884-1948) életművét, pontosabban annak a Szibériai garni
zon (1928) sikeréről, majd az Aranyvonat (1929) bukásáról szóló fejezetét nem az 
irodalomtörténet-írás, hanem annak legendásított változata, az urbánus órai history 
tartotta meg az emlékezetben.62 A magyar akadémiai irodalomtörténet csak közvet
ve hivatkozik rá (Sőtér-Szabolcski 1966: 781): „a Zalka Mátéról szóló fejezetben 
kap említést, és csakis azért, mert a Szibériai gamizonban utalás történik Zalka Jeru
zsálem című drámájára” (Hammerstein 2011). Kellér Andor Tökász című visszaem
lékezése a világhírűvé lett, majd a második regény sikertelensége után „elfelejtett” 
regényíró legendáját görgeti tovább (Kellér 1978: 181-217). A magyar irodalom 
alakulástörténetében betöltött helyét és szerepét az 1994-ben napvilágot látott Ro
mániai magyar irodalmi lexikon (Dávid 1994), valamint műveinek újrakiadásai, s 
az ehhez kapcsolódó új kutatások értelmezték át.

62 „Markovits Rodion 1884. július 15-én született Kisgércén, és 1948. augusztus 27-én hunyt 
el Temesvárott. Marosvásárhelyen és Budapesten jogot tanult. Az első világháborúban 
orosz hadifogságba került. Belépett a Vörös Hadseregbe, és harcolt az orosz polgárhá
borúban. A világhírű író, Jaroslav Hašek mellett tagja volt az I. Nemzetközi Brigádnak, 
amely bolsevik utasításra egy aranyvonaton [az „első aranyvonat”: vasúti szerelvény az 
orosz polgárháborúból - B. E. megj.] elszállította a köztársaság [valójában a cári nemzeti 
bank - B. E. megj.] aranyát. A két író valószínűleg személyes kapcsolatban állhatott egy
mással [elterjedtebb vélemény szerint soha nem találkoztak - B. E. megj.] krasznojarszki 
tartózkodásuk ideje alatt, mégis egymástól függetlenül írták meg világháborús nagyregé
nyeiket: Hašek a Svejkti, Markovits pedig 1927-ben a Szibériai garnizoni. Érdekesség, 
hogy Markovits a keresztnevét Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regénye főhősének 
neve után vette fel” (Baliga 2014: 121, Bence 2018).

63 Az 1920-as évek végére aztán immár kellő távlatok teremtődtek a nacionalista indulatoktól 
mentesebb, nyílt és elfogulatlan visszatekintésre, a bekövetkezett társadalmi és politikai 
átalakulások pedig lehetőséget nyújtottak a világháború egyes eseményeinek, gyökeres 
fordulatainak jobb, behatóbb megértésére és magyarázatára, ugyanakkor a személyes 
élmények, tapasztalatok felelevenítésén, elmesélésén, előadásán túlmenően fokozottabb 
mértékben került előtérbe az „emberiség” egyetemes, „kollektív” tragédiájának 
fölismerése, számbavétele és tudatosítása (Szekemyés 2011: 52). „Mintegy tíz évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy a figyelem egy másik nézőpontból is az első világháború 
élményanyaga felé forduljon. A húszas-harmincas évek fordulója egyébként Európában 
is a háborús irodalom nagy korszakának tekinthető: Remarque regénye, a Nyugaton a 
helyzet változatlan 1929-ben, Céline-é, az Utazás az éjszaka mélyére 1932-ben jelent meg. 
Markovits müvét 1928-ban adták ki, és ezzel itthon ő jegyezte az első hadifogoly-regényt. 
Műnk Artúr A nagy káder című, szintén elfelejtett regénye csak két évvel később, míg 
Kuncz Aladár Fekete kolostora 1931-ben jelent meg, Markovits tehát idehaza elsőként 
jelentkezett egy olyan témával, amely milliókat érintett: szinte minden családban akadt 
egy hadifogoly” (Hammerstein 2011).

64 „Az Aranyvonat című regénytől - elődje zajos sikere után jogosan - sokat várt az iroda
lomkedvelő társadalom. Az irodalomkritika, a recepció terén bekövetkezett fordulat elle
nére a kritikusok nem tudták megfelelően bizonyítani, hogy a mű értéktelenebb volna a

Az áttekintő vizsgálatok (Hammerstein 2011, Szekemyés 2011, Dénes 2013, Ba
liga 2014) a legendánál árnyaltabb képet mutatnak Markovits Rodion életművének 
alakulásáról, jelenségeiről és értékeiről. A Szibériai garnizon sikerében a világiro
dalmi kontextualizáltságot63 értelmezték, az Aranyvonat sikertelenségében az iroda
lomszociológiai szempontok64 fokozottabb érvényesülését azonosították.
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Dénes Gabriella (Dénes 2013) és Szekemyés János (Szekemyés 2011) Mar- 
kovits-publikációi amellett, hogy hatályon kívülre helyezik a legenda bizonyos 
elemeit (pl. az ismeretlenségből való „csodálatos” felemelkedés, a gazdagság és 
hírnév jellemhibákból következő eltékozlása etc.), az életmű gazdagságát, műfaji 
összetettségét is bemutatják, szociológiai aspektusait (az író származásának, csa
ládjának történetét, gyermekkorának eseményeit) objektív eszközökkel vizsgálják. 
Tanulsága ennek, hogy Markovits Rodion opusa se nem a legenda részeként (sike
rükkel, illetve bukásukkal) jelentést alkotó két ismert regénnyel kezdődött, se nem 
ért véget velük alakulása65: az Aranyvonat hűvös fogadtatását követően is nagy ve
hemenciával alkotott jelentette meg müveit, s fordult különböző műfajok és témák 
felé. Ezek közül mind műfaji szempontból, mind megjelenésének idejét tekintve 
érdemel külön figyelmet széphistóriákat tartalmazó, a műfajt és a témát címében 
is argumentáló Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák című, 1939- 
ben66 napvilágot látott kötete.

Szibériai gamizonnál. Valószínűleg arról lehet szó, hogy a kötet kapcsán az irodalomszo
ciológiai viszonyok nyersebben érvényesültek. A regény méltatói közül ki kell emelni Fe
hér Gábort és Németh Andort. Mindketten a kötet közérdekű és időszerű témájában, illetve 
a regény esztétikai értékében látják az első Markovits-regény Magyarországon akkoriban 
példa nélküli, gyors világsikerének magyarázatát, s az Aranyvonat értékeit is taglalják” 
(Baliga 2014: 121).

65 Korábban, 1925-ben látott napvilágot Ismét találkozom Balthazárral című novelláskötete. 
Sánta farsang című regénye 1933-ban, a Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphis
tóriák 1939-ben. Már az első világháború előtt kiterjedt volt publicisztikája különböző bu
dapesti lapokban és folyóiratokban, de riporteri tevékenységével haláláig nem hagyott fel.

66 A Romániai magyar irodalmi lexikon (Dávid 1994) szócikke szerint Kolozsvárott jelent 
meg 1941-ben. Más adatok (Szekemyés 2011, Dénes 2013, Schiller 2014) 1939-es temes
vári kiadásról beszélnek.

67 Egy korábbi, a Szibériai garnizon és az Aranyvonat irodalomtörténeti kontextualizációjá- 
val foglalkozó tanulmányomban (Bence 2018) már röviden érintettem a Reb Ancslinak az 
életmű alakulástörténetében elfoglalt sajátos helye kérdését, de ott a kérdésfelvetésnek a 
két regény, s nem ajelölt kötet értelmezése szempontjából volt jelentése.

AZ ÉLETMŰ EGÉSZÉBEN67

A Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák 2014-es, magyar-román 
nyelvű kiadásának előszavában Schiller Erzsébet kiemeli a Markovits-opus életraj
zi meghatározottságát (Schiller 2014: 6-11). A szibériai fogságról szóló két regény, 
a háborús hátországról szóló Sánta farsang (1933), valamint novellisztikája is re- 
ferencialitások, önreflexív lenyomatok mentén alakul. Annyiban tér el megformá
lásmódjuk az 1939-ben napvilágot látott széphistóriáktól, hogy kevésbé konkrét 
utalások, az elbeszélőtől való disztingváció, illetve személytelen elbeszélésmód 
jellemzi őket, míg a Reb Ancsli világát nemcsak erősen lírai hangvétel, hanem - az 
egyes szám első személyű megszólalás mellett -, az elbeszéltekkel való azonosulás 
reflektált volta határozza meg.

Schiller Erzsébet szerint nem lehet pontosan azonosítani azokat az indítékokat, 
amelyek épp a második világháború előtti vészterhes időkben késztették Markovits 
Rodiont zsidó identitásának és gyermekkorának vallomásos elbeszélésére, annál is 
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inkább, mivel korábban - noha háborús regényeiben történik rá utalás - nem tema- 
tizálja, mi több, „inkább hallgat róla”. „Később, 1948-ban bekövetkezett haláláig 
nem említi többet - még a könyvet sem”, amely az elmúlásról szól, egy életforma 
és identitás „tragikus letűnéséről”: „így aztán nehéz eldöntenünk azt is, vezette-e 
a szerző tollát a tragédia előérzete. Mert ez a könyv, ha nem is a végleges pusztu
lásról, jórészt mégis az elmúlásról szól”. Az előszó egyik fontos megállapítása, mi
szerint a kortárs recepció nem mérte fel a könyv jelentőségét68 (Schiller 2014: 8).

68 Szekemyés János jelölt tanulmányában (Szekemyés 2011) a Szibériai garnizont ért elvte
len támadások kapcsán említi, pl. Szabó Dezső részéről az ideológiai alapú támadásokat. 
Nem nehéz elképzelni, hogy a második zsidótörvény meghozatala idején megjelent Reb 
Ancsli jelentőségének elhallgatásában is közreműködtek hasonló meggondolások, az ön
cenzúra, a passzív rezisztencia különböző változatai.

Szekemyés János életrajzi „eredöi”-t vizsgálva - részben ellentmondva a müvei 
újrakiadásaihoz fűzött előszavak, bevezetések tartalmának - zsidó származásának 
jelentéseit az a Markovits-opus harmadik legfontosabb forrásának, tematikai réte
gének tartja: „Markovits Rodionnak lényegében három mélyreható, pályáját, szép- 
és közírói életművét alapvetően meghatározó élménye volt: szülőfaluja, az Ugocsa 
vármegyei Kisgérce s a szükebb földrajzi és etnográfiai tájegység, a sok nemzeti
ség lakta Avas egyrészt, másfelől meg a békés, megállapodott, hagyománytiszte
lő, erkölcsös, zárt, patriarchális világot élesen ellenpontozó mozgalmas, zaklatott, 
kiszámíthatatlan fordulatokban, sorozatos megpróbáltatásokban, nehézségekben, 
végletes helyzetekben fölötte bővelkedő szibériai hadifogság. A harmadik élmény
réteget a jellegzetes zsidó tradíciókhoz, a vallási közösség megtartó szokásrendhez 
való őszinte kötődés, töretlen ragaszkodás képviselte. Elbeszélései, cikkei, visz- 
szaemlékezései és regényei többsége ebből a kimeríthetetlennek bizonyuló hármas 
forrásból ihletődtek, merítettek” (Szekemyés 2011: 52).

Dénes Gabriella Markovits Rodion írói arcai című tanulmányában ugyancsak az 
életmű egyik legfontosabb elbeszélői rétegével azonosítja a „zsidó történetek”-et: 
„A Reb Ancsliban megrajzolt falu főszereplői a zsidó lakosok, akik nem csupán 
nyelvi, hanem vallási kisebbségben is élnek. Nem derül ki egyértelműen, hogy 
kinek is szánja Markovits a kötet írásait, azonban a jiddis »szaknyelv« és a magyar 
elbeszélői hang keverésével mindenki részévé válik annak a gyökértelen (tulajdon
képpen temető nélküli), sokáig még elegendő felnőtt férfit sem számláló közösség
nek, amelyről szólnak a szövegek” (Dénes 2013).

Hammerstein Judit a Reb AncsliAQrténQtektí. a Szibériai garnizon narratívájá- 
nak, illetve Martin Buber (1878-1965) haszid történeteinek összefüggésében vizs
gálja. Nemcsak az említett regény értelmezhető tehát a szinkrón európai irodalmi 
alakulások (a Hasek-, a Remarque-, illetve a Hemingway-regények) sorában, de az 
avasi novellák is hasonlóképp kontextualizálhatók: „1939-ben Markovits Temes- 
várott megjelenteti a Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák című 
önéletrajzi ihletésű művét. A szülei emlékének szánt novelláskötetben a szerző 
azoknak a rendkívül szegény, alázatosan házaló, rongyszedő, ugyanakkor »szent 
remegésben« élő, kisgérci zsidóknak a mindennapi életét mutatja be, akik között 
maga is felnevelkedett. Az olvasónak az az érzése, mintha ezekben a Buber ha
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szid történeteire emlékeztető, megindító novellákban Markovits visszatalált volna 
a Szibériai garnizoni jellemző egyszerű, rendkívül közvetlen hanghoz. Ennek el
lenére, ahogy a Sánta farsangot, ezt a könyvet is csak azok olvassák, akiket Mar
kovits előzetesen saját maga győzött meg az előfizetésről” (Hammerstein 2011). A 
vonatkozó megjegyzésből leszűrhető, miszerint Markovits Rodion avasi zsidókról 
szóló történeteit a csodavárás motívuma és a miszticizmus világképformáló szere
pe rokonítja Buber elbeszélői világával (Scholem 1996, Halasi 2014).

Kálmán C. György (Kálmán C. 2006) a Reb Ancsli újrakiadásáról szóló ismer
tetőjének - érvékkel nem árnyalt, ugyancsak a hadifogolyregény távlatából történő 
- értékelése szerint Markovits Rodion életművének e rétege elbeszélői értelemben 
nem tekinthető kiemelkedő teljesítménynek, ugyanakkor figyelemre méltó szö
vegvilágának kulturális antropológiai tanulsága, miáltal az idézett előszó (Schiller 
2014) tartalmaival megegyező következtetésekre jut: a novelláskötet egy örökre 
eltűnt világ és létforma narratív újrateremtése, felidézése.

2006-ban - talán - kevésbé volt irreleváns, mára - a több mint egy évtizedet 
átívelő kutatásoknak és újrakiadásoknak köszönhetően - érvényüket vesztették a 
hivatkozott recenziónak azok a kérdései, amelyek az élet(mü) egészének belátható
ságára vonatkoznak, azt feszegetik, vajon „a Reb Ancsli írásain kívül mi támasztja 
alá a Markovits életéről mondottakat”.69 Eredményeik révén ma pontosan meg tud
juk határozni, hol húzódnak a próza fikciós és dokumentáló eljárásainak határai, 
melyek a róla képződött legenda elemei, s melyek a referenciális mozzanatok tör
téneteiben. A „széphistóriák” mint műfaji reflexió Markovits Rodion - összefüggő 
novellasorként, tárcasorozatként is olvasható - kötetének címében elsősorban a 
narratíva régies változatára utal, s nem - miként Kálmán C. György feltételezi 
(Kálmán C. 2006) - szerelmi tartalmakra, amilyenekről „szó sincs” lapjain. Ami 
ugyancsak vitatható és árnyalható megállapítás, lévén arról szó, noha a szerelmi 
tematika tényleg nem képez külön jelentésszálat a novellák világában, viszont 
közvetett módon (pl. a Nagyapám - Nagyanyám című novellában) jelentésalkotó, 
sőt, műfajkonstituáló mozzanat: a kisgércei haszid zsidók históriája ugyanis egy 
hirtelen „szerelmi elhatározás”-sal veszi kezdetét: az én-elbeszélő nagyapja há
zasságának (szerelmének és gyászának) lírai elemekben bővelkedő történetével. A 
széphistóriák nemcsak újság-, miként a recenzió jelzi, hanem anekdotikus novella
ként, rövidtörténetekként is olvashatók.

69 A feltevés a 2006-os kiadás Sas Péter által jegyzett utószavára vonatkozik. Markovits 
Rodion: Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák. Sajtó alá rendezte, szer
kesztette, az utószót írta Sas Péter. Nórán Kiadó, Budapest, 2006, 137.

AZ ÍRÓ ÉLETÉBEN

Markovits Rodion a Reb Ancsli novelláit széles olvasóközönség számára írta, 
amit az Elöhang megszólító hangvétele, vallomásos „odafordulása”, de a kötethez 
fűzött gazdag, a jiddist és a zsidó vallási liturgiát nem ismerő olvasó számára 
készült magyarázó jegyzetanyag elkészítése is mutatja. Ezt - a 21. századi olvasó 
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igényeinek megfelelően - 2006-os kiadása70 bővítette tovább, amit a jelen kiadás is 
teljes egészében átvett. A novellafuzér esztétikai kvalitásai és hatása azonban nem 
elsősorban nyelvi és tartalmi kuriózumaiból következik, tehát nem azért kelti fel 
olvasói érdeklődésünket és „beleegyezésünket”, mert egy ismeretlen világot, az 
Avasországnak nevezett szatmári haszid zsidó közösség életét mutatja be, hanem 
mert e „külön világ” ismerete és kifejezése által képes számunkra - elsősorban 
az idegenségbe vetettség létállapotának és az elmúlás/pusztulás alakzatainak, 
képeinek érzékletes ábrázolása révén - egyetemes tartalmakat közvetíteni. Nem 
kell különösebben sokat, sőt, semmit sem kell tudnunk a haszidizmusról (az 
elbeszélő nem is, csak a jegyzetíró konkretizálja, hogy haszid zsidó közösségről 
van szó!) ahhoz, hogy e szövegek jelentései befogadhatóvá, üzenete megszólítóvá 
és értelmezhetővé váljék. Amennyiben mégis késztetést érzünk, hogy olvasása 
nyomán utánanézzünk a haszidizmus történetének és jelentéseinek, az nem a szöveg 
érthetőségének/érthetetlenségének, hanem szekunder hatásának tudható be.71

70 Vö.a 68, jegyzettel.
71 E sorok írója a különböző zsidó hír- és ismeretterjesztő portálok mellett (zsidó.hu., Sófár 

etc.) Martin Buber haszid történetei, Gershom Scholem Buber-tanulmánya, illetve a zsidó 
kultúrával foglalkozó tanulmánygyűjtemények révén ismerkedett meg a haszid vallás és 
kultúra jellemzőivel (Halasi 2013, Scholem 1996, Bányai et al. 2014).

Vallomás, idegen, különleges - ez az a fogalomhármas, amely a Reb Ancsli 
poétikai eljárásait működteti. A vallomásosság az elbeszélő önreflexív, lírai atti
tűdjéből, az idegenség a megjelenített közösségi létforma topográfiai és kulturális 
elszigeteltségéből, a különlegesség/másság vallási hagyományaiból következik. A 
falu első világháborús megpróbáltatásait, a hátországban maradottak életét bemu
tató, remekbe szabott, de a kritika részéről érdektelenséggel fogadott Sánta farsang 
című regénye is szülőföldjére, gyermekkorának színhelyére, falusi zsidó közösség
be helyezi az elbeszélést, de ennek nincsenek határozottan reflektált mozzanatai. 
Ezzel szemben a Reb Ancsli előhangjában hangsúlyozza beszédmódjának vallomá- 
sos, emlékező jellegét, vállalja a tartalmakkal való azonosulás lírikusi magatartá
sát, a szüleinek és családjának, s a kisgércei zsidó közösségnek való emlékállítás 
gesztusát.

Az Elöhang és a Régi zsidók című kötetzáró jegyzet közrefogja a novellisztikus 
kiképzésű „családregény”-t: vagyis az egymáshoz tematikai szempontból kapcso
lódó, tizenhat darabból álló növellafuzért. Az előbbi az önreflexió szövegtere. Az 
elbeszélő a közösség megszólításának és az előtte való megnyilatkozás felelősség
teljes tettével (tanúságtétellel) azonosítja a történetmondást; a „Tóra félelmé”-vel 
veti össze: „a Szentség miatti áhítat és megdöbbenés ez”, mondja róla. Már az 
írás első bekezdésében konkretizálja, hogy zsidó történetekről van szó: „A zsidók 
ugyanis, kikről itt szó lesz: e szent remegésben élnek minden tettükben, és e sorok 
írója a gyermekkori emlékek magvából csíráztatta és nevelte jelen írását” (Marko- 
vits 2014: 12). Az írás ugyanakkor „beavatás” is, „khile”, vagyis közösség előtti 
vizsga, amit a „barmicva” előtti szorongás lelkiállapotához hasonlít: „A barmicva 
ugyanis nemcsak vizsga: hanem avatás elsősorban. Amellett a jelenlevőkön és el
jövendőkön kívül az elköltözőitekhez is köze van. Ezért van lámpalázunk... Avasi 
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zsidókról szólnak e históriák. Avasi zsidókról, ki mi is voltunk, a mi családunk is” 
(Markovits 2014: 14).

Az elbeszélés tárgyával és szereplőivel („mi voltunk”) való teljes azonosulás 
(„Hozzájuk tartozom, közülük indultam, e sorokban pedig hozzájuk térek meg”, 
Markovits 2014: 16) mellett fontos mozzanata vallomásának, hogy - még ha utalá
sok révén is - disztingválja aktuális írói vállalkozását és szerepét korábbi müveitől 
(feltételezhetően: a Szibériai gflrmzów-történettöl) és azok hermeneutikai lehetősé
geitől. Allúzió formájában még a hadifogolyregény sikerére, illetve folytatásának 
hűvös fogadtatására is kitér: „És vizsgáztam én már írásból is, egészen nagy és bizo
nyára hozzáértő közönség előtt. Gyanútlanul, fölényesen és sikeresen vizsgáztam. 
Még egy kis hányavetiség, egy kis legénykedés is volt bennem, irodalmi szülöttem 
meg éppen büszke magabízással állta a kritikus tekinteteket” (Markovits 2014: 14). 
A Régi zsidók viszont - az elbeszélő reflexiója (Markovits 2014: 186) szerint is - 
„emlékalbum”; enumeratív jellegű. Egy-egy képet villantva fel róluk, mutatja be 
már az elbeszélés időszerű pillanatában sem létező, egykori („nem olyan nagyon 
régi zsidókra gondolok, csak azokra, akik a század elején éltek”) Ugocsa, Szatmár, 
Máramaros és Szilágyság ortodox zsidó közösségének legjelentősebb szereplőit, 
köztük a turci hitközség elnökét, a Tóra-olvasó Markovits Józsefet, saját édesapját, 
miközben maga is „ott áll” az elbeszélés terében, gyermekkora udvarán.

A Szibériai garnizonrói mind a kortás, mind a későbbi recepció elmondta, hogy 
elbeszélői látásmódja „eposzi” karakterű; a Reb Ancsli világa mindezen túl balla- 
disztikus hangvételű. Egyszerre históriai és epiko-1 írikai hangulatát a régi műfajok 
egyes konstruktív elemeinek - pl. a „hazakeresés” és otthonteremtés, vándorlás, 
küzdelem, harc, újraalkotás, bukás és pusztulás - új műfajokba (pl. tárca, novella, 
rövidtörténet) transzformálása révén teremti meg. Elvont értelemben a Reb Ancsli 
tényleg egy etnikai közösség sorsának „eposzi” karakterű megjelenítése, hiszen 
tartalmazza az otthon/haza, illetve a közösség (társadalom/„nemzet”) születésének 
történetét, az érte való küzdelmet és - a maguk kis világában - a „héroszi” kvali
tásokat is megtestesítő hősök cselekedeteit. Avasországban, a „meglelt” hazában, 
az elbeszélő nagyapja és nagyanyja házassága révén „teremtődik meg” a közös
ség (ez esetben: haszid zsidó hitközség) létrehozásának lehetősége, az ő családjuk 
és tevékenységük, sok keserves (és mulatságos) törekvés, küzdelem és esemény 
folytonosságában alakul ki egy, néhány évtizeden át reményteli, működőképes 
„haza” képe, hogy az Éjféli találkozás című történetben, a századelő ismert orosz, 
majd amerikai emigráns írójának, Oszip Dimovnak (1878-1959) a személyében a 
hazátlanná, majd üldözötté vált zsidó identitás sejtelme képződjön meg előttünk. 
Amikor az én-elbeszélő Berlinben találkozik vele, s döbbenten tapasztalja, hogy az 
ismert és viszonylag jól kereső író még a néhány pfenniges kapudíjat sem hajlandó 
kifizetni, ugyanakkor üveg pezsgőt fizet tizenhét márkáért, Dimov baljós előéleté
nek ad hangot: „Nem érted, édes fiam, hogy nem a márkát féltem, a tíz és száz már
kát. A pfennigért reszketek, a napi falat kenyérért aggódom... Attól rettegek, hogy 
megint futni kell... Nem a palotát sajnálom, nem a selyemfuggönyt féltem, amiatt 
rettenek fel éjszaka, hogy nem kell-e megint vennem a vándorbotot... A »pintele- 
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jid«72 aggodalma facsarja szívemet. Csak a pfennig és nem a százmárkás...” (Mar- 
kovits 2014: 183-184). Az elbeszélés aktuális idejében a jóslat már valóság: „Idők 
távolából és ezer meg ezer kilométerek távolságából kérek bocsánatot tőled, te 
nagy költő. Te bűvös látnok, te édes testvér... Megalázva kérem bocsánatod, hogy 
nem mertem akkor megérteni, mire gondolsz...” (Markovits 2014: 184).

72 „bátyus zsidó” (M. R. eredeti magyarázata).

A Reb Ancsli és más avast zsidókról szóló széphistóriák kötetzáró, Régi zsidók 
című jegyzete ilyen értelemben a „nagytörténet” epilógusa is, egy közösség, egy 
létforma felett mondott „gyászbeszéd”, amelynek tartalmaival (miként az előhang 
vallomásos kinyilatkoztatásaival) Markovits Rodion elbeszélő-énje teljes mérték
ben azonosul. Az elbeszélés által görgetett alaptörténet e végkifejlete választ ad 
a recepció által többször fölvetett kérdésre, mi késztette az írót arra, hogy 1939- 
ben, több évtized más irányú tájékozódása után visszatérjen gyermekkora világá
hoz, hogy az elkövetkezendő vészterhes idők árnyékában haszid zsidó történeteket 
kezdjen „mesélni”.
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FARKAS GEIZA/1 FEJNÉLKÜLI EMBER CÍMŰ REGÉNYÉNEK 
EURÓPAI KULTURÁLIS KONTEXTUSA73

73 A tanulmány forrásainak felkutatásában részt vett dr. Németh Ferenc egyetemi tanár.
74 A szerzőknek a témát más szempontokból megközelítő kutatásai, illetve tanulmányai: lásd 

Bence 2014; Németh 2012. Ezeknek eredményei természetszerűleg épülnek be e tanul
mányba is.

A kutatás74 kiindulópontja egy mára már jobbára csak az irodalomtörténet-írás 
által számon tartott regény, Farkas Geiza A fejnélküli ember című, Szabadkán, 
1933-ban megjelent regénye, amely egy - a kutatók feltételezése szerint -, a tér
ségi kisebbségi magyar irodalomtól térbeli és kulturális értelemben is távol eső 
interkulturális és -textuális vonzatkört mozgósít. Az ír Dullahan (gonosz tündér), a 
kelet-németországi „kürtös vadász”, a skandináv , fehér lovon ülő fej nélküli lovas” 
legendájának motívumai ismerhetők fel a regényben; a főhőst üldöző fej nélkü
li démon alakjában. A nyugat-európai kultúrákban ismert történet azonban nem a 
hiedelemmondák és a babonák világából kiindulva terjedt el az európai irodalmi 
és filmkultúrában, hanem Amerikából. A jelenlegi kutatások szerint egy 1820-ban 
megjelent novelláskötetre - az amerikai Washington Irving The Sketch Book of 
Geoffrey Crayon, Gént című novellagyüjteményére, a benne szereplő a The Legend 
of Sleepy Hollow című kísértethistóriára vezethető vissza mediális elterjedtsége. 
Továbbá feltételezhető, hogy Washington Irving, aki hosszabb ideig élt Angliában, 
egy Kari Musáus nevű német szerző által lejegyzett hiedelemtörténetet transzpor
tált át a The Legend of Sleepy Hollow című novella világába. Amerikában ismert 
továbbá egy, a függetlenségi háborúban elesett német zsoldos katonát mint fej 
nélküli lovast megjelenítő kísértethistória. A kutatás célja feltárni többek között, 
hogy miként került be a budapesti, bécsi és eleméri (bánáti) családi kötődésekkel 
és helyszínekkel rendelkező írói pálya alakulásába, s miként tematizálódott iroda
lommá ez a nyugat-európai legenda.
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BEVEZETŐ

Szerteágazó és sokrétű volt Farkas Geizának (1874-1942), a bánáti földbirto
kosnak, próza- és tanulmányírónak, jogásznak, közgazdásznak és szociológusnak 
írói és tudósi életpályája, amelyet mindmáig nem ismerünk teljes egészében. Po- 
lihisztori érdeklődése, amely nagy olvasottságával párosult, egy rendkívüli élet
pályát bontakoztatott ki, amelyben szervesen egybefonódott sokrétű irodalmi és 
társadalomtudósi érdeklődése. Prózájában gyakran felismerhető a társadalomtudós 
szemlélete, ugyanakkor szociológiai, tömeglélektani tanulmányaiban irodalmi 
aspektusok fordulnak elő. Munkásságának megértéséhez, műveinek értelmezésé
hez elengedhetetlen ennek az írói=tudósi kettősségnek az integrális szemlélete.

Életútja Budapestről indult, ott született 1874-ben, s 1942-ban ott is hunyt el 
magányosan, elhagyatottan. Pedig származása, családi háttere révén egészen más 
életpálya várt rá. Édesanyja, hajniki Bobor Mária75, Kiss Ernő aradi vértanú unoká
ja volt, édesapja pedig, nyújtódi és ikafalvi Farkas Geiza királyi táblabíró (Németh 
2000: 56-57). Az anyagi háttér, a több száz holdas eleméri birtok biztosítva volt, 
annak megfelelően pedig írónk életpályája is rendhagyó módon indult: négyéves 
korában már megtanult magyarul és németül írni és olvasni, német dajka nevelte, 
francia, majd svájci nevelőnő foglalkozott vele, iskoláit pedig magántanító fel
ügyelete alatt végezte. A nyarat felváltva hol Eleméren, a családi birtokon töltötte, 
hol pedig Rohitson (Rogaska Slatina), a fürdőben (Németh 2000).

75 Bence Erika 2014-es Farkas Geizáról szóló tanulmányában (Bence 2014) tévesen szerepel 
az író édesanyjáról szóló adat. Bobor Rozália a nagyanyja volt (lásd Németh 2000: 57).

Már gyermekkorában, kilenc-tíz évesen lelki gondjai adódtak, amelyek ké
sőbb is éreztették hatásukat. Önéletrajzában vallja: „Kitört rajtam azon erős ideg
baj, amelynek következményei a legújabb időkig elhatottak” (Németh 2000: 58). 
Eléggé szokatlan hobbinak hódolt az idő tájt. A bélyeggyüjtés mellett megalapozta 
gyászjelentés-gyűjteményét is, amely igencsak szokatlannak tűnt a zsenge korú 
fiatalok körében (Németh 2000: 59).

Egyetemi tanulmányai során jogi diplomát szerzett, egy ideig hivatalnokosko- 
dott, majd birtokán gazdálkodott, de érdeklődése mindinkább a társadalomtudo
mányok, különösképpen a szociológia és társadalom-lélektan felé irányult (Né
meth 2012: 27^2). Főként az egyén és társadalom viszonya foglalkoztatta, azt 
próbálta munkáiban, tanulmányaiban elemezni, értelmezni. Egyéni meglátású 
társadalom-lélektani vizsgálódásaival úttörő szerepet vállalt a vajdasági magyar 
tudományos közéletben (Németh 2012). Valójában csak napjainkban kezdi a tudo
mány- és művelődéstörténet újfent értékelni és megbecsülni lélektani szakdolgo
zatait, az egyén, csoport, tömeg és társadalom témakörében folytatott kutatásainak 
eredményeit, a „sokaságáról szóló társadalom-lélektani problémafelvetéseit, ame
lyekkel annak idején kora előtt járt (Németh 2012). Farkas Geiza nagyszerűsége 
abban rejlett, hogy az 1920-as, 1930-as években két fontos diszciplína, a szocioló
gia és a lélektan határmezsgyéjén ténykedett és alkotott fontos értékszempontokat; 
új érdeklődési körének vonzatkörében, amelyet még az első világháború idején 
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teljesített ki, s amelynek egyik fontos összegezése Az emberi csoportok lélektana 
(Farkas 1916) című tanulmánya volt. Ezt később még két fontos munkája egészí
tette ki: a Démonok közt (Farkas 1923), valamint A társadalmi lélektan köréből 
(Farkas 1925). Az első világháború kitörésekor, már 1914-ben társadalom-lélekta
ni módszerekkel igyekszik megvilágítani a háború kitörésének okait (Farkas 1914). 
E tudományos kutatások „irodalmi lecsapódása”, irodalmi kontextualizálása lett a 
Kalangya Könyvtár sorozat első köteteként napvilágot látott, A fej nélküli ember 
(Farkas 1933) című regénye. Később kisebb dolgozataiban, folyóiratokban megje
lentetett tanulmányaiban és publicisztikájában is kiemelten boncolgatta a társada
lom-lélektan egyes aspektusait, megnyilvánulási formáit (Németh 2007: 101-120).

A FEJNÉLKŰLI LEGENDÁJÁNAK ALAPJAI FARKAS GEIZA 
TÁRSADALOM-LÉLEKTANI TANULMÁNYAIBAN

Minden bizonnyal az első világháború tragikus eseményei hangolták át a szocio
lógust a társadalom-lélektani vizsgálódásokra, melyeknek eredményeit a Huszadik 
Században és más tekintélyes folyóiratokban tette közzé (Bori 1971: 41-48). Mint 
Bori Imre írja, miután az 1920-as években „hazaemigrált”, attól kezdődően szinte 
teljes mértékben a lélektani kérdések kötötték le érdeklődését: „Az ember »démo
nai« kezdik érdekelni, amelyek a háborúba sodort emberekben oly egyértelműen 
megmutatták az erejüket” (Bori 1971: 41). A háború következményeiről, traumái
ról szólva fogalmazza Farkas Az emberi csoportok lélektanában: „Utat tör magá
nak az a meggyőződés, hogy egy győzelmes háború árán egy más nemzet fölött 
szerzett előny sok szenvedést jelent ugyan a legyőzöttekre, de majd ugyanannyit a 
győztesre nézve, melynek csak egyes rétegei, tagjai látják a diadal hasznát” (Farkas 
1916: 158).

Az egyén és a társadalom viszonyát taglalva jut el Farkas - Démonok közt című 
tanulmányában - a démonok, illeve a démoniság fogalmához, amely segítségé
vel már értelmezni tudja ezt a viszonyt. Kiindulópontja szükségszerűen a szakiro
dalom, mindenekelőtt a német és a francia; Goethe, Wahle, Nietzsche, Spencer, 
Schopenhauer, Weininger, Barbusse, Mauthner, Leopold, Le Bon, Coppée, Rus- 
kin, Bergson, Tagore és mások vonatkozó értelmezéseit érvényesíti (Farkas 1923). 
Farkas Geiza Goethe démonértelmezéséből indul ki, amelyre azután ráépíti saját 
meglátásait, értelmezéseit. Ennek nyomán Farkas Geiza démoninak nevezi „azt a 
lényt, amely [...] minden más közé lép, minden mást elválaszt és összeköt” (Farkas 
1923: 2). Alapvető tézise, hogy „a démoni minden testben és testetlenben megnyi
latkozik, sőt állatoknál a legkülönösebb érdekességgel lép elő, mégis az emberrel 
áll a legcsodálatosabb összefüggésben és egy hatalmat képez, mely ha nem ellen
tétes az erkölcsi világrenddel, keresztezi azt” (Farkas 1923: 3). A továbbiakban a 
démonoktáX nem mint „különfajú lényegekről” beszél, hanem a démoniságtáX mint 
sajátságról, amely a legkülönfélébb élőlényeknél, sőt élettelen tárgyaknál is előfor
dulhat (Farkas 1923: 3). Démoninak nevez egyes „természeti vagy társadalmi erő
ket, vagy éppenséggel a minden emberben működő indulatot, amelyet gyakran dé
monként személyesítünk meg. [...] A démon olykor változtatja, az ember tetteihez 
szabja magatartását, még alkudni, egyezkedni is enged magával” (Farkas 1923:4—5).
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Farkas Geizát - s ezt az általa meghivatkozott szakirodalom is bizonyítja - 
zömmel német és francia müvek irányították a démon és démoniság képzete felé, 
s ugyancsak joggal feltételezhető, hogy később, a fej nélküli ember (regénybe 
transzportált) alakja is részben onnan származhatott. Itt kell felhívni a figyelmet 
Farkas Geiza gazdag, sokfelé tájolódó olvasáskultúrájára, amelynek alapját min
denképpen gazdag, még a 18. században megalapozott családi könyvtára képezte, 
amelyet ő személyesen is, élete során több ezer kötettel gyarapítón.76

76 Azok jó része később, halála után (Marton Andor könyvtárával együtt) a nagybecskereki 
Petőfi Művelődési Egyesület Könyvtárának alapját képezték.

Hogy pontosan megértsük, mi történik Nagybáti György személyiségével, A 
fejnélküli ember főhősével, Farkas Geiza társadalom-lélektani tanulmányait, min
denekelőtt A háború lélektana: az idő harcokat újráz és a Démonok közt című 
tanulmányainak kitételeit hívhatjuk segítségül. A tudós ugyanis a társadalomban 
olyan jelenségeket lát, amelyek az idővel törvényszerűen megismétlődnek, illetve 
jelen vannak. E felfogás értelmében a háború is ilyen jelenség az emberiség tör
ténetében, amelynek okai társadalom-lélektani mozzanatokra vezethetők vissza: 
„...a háborúk manapság nem kis részben azért lehetségesek, mert már a múltban 
előfordultak. [...] Ezt a csodát csupán a lezajlott háborúk emlékei, az emberek sok 
nemzedéken keresztül táplált atavisztikus hagyományai, militarista nevelési mód
jai teszik lehetővé” (Farkas 1914).

Démonok közt című nagytanulmányában az emberi pszichét jó és rossz dé
monokká folytatott küzdelmek „helyedként határozza meg, ahol „[...] a démon 
sohasem közömbös, ritkán tárgyilagos vagy igazságos; rendszerint szinte vakon 
áll valakinek a szolgálatában, vagy tör megrontására, a legnagyobb mértékben 
szubjektív. Az erkölcsi álláspont nem idegen tőle; az embert jó démonja rendesen 
az erény útjára igyekszik irányítani, rossz démonja pedig bűnbe sodorni” (Farkas 
1923: 4). A démon jelenlétének és megnyilatkozásainak különböző szintjeit kü
lönbözteti meg a nyelvi szinten jelentkező démoniságtól az elhalt emberekre mint 
démonokra való emlékezésen át a démon „emberiesítés”-éig (Farkas 1923: 12).

A FEJNÉLKÜLI EMBER, FARKAS GEIZA REGÉNYE

A beszédben indukálódó/kifejeződő képzelet, az álom és a látomás képezi azt 
a hármas kiterjedtségü, egymással összefüggő tartományt, amelyben Farkas Geiza 
1933-ban napvilágot látott regénye, A fejnélküli ember démoni alakja megjelenhet 
és alakot ölthet. A korabeli kritika „nagyszabású pszichopatológiai felépítésű re
gényének (Bisztray-Csuka 1943: 315) minősíti.

A fejnélküli ember főhőse, Nagybáti György a „démonok között” kibontako
zó lét minden jelentését és megnyilatkozását átéli, miközben a különböző, egyre 
súlyosabb szintekre való átlépés egybeesik lélektani és egzisztenciális (családi és 
szerelmi élete, társadalmi szerepe) leépülésének folyamatával, ami az önmagában 
lakó démon elpusztításáig, rejtélyes és furcsa haláláig vezet (Bence 2014).

Nagybáti György jómódú városi fakereskedő, köztiszteletben álló polgár és 
tisztességes családapa, éjszakánként azonban egy „fej nélküli” emberrel, azaz 
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egy démonszerü lénnyel küszködik. A közvetlen narrátori szólam nem bontja ki 
számunkra a történések valósághátterét, de a személyéhez kapcsolódó kétértelmű 
kommentárokból sejtjük, hogy a vagyona megalapozásához szükséges alaptőkét 
nem becsületes úton szerezte. ,,[E]szébe juthatott, hogy nem is olyan régen, ő is 
csak olyan volt, mint mi, még olyan sem, mert ö nem is telepen dolgozott, hanem 
kinn az erdőben. [...] De hogy is lehet valakinek ekkora szerencséje! - ebben a fel
kiáltásban szűrődött ki valamennyiök legközösebb gondolata” (Farkas 1933: 26). 
Az egzisztenciális helyzetükkel elégedetlen munkások (az 1930-as évek elején, a 
gazdasági válság idején játszódnak az események!) mellett a társadalom más ré
tegéhez tartozó, Nagybátival kapcsolatot tartó személyek (pl. asztaltársaságának 
tagjai) is kommentálják anyagi és társadalmi felemelkedésének történetét: ,,[C]sak 
jó feje van annak, aki tíz év alatt semmiből egy ilyen nagyszerű fatelepet teremtett” 
(Farkas 1933: 15). Többször maga is megjegyzést tesz önnön léthelyzetére és csa
ládi állapotára: „Ott nem is lát olyasmit, ami nem való, legalább szüleinél marad... 
oda nem jöhet utána ő, ott az ilyen finom úri nőnek... aki mindenen megsértődik, 
elutálkozik... aminöt nem szabad lett volna elvennem... Hiszen ha most kereskedő 
vagyok is, azelőtt csak erdei munkás voltam, ő pedig okleveles tanítónő, járásbíró 
leánya... Nem vagyunk egymáshoz valók, ezt már akkor látnom kellett volna, mi
kor a barátaim annyira ajánlották nekem ezt a házasságot” (Farkas 1933: 19).

A különleges anyagi és társadalmi felemelkedés történetét a narrátor is elmeséli: 
„Nagybáti Györgyről az egész világ vagy legalább városának egész világa tudta, 
hogy ritka értelmes, erőteljes, törtető üzletember, aki ugyan alaposan kivette 
részét az ifjúkor bolondságaiból, botlásaiból is, de azután mégis a legjobb útra 
tért. Szegény, sőt nagyon szegény emberek gyereke volt, mégis járt iskolába, még 
valamely váratlanul bőkezűvé lett úri keresztapa jóvoltából polgárit is végzett, majd 
a gyermekkori kanászkodás emlékeivel gazdagon irodába került. Ott azonban nem 
vált be, sokszor munka helyett elcsatangolt, leányzókkal szerelmi és legényekkel 
verekedési ügyekbe keveredett, még a reá bízottakról sem tudott tökéletesen 
elszámolni - visszaesett gyermekkora legfeketébb szegénységébe. Ebben sem 
érezte ugyan magát éppen elveszettnek; izmos karjával mint erdőmunkás még 
többet keresett, mint írnok korában a fejével. Egyszer aztán valóságosan és 
állandóan rámosolygott a szerencse; bár semmit meg nem tagadott magától, 
mindig volt pénze. Elköltözött vidékről és egy városban, ahol senki sem ismerte, 
egy szerény kis tüzelőanyag-boltot nyitott. Ebből alig három év alatt hatalmas 
fatelep lett, melynek tulajdonosát mindenki becsülte, barátul kereste, mindenhova 
bejelölte, beválasztotta. Makfalvy járásbíró hozzáadta a lányát, volt már egy fiuk, 
aki úgy látszott, a legszebb összhangban örökölte anyja finom idegzetét és apja 
erős tehetségét” (Farkas 1933: 65-66).

A halálát követően megindult szóbeszéd pedig már konkrét megjelöléseket is 
tartalmaz:

„-Azt mondják, - ismerte el Várkai tanár, - hogy az összeomláskor mindenfélé
vel üzérkedett, gazdátlan vagy ezekké tett marháktól kezdve lepecsételetlen ban
kókig és megpecsételt sorsú emberek házaiig. így lett a szegény erdei munkásból 
néhány év alatt nagykereskedő.
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- Ez valószínű, - mondta Vucsetics Bátó, - de ez még kedvező eset. Beszél
nek, hiszen tudjátok, valami Pantelics nevű dolnja tuzlai marhakupecről, mások 
meg egy Neumayer osztrák bevásárló tisztről, akit a háború idején Bród környékén 
meggyilkolt és kirabolt volna. Erre vonatkozólag a legutóbbi időben, mikor már 
nem volt egészen ura a szavainak, többször el is árulta magát...

- Hogyan? mondd csak el még egyszer, - kívánták többen is.
- Hát mindig valakiről beszélt, akit megöltek, a fejét levágták és a folyóba dob

ták.
Azóta fej nélkül örökösen a gyilkosa körül settenkedik és lesi a pillanatot, mikor 

bosszút állhat rajta. A gyilkos pedig nem más, mint Nagybáti. Érdekes, hogy a fe
jetlen emberrel együtt a fiát, a kis Karcsit is emlegetni szokta, azt féltette legjobban 
attól a halott ellenségtől. - De mintha néha már ettől a fiútól is félt volna” (Farkas 
1933:229-230).

Farkas Geiza születésének századik évfordulóján az Üzenet folyóiratban tanul
mány jelent meg, amelyben A fej nélküli embert mint „dzsentri-regény”-t láttatja 
a szerző (Csetvei 1974). Kétségkívül van igazságtartalma a „fölülházasodó” és a 
jelölt társadalmi réteg tagjait utánzó Nagybáti Györgyről kialakított jellemképnek, 
jelenkori kutatásaink ugyanakkor arról győztek meg bennünket, hogy a vajdasági 
magyar irodalom ezen alkotása sokkalta inkább következik szerzőjük társadalom
tudományos érdeklődéséből és kapcsolódik ilyen tárgyú publikációinak sorozatá
hoz, mint a 19. század végi dzsentriregények világához, másrészt a „fej nélküli 
démon” a nyugat-európai hiedelemmondák és legendák kultuszára épülő amerikai 
rémromantika hagyományával mutat rokonságot, amelyet nemcsak a 19. század 
végi és a 20. század eleji európai irodalmi, hanem a populáris kultúra is kiaknázott 
(színpadi adaptációk, fejnélküli portrék77 etc.).

77 The Headless Horseman (1922), egy némafilm volt Edward Venturini rendezésében, Icha- 
bod Crane szerepében Will Rogers. New Yorkban készült a Hudson folyó völgyében. A 
századfordulón, a fényképészet fejlődésével, Amerikában divatossá vált a fej nélküli port
rék készítése (Anonim, é. n.).

A FEJ NÉLKÜLI EMBER LEGENDÁJA FARKAS GEIZA REGÉNYÉBEN

A regény elbeszélői szólama nem tartalmazza a kórisme előzményeinek, illet
ve konkrét valóságtartalmainak leírását. Ezekre csak a már idézett szóbeszédből, 
illetve a főhős látomásainak leírásából következtethetünk. Leghatásosabb és - a 
sok közül - leghosszabb és -pusztítóbb látomásában Nagybáti György katonaszö
kevényként jelenik meg Boszniában. A hazafelé tartó úton azonban összetalálkozik 
egy marhakereskedővel, aki felismeri benne a dezertőrt, ezért megpróbálja mani
pulálni és kihasználni. O azonban Brodnál megöli a kupecot, elveszi a nála levő 
tekintélyes pénzösszeget és vagyontárgyakat, s hogy ne tudják azonosítani a holt
testet, levágja a fejét, és bedobja a Szávába. A megjelenített látomás - legalábbis 
a közlés szempontjából - meglehetősen kihagyásos, szaggatott, töredékes, uta
lásszerű: „Újabb álomváltozás. Nagybáti ismét fiatal, ismét szökött katona, ismét 
csavargó. Most ő térdel a másiknak mellén. - Már ez nem mozdul, nem is hörög, 
vége, akár annak az orosznak, akivel Mármarosban a járőrön összeölelkeztem...
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A kése már az enyém, mi is van még nála? Egy tárca, jó tömött tárca, pompás 
száz- és ezerkoronásokkal. Ezeket szépen elveszem, rám fér, mindenesetre inkább, 
mint ö rá... Csak persze a tárcából kiszedem; nálam ugyan semmi se legyen a 
pénzen kívül, ami az övé volt... Jó lesz a bankóknak a kapcarongyban is, amit a 
katonai felszerelésből, az angyalbőrömből még el nem adtam... Már azért is el 
kellett hallgatnia, hogy ne fecsegje ki valahol, micsoda lógós katonát látott... mert 
kitalálta, hogy az vagyok... Most már tovább mehetek Vukovárra, vagy akárhova. 
Már könnyebben bújhatok el a katonai nyomozók elöl is, hisz van pénzem... De 
mi lesz, ha őt itt megtalálják, megismerik, keresésére indulnak a gyilkosának, fel
verik az egész vidéket? El kell, hogy tűnjék, de hogyan? [...] Elég, ha a fejét nem 
találják. Az belefér még a batyujába is; a többit itt hagyhatom, legfeljebb, hogy 
gallyat hordok rá... Éppen jó, hogy kést hozott magával; ezzel levághatom a fejét... 
Hisz háború van, ki-ki úgy marad életben és boldogul, ahogy tud, csak lehetőleg 
úgy, hogy nagyon véres ne legyek... No hát rajta, ha most mészáros lennék... Ujjaj! 
Még egyszer kinyitja a szemét, megmozdítja a kezét! Hogy néz rám, hogy néz! 
Az ajka is mozog, mintha egyszerre könyörögni akarna nekem, vagy megátkozni, 
belém harapni... Hamar, hamar! Már nyisszen, már reccsen! Kezemben a fej, bele 
a batyuba; a többi holmi csak maradjon és most lógj, siess, fuss... Csak mégis vi
gyázz, senki rád figyelmes ne lehessen; inkább lopózkodj az erdei mezsgyéken és 
menj közömbösen, nyugodtan, mikor tágasabb, világosabb útra érsz ki...” (Farkas 
1933: 178-179).

A szörnyű és véres - Nagybátit egyszerre kétségbeesett menekülőnek és elve
temült gyilkosnak bemutató - látomás egyik legfontosabb, a háborút elkülönítő 
létállapotként magyarázó kitétele, miszerint „háború van, ki-ki úgy marad életben 
és boldogul, ahogy tud” (Farkas 1933: 179), ami a szökött katona lelkivilágát és 
gondolkodását megváltozott állapotként fogja fel, s visszautal saját, 1923-ban nap
világot látott Démonok közt című tanulmányára: „...katonaruhában hivatali helyi
ségben [...] a legtöbb ember - jó és rossz értelemben - egészen másként viselke
dik, cselekszik, mint házi ruhában, családi vagy baráti körben” (Farkas 1923: 29), 
illetve meghatározott körülmények között - ilyen lehet a megkülönböztető viselet 
és a jelvény (katonaruha, rangfokozat), de a szertartások és megszólítási formák is 
(„katonaszökevény” - B. E. megj.) - „az ember valóban mássá, kevésbé emberré 
és inkább démonná” (Farkas 1923: 29) válik. Csak erről az alapról (a megváltozott 
lelkiállapot szemszögéből) magyarázható ugyanis, hogy az alapvetően tisztességes 
Nagybáti ilyen szörnyű cselekedetre volt képes, majd a háborút követően nemcsak 
„visszaáll” eredeti társadalmi státusa, de a korábbihoz képest magasabb életvezeté
si formát követ és alkot magának.

Nagybáti a gyilkosságot követően „világosabb útra” (Farkas 1933: 179) szeret
ne lépni, amit nemcsak térben zajló cselekedetként, hanem lelki értelmű elhatá
rozásként is értelmezhetünk. A marhakereskedő pénzét felhasználva és a háborús 
konjunktúrát kihasználva megalapozza vagyonát; egyszerű favágóból fatelep-tu
lajdonos és kereskedő lesz, aki feleségül veszi a város egyik legelőkelőbb család
jának leányát. A fej nélküli ember látomásától mint saját bűntudata tárgyiasult ké
pétől, saját démonától azonban sohasem szabadulhat, ami személyisége szétesését 
és pusztulását okozza. Ilyen értelemben Farkas Geiza regénye a későbbi korokban 
„vietnami szindróma”-ként ismertté lett kortörténet, a háborús poszttrauma első 
regényszerü feldolgozása a (vajdasági) magyar irodalomban.
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A DÉMON JELENLÉTE A REGÉNY NYELVI/BESZÉDBELI SZINTJEIN

A fejnélküli ember regénykezdö elbeszélői reflexiója a történések irreális tarto
mányaira (itt a felhőkre kivetített képzelet világára) irányítja a figyelmünket: „Van 
egy világ, nem messze, alig néhány kilométerre, sőt, annyira se tőlünk, vagy inkább 
fölöttünk, melyben mindent megláthatunk, amit idelent csak elképzelni szoktunk. 
Nem kézzelfogható, de mégis valóságként jelenik meg ott előttünk minden, ami 
nálunk van és hozzá az is, ami csak lehetne, sőt ami itt lehetetlen” (Farkas 1933: 9).

A kezdő szituációban a gyermekével együtt a folyóparton heverésző Nagybátit 
pillantjuk meg, aki kezdetben élvezettel hallgatja a kisfiú képzelgéseit a fölöttük 
úszó felhőkről. Egyik véletlen megjelenített kép azonban az apa váratlanul arro
gáns reakcióját váltja ki: „Ott egy ember szalad, úgy hogy a lábai csaknem egy vo
nalban vannak, a karjai is, melyekből az egyiket előre, a másikat hátra veti. De feje 
nincs, vagy talán, ott tovább repül el tőle...” (Farkas, 1933: 11). Elsődleges feltéte
lezésünk, miszerint az „elszalad a fejétől” kifejezés frazeológiai egységnek tekint
hető, nem igazolódott be a vonatkozó szakirodalom78 révén, szerepel viszont Jókai 
Mór A lőcsei fehér asszony (1884) című regényében. Czelder Orbán (1674-1717) 
kuruc ezredesről mondja Georg Löffelhoz (1661-1719) tábornok: „Ez az ember 
előbb-utóbb el fog szaladni a fejétől” (Jókai 1974: 359). Megtalálható viszont a ,jó 
feje van ” frazeológiai egység több forrásban79 is. Ez a második olyan beszédbeli 
fordulat, amelynek elhangzását követően Nagybáti ugyancsak elutasítóan reagál. A 
Szokolovics vendéglőben, a Hazug névre hallgató asztaltársasága körében mond
ják rá, hogy büszke lehet ,jó fejére” (Farkas 1933: 15). De Nagybátit zavarja egyik 
alkalmazottja, Mehurek félrebillent feje („csak lóg a nyakán” [Farkas 1933: 33]) 
éppúgy, miként felzaklatja a Marié Antoinette életéről szóló szomorújáték80, amit 
a fiával együtt néz meg a helyi moziban: „Szörnyűség, szólt a tolongásban melléje 
került Várkai tanárhoz, az a sok lefejezett ember!” (Farkas 1933: 33).

78 A következő forrásokban néztük meg: Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondá
sok szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013; O. Nagy Gábor: Magyar szólások és köz
mondások, Gondolat, Budapest, 1966; Bárdosi Vilmos (szerk.): Magyar szólástár, Tinta 
Könyvkiadó, Budapest, 2003; T. Litovkina Anna: Magyar közmondástár, Tinta Könyv
kiadó, Budapest, 2005; O. Nagy Gábor: Mi fán terem?, Gondolat, Budapest, 1979; Sze- 
merkényi Ágnes: Szólások és közmondások Osiris, Budapest, 2009; Gerencsér Ferenc 
(szerk.): Magyar közmondások, szólások diákoknak, Puedlo Könyvkiadó, Debrecen; Mar- 
galits Ede (szerk.): Magyar közmondások és közmondásszerü szólások. Kiadta Kókai La
jos, Budapest, 1896.

79P1. Magyar szólások és közmondások adatbázisa. Bárdosi Vilmos (szerk.). Tinta 
Könyvkiadó, Budapest, 2012. Ezek szerint: jó feje van (sz) (neutr)
a) gyors felfogású;
b) könnyen tanul {vkinek}.

80 Behatóbb vizsgálatok nélkül nem lehet kideríteni, hogy a múlt század húszas éveinek 
végén vagy harmincas éveinek elején valóban létezett-e ilyen filmprodukció, tehát van-e 
referenciális alapja ennek a regénybeli epizódnak. Jean Renoir La Marseillaise című is
mert filmjét csak 1938-ban mutatták be.

Mindezek a mozzanatok azonban csak a főhős lelkiismereti válságára, a bűn
tudat hárításának jelenségére utalnak. A feleségét hűtlenséggel vádoló férj maga
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tartása azonban már teljesen irreális mozzanatokat tartalmaz, kóros lelkiállapotot 
feltételez. Ugyanis nem egy valóságos férfival gyanúsítja meg az asszonyt, hanem 
az öt üldöző fej nélküli ember démonával. Ezért jelent számára bizonyítékot az 
a körülmény (a fejpáma sima volta), amit az asszony épp ellenérvként hoz fel a 
hűtlenség vádjával szemben:

„Aztán hirtelen a saját ágya felé fordult és tompa, rekedt hangon azt mondta: itt 
valaki volt előttem!

Mária szemei tágra nyíltak. Itt valaki? kérdezte. Ugyan mire, kire gondol? Tér
jen magához, én voltam csak itt és sírtam maga után... úgy néz mintha nem hinne 
nekem. Még ezt is meg kellett érnem! De hát ha nem hisz a szavamnak, nézzen 
oda: a párnája egészen sima; ott nem fekhetett senki. [...]

- Könnyű ezt mondani, éppen arról, hogy ott a fejpáma sima, tudom, hogy ki 
volt itt, engem nem lehet becsapni!” (Farkas 1933: 17.)

A józan logika kikapcsolása, a tények feletti/melletti átsiklás és elbeszélés 
ugyancsak jellemzi ezt, azaz Nagybáti magatartását, miként az is, hogy a nyelv
nek nincs meggyőző ereje számára. Kezdetben Nagybáti még maga is vissza-visz- 
szakapcsol a realitások világába, megpróbálja visszavonni korábbi feltételezéseit. 
„Megkérem az asszonyt, jöjjön vissza, nem hiszek róla semmi rosszat, én is megja
vulok. De fog-e nekem hinni. És ha ő megint eljön, amikor én nem vagyok itthon, 
és akkor-jaj mi lesz!” (Farkas 1933: 19) - hangzik a felesége hűtlenségére vonat
kozó vádak józan átgondolása és visszavonása, ugyanakkor a gondolkodás logikus 
menete rögtön kisiklik, amikor a démon képe kerül előtérbe. Hasonló degeneratív 
gondolkodás csapdájába esik a fatelepén történt gyújtogatás esetében is, amikor 
szinte egyértelmű, hogy a telepről korábban elbocsátott elégedetlen munkások 
bosszújáról van szó. A fia elbeszélését - aki kiment egy kisgyermeket az égő épü
letből, majd határozottan és világosan állítja, hogy saját akaratából tette ki magát 
életveszélynek - sem hiszi el: „Mindent elhiszek, amit ez a gyerek mond, de úgy 
tetszik, nem mondott el mindent. Nem gondolom, hogy magától szaladt el tőlünk 
az irodából... biztosan hívta valaki, aki veszedelembe kívánta sodorni, aki rosszat 
akar neki is, nekünk is... És gondolom is, hogy ki” (Farkas 1933: 137).

A DÉMON MINT HALOTT EMBER

Az emberi pszichét átható démon Farkas Geiza szerint megjelenhet „álom-, láz- 
és hallucináció-képek, hangok” (Farkas 1923: 13) formájában. A fejnélküli ember 
démona legtöbbször ilyen formában, Nagybáti rémálmaiban fordul elő. E zavaros 
és töredékes rémlátomásokban az ekképp kísértő démonnak csak néhány vonását 
ismerjük meg. A sok közül három domináns jelenetet szeretnénk kiemelni. Az első 
egy (szerencsés kimenetelű) párbaj következménye, amely Nagybátit érintő be
csületbeli ügy, de mert ellenfele (Hodek lapszerkesztő) öt nem tartja úriembernek, 
helyette a zavaró külsejű („billegő fejű”) alkalmazott, Mehurek vállalja annak tisz
tázását. A valóságban nem kerül sor vérontásra, de a főhős álmában folytatódik a 
történet: „Ebben azután csakhamar a párbajozandókat látta maga előtt, egymás el
len szegezett iromba pisztolyokkal, melyeknek csöve kisebb ágyúcsőnek is beillett.
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Először Hodek lőtt, szörnyű fustszallag jött ki a fegyveréből, annak köszönhette 
életét, hogy most is rendes szokása szerint billegette a fejét és éppen félrebillen
tette a feléje repülő rettenetes nagy golyó útjából. Azután ő lőtt és a golyója épp 
ádámcsutkán érte Hodeket, aki későn próbálta inggallérját eltekemi és akinek feje 
most elhajított labda módjára repült el felőle. De sajátságos módon nem esett ösz- 
sze, nem is ejtette el fegyverét, hanem amúgy fej nélkül állva maradt. És Mehurek 
most neki, Nagybátinak adta át fegyverét, ő maga félreugrott. Nagybáti állt most 
a porondon szemben már nem Hodekkel, hanem a fejetlen emberrel. És mindkét 
pisztoly még mindig vagy újra töltve volt, ezt biztosan tudta. A fejetlen végleges 
biztonsággal célzott - nem dördülés, hanem csattanás hallatszott, de olyan, amitől 
nem a füldob, hanem az egész emberi agy megszakadhatott. És már repült Nagy
báti feje, arca felé a golyó, vagy inkább egy ördögien dühös kifejezésü ólomfej. 
Rettenetes hasogató fájdalom saját fején keresztül” (Farkas 1933: 104).

A második legfontosabb álomlátása közvetlenül megelőzi a fatelepen kirobbant 
tűzvészt; az álom valóságba fordulására riad fel: „O járt kinn a telepudvarban, ezt 
biztosan tudta, látta is az iroda-ablakon át. Csodálatos biztonsággal találja meg út
ját a faölek és gerendasáncok, deszkaépítmények közti mesgyéken, sehol, egyszer 
sem üti karját vagy lábát bármibe. Pedig nincs feje; széles vállai fölött nyakcsont
jából csak egy egészen pislákoló gyertyaláng emelkedik ki” (Farkas 1933: 127).

A harmadik meghatározó álombéli víziója viszont visszaviszi katonáskodásának 
színhelyére. Az előbbiekhez képest viszonylag hosszú látomás a gyilkosságot elbe
szélő kulcsjelenet előzményeit tárja fel: „Éjszakában volt most is, de meglehetősen 
hold- vagy csillagfényes éjszakában a szabadban. Valahol Boszniában már közel a 
Száva folyóhoz, ezt jól tudta. [...] Egyszerre csak egy épület előtt találta magát: fá
ból ácsolt szénapajta, aminő arrafelé szokásos. Körülötte semmi más épület, benne 
semmi élőlény, bizonyára egy szétszórt fekvésű gazdaságnak legkülsőbb erődje, 
melyet gazdája csak néhányszor évente keres fel és vesz használatba”81 (Farkas 
1933: 146).

81 A jelenet tapasztalati alapját Farkas Geiza első világháborús boszniai katonáskodása je
lentheti (lásd Németh 2004).

A magát ebben az álomban izmos fiatalembernek látó/láttató Nagybáti e pajtá
ban húzza meg magát, s itt szembesül ismét démonával. Az álom logikai és krono
lógiai rendjének kuszaságára utal, hogy ezekben a jelenetekben már nála vannak 
azok a bankók és javak, amelyek a valóságban csak a marhakereskedővel (aki itt 
már halott) való, e helyszínen történő találkozása után, a gyilkosságot követően 
kerülnek hozzá: „Egyszerre mozgást lát. Egy emberi alak két kezével tapogatódzva 
jár a pajtában, éppenúgy mint az előbb ő maga. Voltaképpen az emberből csak a lá
bakat látja tisztán, törzse, már a tető árnyékában, sötétben marad. A lábak mindun
talan rögöknek, léceknek, cölöpöknek ütődnek, aki itt jön, még annyit sem lát, mint 
ő maga. Szóljon-e neki, hogy errefelé, nyújtson bajtársi segítő kezet? Nem, nem, 
inkább sohase érjen ide ez a másik. Pedig közeledik, már a következő pillanatban 
itt lehet mellette... Már itt is van, megint botlik és lezuhan. Most meglátszik a tör
zse is, tapogató két keze, de nem a feje, mert az... nincs. A fejetlen alak tehetetlenül 
lezuhan - egyenesen Nagybáti fejére” (Farkas 1933: 147).
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Nagybáti György kóros lelkiállapotának e szintjén még önmagával szemben ha
tározza meg a Fejnélküli kilétét, akiben az általa tisztázatlan körülmények között 
megölt marhakereskedö bosszúálló kísértetét (egy halott embert) vélhetjük felfe
dezni. A tűzvészt követően (amikor a fia életveszélybe kerül) azonban súlyosbodik 
az állapota. „Emberiesül” a démona.

A DÉMON „EMBERIESÍTÉSE”

Amíg korábban úgy vélte, a démon ellene tör, az ö fizikai létét veszélyezteti, 
az események előrehaladtával egyre inkább a fia és a felesége életét kezdi félte
ni. A fejnélküli ember fiktív világában megnyilatkozó jelenségek megfelelnek a 
tudós Farkas Geiza társadalom-lélektani tanulmánya, a Démonok közt démonké
pének, különösen a démon „emberiesítésé”-röl szóló kitételnek. Ezek szerint „az 
emberre nézve tulajdonképpen minden más ember mindvégig hol felebarát, hol 
démon” (Farkas 1923: 12), illetve: „Itt említhetjük még némely, olykor különben 
fejlett értelmiségü embernél is észlelhető különleges, sem kimutatható emlékek 
sem valamely atavizmus által teljesen meg nem magyarázható előszereteteket, el
lenszenveket, félelem- és undorérzeteket, idiosynkrasiákat bizonyos tárgyak vagy 
személyek iránt kellőleg nem indokolt »imponálásokat« a hysteriának tulajdonított 
vonzódások és irtózások nagy részét, a megrontó tekintetű emberektől - jellatore - 
való elterjedt félelmet, végre a páni félelmeket, melyek olykor az embernek nagy 
tömegeit vonják el hirtelen helyzetük világos áttekintésétől, sodorják végzetes tet
tekbe, vagy tétlenségekben, ezzel néha még a világtörténelem folyását is eltérítve 
addigi irányától” (Farkas 1923: 13).

Nagybáti a nyelvi szinten gyakorta megjelenő démoniság, majd az „álom-, láz- 
és hallucináció-képek, hangok” (Farkas 1933: 13) állapotán túl saját tízéves fiában, 
Karcsiban „emberiesíti” fej nélküli démonát.

Kezdetben a démonnal való fizikai kontaktustól félti a fiát, majd attól tart, hogy 
az szerettei életére tör, végül (Karcsiék eltévedésének története után) úgy tartja, 
hogy a démon elragadta tőle gyermekét, s az, aki a fiúban testet öltött, maga a fej 
nélküli démon-ember: „És Karcsi? Az egészen a Mária fia, nem az övé. Legalább 
ő nem ilyen mindig tiszta és rendes, jól tanuló, minden szavát meglatoló, minde
nen .elgondolkozó, mindenkihez jónak lenni akaró kis tudós, művész volt tízéves 
korában. Hanem olyan, aminőnek egy fiúnak lennie kell: rossz és megint rossz, 
aki bosszantotta, verte a többi gyereket, kifogott a nagyokon, sokszor kerülte az 
iskolát, kisebbszerü lopásokkal, rablásokkal is megszerezte a csemegét, játékot, 
melyet éppen áhított, azzal büszkélkedett, hogy minél többféle garázdaságra képes, 
amiben mások nem tudják utánozni. Karcsinak már az arckifejezése is koraérett, 
túlkomoly, szinte öreges... Talán csakugyan nem is az ö fia... talán valami titokzatos 
módon amazé az évekkel Karcsi születése előtt... elhalt... másiké...

Talán nem is a fia annak a másiknak, hanem - ö maga. Honnan lenne különben, 
hogy ő soha egyszerre nem látja a fiát és az ellenséget? Talán az előbbi mindig csak 
az utóbbinak egy megjelenési alakja volt, melyet azért vett fel, hogy a legteljeseb
ben megadja neki a visszajáró kölcsönkenyeret, s maga számára vegye el mind, 
ami neki van, amit szerez, legutoljára még a fejét is...” (Farkas 1933: 211).
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Amíg korábban vissza tudott kapcsolni a lázálmok és a hallucinációk, a zavart 
elmeállapot szintjéről a valóságba, addig ezen a szinten már nincs visszafelé vezető 
út, a józan logika és a tényeken alapuló magyarázat itt már világértési tapasztalatán 
kívülre kerül. A befogadó egyes eseményekről többet tud ugyan mint a főhős (pl. 
tudjuk, hogy a besurranó tolvaj tettei, akit Nagybáti ugyancsak a Fejnélkülivel azo
nosít, a jómódúak ellen szövetkező felforgatok tevékenységét jelenti, az eltévedt 
Karcsi helyzetével visszaélő, de azt végül ki nem használó személy pedig a fate
lepről elbocsátott Mirko), de a dolgok láncolata (pl. miért épp az elbocsátások után 
kap lángra a telep?!) egy egészséges lelkületű és gondolkodású (mint amilyen az 
ereje teljében levő Nagybáti volt valamikor) ember számára több dolgot is sejtetne, 
illetve megmagyarázna. Nagybáti azonban végérvényesen elveszíti a küzdelmet. 
A Fejnélküli képében szubjektivizálódott démon közvetetten, metaforikus érte
lemben legalábbis, „elvette”, vagyis eltávolította tőle hitvesét, gyermekét, barátait 
és ismerőseit, hiszen a deviáns magatartás csak egy bizonyos szintig tolerálható; 
önmaga által generált taszítóerővel bír környezetét illetően. Meg is állapítja róla 
környezete, miszerint „a város kitűnő polgára, Nagybáti György igen megörege
dett. Alig múlt negyven éves és már ősz, a járása nehézkes, a tekintete révedező, a 
beszéde olykor akadozik. Mintha egy félév alatt húsz esztendőt öregedett volna” 
(Farkas 1933:216).

Noha a Nagybátit és a családját ért atrocitásokról (gyújtogatás, névtelen, sérte
gető levelek, cikkek etc.) sorra kiderül, hogy kisstílű rosszakarók állnak mögöttük, 
a főhős már képtelen a józan logika szerint élni és gondolkodni - a korábbi ön
pusztítás módozatai (alkoholizálás, kicsapongó életmód) helyett most ténylegesen 
is önnön létére tör. Családját tengerparti pihenés ürügyén eltávolítja a környezeté
ből, és éjszakai hallucinációi során többször is megpróbálja elpusztítani a benne 
lakó szörnyeteget, a démon célpontját. Azért nem a démont magát, mert akkor - a 
retrográd gondolkodás értelmében - a saját fia életére kellene törnie. Ezzel magya
rázhatók halálának furcsa körülményei. Noha orvosi értelemben agyvérzés végzett 
vele, holttestét úgy találják meg, hogy saját magát fojtogatja.

A regénytörténet konklúziójaként többféle magyarázatot vet fel az elbeszélő - a 
Nagybáti haláláról beszélgető asztaltársaság tagjainak szájába adva a változatokat 
-, hogy aztán egyfajta pszichoanalitikai alapú, de a metafizikát sem nélkülöző ma
gyarázat irányába nyisson utat a gondolkodásnak: „Én sokkal mélyebb értelmét 
látom Nagybáti képzelgéseinek. Én sem hiszem, hogy ő valaha gyilkossággal jutott 
volna vagyonához: olyan legénynek, mint ő, nem is volt ilyesmire szüksége. Az 
a fejetlen ember, akit mikor az élete vége felé járt, untalan maga előtt látott vagy 
maga körül sejtett, akitől mindig félt, aki ellen örökké harcolt az nem valamely 
ismert ellensége, még kevésbé a kedves fia volt, - hanem az ő saját nem-én-je...” 
(Farkas 1933: 233).
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A NYUGAT-EURÓPAI LEGENDÁK

A fejnélküli ember legendája sokfelé elterjedt a világon: az Egyesült Államok
ban, Írországban, Skóciában, Németországban, Skandináviában.82

82 http://avilagtitkai.blogspot.com/2012/03/fejnelkuli-lovas.html (2015. 06. 24.)
83 Uo.
84 R. V. 2011. A fejnélküli lovas legendája. Fiction.Kult. fictionkult.hu/cikk/a-fejnelkuli-lo- 

vas-legendaja-1087 (2014. 06. 07.)
85 Musáus Folktale (Internetes forrás: http://www.readprint.com/author-50/Washington-Ir- 

ving). Readprint.com. (2015. 06. 24.)
86 Utalás a 2003-ban indult, s a tanulmány írása közben adatforrásként használt internetes 

oldalra. Fiction.Kult. fictionkult.hu/cikk/a-fejnelkuli-lovas-legendaja-1087

Az írek Dullahannak, azaz Fekete embernek nevezik, s nem más, mint egy fe
jetlen tündér, aki lóháton közlekedik és a fejét a hóna alatt tartja, fegyverként pedig 
egy emberi holttest gerincéből készült ostort használ. Ha kiált egy nevet, akkor 
a megnevezett személy meghal. A skótok fej nélküli lovasa Ewen, egy lefejezett 
harcos, aki Mull szigetén kezdett el kísérteni fej nélküli lovas alakjában. Német
országban két fej nélküli lovasról szóló történetet ismernek: az egyik Drezda kör
nyéki, amely egy nőről szól, aki makkot gyűjtött az erdőben, s ott összetalálkozott 
egy szürke ló hátán ülő fej nélküli emberrel; a másik Braunschweig térségéből 
származik, ahol többen látni véltek egy fej nélküli lovast, aki időnként megfújta a 
kürtjét (amiatt Vadásznak nevezték el). A skandináv történetekben is vadász (Wild 
Hunt) a fej nélküli lovas, aki mindig fehér lovon lovagol, s egyik változat szerint 
pedig tököt tart a kezében.83 84 Német nyelvterületen, a fej nélküli ember képzete nép
mesében is felbukkan (The Wild Huntsmann)^ Méghozzá úgy, hogy egy erdőben 
egy fej nélküli kísértet vesz üldözőbe mindenkit, aki oda betéved. Kari Musáus 
német származású néprajzkutató is foglalkozott vele.85 Joggal feltételezhető, hogy 
az Egyesült Államokban elterjedt (később irodalmi feldolgozásban is megjelent, 
ma talán a legnépszerűbb) fej nélküli lovasmotívum német nyelvterületről került át 
oda. Ugyanis Washington Irving író európai körútja után, 1820-ban írta meg e tör
ténetet (különféle népmesékre és mondákra alapozva) The Sketch Book of Geojfrey 
Crayon, Gént című munkájában. Novellájának címe The Legend of Sleepy Hollow 
(Az Álmosvölgy legendája). Korának legnépszerűbb amerikai „fikcionkult”86 al
kotása. Nem véletlen, hogy több film- és tévéváltozat, valamint színpadi és zenei 
feldolgozás készült róla. A legkorábbi egy némafilm volt 1922-ből, a The Headless 
Hőrse mán, a legújabb pedig a Sleepy Hollow amerikai tévésorozat 2013-ból.

Joggal feltételezhető, hogy Farkas Geiza gazdag családi könyvtárának kötetei 
között akadtak a német folklórt, népköltészetet, népmeséket feldolgozó könyvek is, 
lévén, hogy gyerekkora óta beszélte nemcsak a német, hanem a francia nyelvet is. 
Szenvedélyes olvasóként ezeket a meséket, legendákat, történeteket már ifjúkorá
ban megismerhette. Feltételezésünk szerint ifjúkori olvasmányaiból származhatott 
még a fej nélküli ember motívuma.
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A fejnélküli ember vizsgálata is arra enged következtetni, hogy Farkas Geiza 
minden bizonnyal ismerte a fej nélküli lovasról szóló nyugat-európai történeteket, 
de mindenekelőtt Washington Irving87 (1783-1859) The Legend ofSleepy Hollow 
című novelláját, amelyet a Rip Van Winkle-\e\ együtt Bartha László 1919-ben ma
gyarra ültetett, és a Népszava kiadásában (Irving 1919) meg is jelentetett. A fej 
nélküli lovas legendájából azonban csak a „fejnélküliség”, illetve a saját halála mi
atti bosszúállás motívumát vette át, illetve a kifejezetten félelemkeltő megjelenés 
karakterisztikáját. Rokon vonás a fej nélküli démon megrajzolásában az egyes vál
tozatokban (pl. a függetlenségi háborúban elesett német zsoldos katona története) 
megjelenő katona alakja, aki az utazók életére tör, illetve az a mozzanat, miszerint 
a démon előtt nem léteznek sem térbeli, sem időbeli korlátok (pl. az Irving-novel- 
lában a „szelek szárnyán repül” [Irving 1959]). A legenda lényegi összefoglaló
ját minden elemével maga a novella narrátora adja meg számunkra: „Egykedvű 
nyugalmáról, az első hollandus telepesektől leszármazott, különös jellemű lakóiról 
ezt az elhagyatott szurdokot már régen Almosvölgy néven ismerik, faragatlan fiait 
pedig az Almosvölgy legényeinek hívják az egész országrészben. Mintha valami 
zsibbasztó, álmos köd ülné meg a tájat, és megmérgezné még a levegőt is. Mesélik, 
hogy egy felnémet doktor varázsolta el a vidéket még régen, az első telepesek nap
jaiban; mások azt mondják, hogy itt tartotta tanácskozásait egy indián törzsfőnök, 
aki népe prófétája és varázslója is volt, még mielőtt Hendrick Hudson úr felfedezte 
volna az országot. Annyi bizonyos, hogy ezt a helyet, valamint a vidék derék lakói
nak lelkét varázslat tartja hatalmában, minek következtében az emberek itt úgy jön- 
nek-mennek, mintha folyvást álomban járnának. Mindenféle csodás hiedelemben 
élnek, révületbe esnek és víziókat látnak, gyakran jelennek meg előttük különös 
látomások, zenét vagy hangokat hallanak a légből. Az egész környező vidék tele 
van mindenféle helyi mendemondával, kísértetjárta helyekkel, éji babonával. Több 
hullócsillag és meteor hasítja át az eget e völgy felett, mint az egész országban 
együttvéve. Úgy látszik, a lidérc is, mind a kilenc fészekalja gyerekével ezen a 
helyen járja legjobb kedve szerint vad éji táncait.

87 Washington Irving novellisztikájának legkorábbi fordítása talán a Bajza József [Széplaki 
Emészt] által a Pillangó (1836) című ismert novellaantológia számára lefordított Az öz
vegy és fia (The Widow and Her Són) volt.

Ám a varázslat-megülte táj uralkodó szelleme, s a jelek szerint valamennyi 
légi hatalom fővezére egy lóháton nyargaló kísértet, melynek nincs feje. Egyesek 
szerint egy hesseni huszár szelleme, kinek a fejét a forradalmi háború valamelyik 
névtelen csatájában ágyúgolyó tépte le. A vidék népe azóta is meg-megpillantja, 
amint homályos éji órán a szelek szárnyán lebegve nyargal tova. Nemcsak a völ
gyet kísérti, hanem időnként a szomszédos vidék útjait is, leginkább pedig egy 
közeli templom környékét. S valóban, a vidék történetének legszavahihetöbb is
merői, akik a kísértetre vonatkozó kusza tényeket gonddal összegyűjtötték és egy
bevetették, azt állítják, hogy miután a huszár testét a templomkertben hántolták el, 
a kísértet éjszakánként innen jár ki a csatamezőre, ahol elvesztett fejét keresi. S 
néha, amikor úgy nyargal végig a völgyön, mint éji mennydörgés, azért siet, mert 
késő van, s igyekeznie kell, hogy pirkadat előtt visszaérjen a temetőbe. Ez a rövid 
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summája a legendás babonának, amelyből ezen az árnyaktól népes tájon annyi vad 
mendemonda született. A kísérletet a családi tűzhelyek mellett az Álmosvölgy Fe
jetlen Huszárjaként emlegetik” (Irving 1959).

A Washington Irving története azonban éppannyira rém-, mint amennyire gro
teszk történet is, hiszen a novella egyik szólama azt sugallja, hogy a fej nélküli lo
vas legendáját - kihasználva a vidék lakosságának babonás hitét, illetve a térségben 
idegen, a helyi szokásokat belülről nem ismerő Ichabod Crane tájékozatlanságát - 
az iskolamester szerelmi vetélytársa, Van Búrt (holland beceneve Csontos Brom) 
használta ki, öltötte magára jelmezét, hogy ezáltal biztosítsa saját győzelmét a sze
relmi vetélkedésben - egyébként sikerrel, mert Ichabod Crane csak évtizedekkel 
később bukkan fel ismét a történetben. A Fejnélküli Lovassal való találkozása sok
ban hasonlít a Nagybáti előtt felbukkanó démon-jelenségéhez: „Ichabod, ki ehhez 
az éjféli útitárshoz vajmi kevés kedvet érzett, s kinek most eszébe jutott Csontos 
Brom kalandja a Nyargaló Huszárral, meggyorsította lova lépteit, remélve, hogy 
maga mögött hagyhatja az éji lovast. Ám az idegen is ugyanolyan gyors ügetésbe 
kezdett. Ichabod megállt, majd lépésben poroszkált, gondolva, hogy hátramarad 
- de ugyanígy tett a másik is. Most már hősünk szíve összeszorult; újra megpróbál
ta zsoltáros énekeit dalolni, de szikkadt nyelve a szájpadlásához tapadt, egyetlen 
zengzetet nem tudott kiadni. Kitartó útitársának konok, rosszkedvű hallgatásában 
volt valami titokzatos, valami borzasztó. Hamarosan ki is derült a hallgatás félel
metes oka. Mikor a lovasok egy emelkedőhöz értek, ahol az ég világosabb hátte
rében Ichabod útitársa köpenybe burkolt, óriás termetének körvonalait ki vehette, 
rémülettel vette észre, hogy az alaknak - nem volt feje! és rémülete még fokozó
dott, amikor meglátta, hogy a fej, melyet a lovasnak a vállán kellett volna viselnie, 
ölében, a nyeregkápához támasztva pihent. Ichabod rémülete most már borzadállyá 
fokozódott, s ezért ostorcsapások és rúgások özönét záporozta Puskaporra, remél
ve, hogy gyors iramodással elhagyhatja útitársát - de a kísértet gyors nyargalással 
mellette maradt. Ekkor bősz vágtába kezdtek mindketten, árkon-bokron át; csak 
úgy repült a kő és szikrázott a patkó minden ugratásnál. Ichabod vékony öltönyé
nek szárnyai lobogtak a szélben, míg ő maga hosszú, sovány testével előreborult a 
ló nyakán, hogy ezzel is könnyítse a menekülést” (Irving 1959).

Ugyanebben a novellában szó esik egy másik rémtörténetről is; egy André nevű 
őrmester tragikus sorsáról, akit a mocsaras patak bokrai között lesben állva fogtak 
el a helybeli parasztok, s abból, hogy a közelben álló göcsörtös tulipánfát azóta is 
André fájának nevezik, arra következtethetünk, hogy erre a fára akasztották fel. A 
hely azóta is kísértetjárta, s a tragikus sorsú katona alakja összefonódik a Fejnélküli 
Huszár történetével.

A fejnélküli ember történetéből teljesen hiányzik a lovas motívuma, ugyanakkor 
a fejtől megfosztottság, a háború idején gyilkosság áldozatává váló ember, illetve 
az őt ért sérelemért elégtételt kereső, azaz mások életét követelő démoniság, a kí
sértet alakja analóg mozzanat az elbeszélésekben.

A magyar folklórban a felvidéki „permonyik”, azaz a bányaszellem hiedelem
mondájában tűnt fel és került közzétételre egy gyűjtés során a fej nélküli lovas 
alakja (L. Juhász 2002).
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ÖSSZEGZÉS

Szenteleky Kornél megfogalmazása szerint, A fejnélküli emberben „a felvetett 
pszichopatológiai probléma roppant érdekes”, s olyan regény, amelyben „orvos-lé
lektani szempontból nincs semmi kivetnivaló” (Bisztray-Csuka 1943: 315). Érté
kelése szerint „ilyen nagyszabású patopszichológiai felépítésű regényt nemcsak a 
Vajdaságban nem írtak, hanem az egész magyar nyelvterületen sem” (Bisztray- 
Csuka 1943: 315).

Csuka Zoltán szerint e regény „az egykori Becskerek alakjait és korát örökítette 
meg, s bizony kisebb volt a visszhangja, mint azt megérdemelte volna. Ugyanígy 
lépett át saját kora egyéb müvein, a kis proligyerekekröl írott könyvén, amely a 
gyermeki lélek mélységes tanulmánya” (Csuka 1942).

Farkas Geiza A fejnélküli ember című művéről elterjedt nézet, hogy „nem kife
jezett szépírói vénával megírt alkotás, amelyben a narratív eljárások szövegalkotó 
szerepe helyett inkább a társadalomtudós lélekbúvár látószöge és esetleírásai (a 
főhős látomásai, félelmei és álmai) dominálnak” (Bence 2014: 86). Ugyanakkor 
az atmoszférateremtés és az ok-okozatiság szempontjából rendkívül jól megkom
ponált, jól működő regény, amelynek egymásra épülő mozzanatai (pl. Nagybáti 
szellemi leépülése) pszichológiailag is teljesen hitelesek.

Farkas Geiza e regénye ugyanakkor az aktuális európai társadalmi történésekre 
is reflektáló alkotás, pl. a Nagybátit is érintő „rossz üzletmenet”, amelynek követ
kezményeként kénytelen felszámolni kirendeltségeit és munkásainak egy részét 
elbocsátani, az adott korszakra jellemző gazdasági világválság eseményeit jelölik.

A regény létrejöttének időszakára (a második világháborút megelőző, majd 
előidéző) militáns újraszerveződés és az ilyen jellegű hatalmi törekvések előtörése 
jellemző, amelyeket a háborús tapasztalatokkal rendelkező, a háború jelenségét 
társadalom-lélektani szempontból vizsgáló és annak eredményeit tanulmányában 
(Farkas 1914) közzé is tevő Farkas Geiza azonnal érzékel és - poszttraumás követ
kezményeire - reflektál. Az első világháború kitörésekor napvilágot látott munká
jában a háborús lelkiállapotot akkut pszichológiai zavarnak tekinti: „...akik orvosi 
munkákat is olvasnak, bizonyára észrevették a hasonlatosságot a háborús lelkiálla
potról nyújtott vázlatos leírásom és egy heveny elmezavar (acut psychosis) kortör
ténete között” (Farkas 1914).

Jelen kutatásunk ugyanakkor arra is igyekezett rávilágítani, hogy Farkas Geiza 
A fejnélküli ember című, 1933-ban megjelent regénye nemcsak a társadalomtu
dós munkássága és az aktuális társadalomtörténeti események felől olvasható és 
értelmezhető sikerrel, hanem egy európai kulturális kontextusban is kibonthatók 
jelentései és intertextuális összefüggései.
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INTERKULTURÁLIS PÁRBESZÉD

UTAZÁSOK POSZTMONARCHIÁBAN, EX-JUGOSZLÁVIÁBAN”
A vajdasági magyar irodalom 21. századi tematizációi

Az utazás általános jelentése 1918 után az Osztrák-Magyar Monarchia „lesza
kadt” és új államalakulatok részeivé vált területeinek újralétesült térségi/regionális 
irodalmaiban új tartalmakkal és fogalmi vonzatokkal bővült. A jugoszláviai/vaj- 
dasági magyar irodalomban a politikai és a szellemi határok áthidalásának, az el
választottság létállapota megszüntetésének fogalmával és tartalmaival forrt össze. 
Nem véletlen, hogy ezek a jelentések a 20. század végén - minthogy addigra az 
utódállam-konglomerátum, azaz Jugoszlávia is széthullott és működésképtelenné 
vált - új prózai alakzatok (pl. a rövidtörténetekből szerveződő, novellái kiképzésű 
„határregény”) müfajalkotó elemeivé váltak. A tanulmány az „utazáspróza” e vál
tozatának a legújabb vajdasági magyar irodalomban létrejött jelenségeit és tartal
mait mutatja be regények (pl. Juhász Erzsébet Határregény [2001], Nagy Abonyi 
Árpád Budapest, retour [2008], Kontra Ferenc Angyalok regénye [2014]), novellák 
(pl. Nagy Abonyi Árpád, Juhász Erzsébet és Dudás Károly Esti-novellái), Danilo 
Kis prózája, illetve Fenyvesi Ottó verseskötete alapján.

ÁTSZÁLLÁSOK88 89

88 A tanulmány egy nagyobb kutatás részeredményeinek összefoglalása. (Eddig megjelent 
részletei: Átszálllások a vajdasági magyar irodalomban. Tanulmányok, 2012. 45., 31 -49. 
A multikulturalitás és többnyelvűség balkáni mítoszai a vajdasági magyar irodalomban. 
Etikák, identitások, perspektívák. Szerk. Berták Rózsa, Barcsi Tamás. Ethosz Tudományos 
Egyesület, Virágmandula Kft., Pécs, 2013. 362-367. Virtuális irodalomtörténet - versek 
tükre. Tükör. Kontextus Könyvek. Szerk. Csányi Erzsébet. BTK-VMFK, Újvidék, 2013. 
87-99., Kontra Ferenc: Angyalok regénye. Kortárs, 2014. 12. 95-98.

89 Az „irodalmi átszállás” fogalmát Hózsa Évától kölcsönöztem (Hózsa 2011: 70-79).

A magyar irodalom legismertebb utazója Esti Kornél. Közvetlenül az érettségi 
vizsga után, a fiumei gyorson látjuk, majd később a bolgár kalauzzal (Kosztolányi 
2011), amint - a modem információ- és kommunikációelmélet meghatározása ér
telmében - egyetlen bit információ birtokában (a bolgár igen/nem szavak ismerete 
révén) másfél órányi diskurzust folytat az idegennel. „Esti 1 bit információ leadá
sára képes, és ezt az 1 bitet a kalauz fel tudja dolgozni. Esti azonban képtelen arra, 
hogy a kalauztól származó információt dekódolja” (Schiller 1996: 561-562). Esti 
ugyanakkor a legfontosabb „átszálló” utasa is irodalmunknak. Miként Hózsa Éva
- akitől az „irodalmi átszállás” szövegköziségre vonatkozó paradigmája származik
- mondja: „...mindig is »továbbutazott«, vagyis »után utazott«, időnként, akár
csak egyik járműről a másikra, egyik szövegből a másikba szállt át” (Hózsa 2011: 
71-72): távozó-visszatérő, elinduló-megérkező, a sík vidék-tengerpart (Sárszeg/ 
Porváros-Fiume), egyenes-görbe (mozdulatlan-dinamikus) kettősségek és létér
zések megtestesítője.
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Amíg saját korában Esti Kornél a sík vidék mozdulatlan unalmától távolodó (de 
a szülőföldre szükségszerűen visszatérő) utazó szerepét töltötte be, addig a kilenc
venes években a vajdasági magyar irodalom menekülő, határátlépő, szülőföldre 
visszavágyó alteregójává vált. Hózsa Éva ezt a habitusteremtö attitűdöt a „megsza- 
kítottság alapszituációjá”-val (Hózsa 2011: 72) kapcsolja össze: az országváltások 
és a határok általi léttér-felszabdaltságot, a térségi életformák széttöredezettségét 
érthetjük alatta.

Esti Kornél reflektált, konkrét irodalmi „átszállásai” jól ismertek előttünk: Du
dás Károly Esti Kornél utolsó hazalátogatása (Dudás 1996: 164-166), Juhász Er
zsébet Után-utazás Esti Kornélfiumei gyorsán (Juhász 1998: 59-65), Nagy Abonyi 
Árpád Tükörcselek (2003) című novelláskötetének két Esti-novellája (Nagy Abo
nyi 2003: 85-94), valamint Budapest, retour (Nagy Abonyi 2008) című regénye a 
szövegközi „átjárások” és olvasati „csatlakozások” emblematikus példáiként funk
cionálnak. 2010-ben Esterházy Péter Esti (Esterházy 2010) című művébe „szállt 
át” és utazott tovább „Esti Kornélunk” (Hózsa 2010).

Az Utazó attitűdjének sziluettszerü, vagy utalásos megjelenítéseire (metaforikus 
kapcsolódásaira) ugyancsak számos irodalmi szövegvonzatot, szövegdiskurzust 
hozhatunk fel példaként: Juhász Erzsébet Határregényének (2001) - léthelyzetüket 
tekintve a Monarchia-nosztalgia és az elszakítottság tudatállapota meghatározta 
- utazói, a Patarcsics család tagjai életében, az adminisztratív/politikai határok, 
másrészt a szellemi/értelmi elválasztottság megszüntetése, „légiesítése” (Juhász 
2001) célját tölti be az (el)utazás, a „villamosozás”, illetve a „vonatozás” tette, 
mint amilyen Angeline Nenadovits egész napos villamosozása Újvidéken (Egy vil
lamos végállomást jelző csengetése), vagy a Patarcsics család tagjainak konkrét és 
jelképes vonatozásai „Graztól Szabadkáig, Szegedtől az Isonzó völgyéig, Temes
vártól Pozsonyig, Újvidéktől Aradig oda-vissza, összevissza” (Juhász 2001: 94).

Az irodalmi diskurzusokhoz kapcsolható - többször idézett - „átszálló” szöveg 
Sava Babié Kosztolányi Dezső és Danilo Kiš című esszéje, amelyben az Esti Kornél 
fordításlehetöségeiről szól. Esti Kornél nevének Kornél Večemjire fordítását mint 
szükségszerűséget értelmezi: „Jóllehet a neveket nem szoktuk lefordítani, ám én 
Esti Kornél nevét mégis lefordítottam, mert egy szerb ember nem tudja azt, hogy 
az Esti mit jelent, ezért az Esti Kornél, ha egyszer megjelenik, Kornél Večernji 
lesz” (Babié 2007: 164). Mindez a vajdasági magyar irodalom szempontjából több 
mint a másik nyelvre való átültetés eljárása: legfontosabb metaforája egyikének és 
jelentésvonzatainak a szerb irodalomba való „átsajátítása” történik meg egyúttal.

Az irodalmi „átszállások” rendszerint - hogy a vasúti közlekedés terminológi
ájánál s a térségi irodalom (pl. Nagy Abonyi 2008) 20. század végi metaforáinál 
maradjuk - „retour” jellegűek. Ugyancsak Hózsa Éva (Hózsa 2009a) egyik tanul
mányában olvashatni Danilo Kiš prózapoétikájának Esterházy Péter regényírásá
ba való „átszivárgásá”-ról. Hasonló jelenség dokumentuma - Kosztolányi Dezső 
A szegény kisgyermek panaszai (1910) és Danilo Kiš Korai bánat (1971) című 
müvének szövegdiskurzus-vizsgálata révén - létrehozható, s Hózsa Éva által le is 
írt „összehasonlító szótár” (Hózsa 2009a: 112-117). Orcsik Roland (Orcsik 2004) 
archeológiái eljárásnak tekinti ezt a folyamatot, s Tolnai Ottó, valamint Balázs At

87



tila prózáját helyezi ugyané diskurzusba. Rudas Jutka Danilo Kis több müvét is 
Esterházy-regények pretextusának tekinti: így a Fövenyóra (1972) és a Harmónia 
Ccelestis (2000), az Anatómiai lecke (1978) és a Javított kiadás (2000) szövegvi
lágainak diskurzusát vizsgálja (Rudas 2008: 149-161).

EGYENES VONAL, VASÚT, VONAT

A vajdasági magyar irodalom poétikai „egyenes vonal”-át köztudottan Szentele- 
ky Kornél rajzolta meg. „Ajózanság egyeneseket húz....” - írta 1928-ban, Bácskai 
éjjel című költeményében. 1929-ben keletkezett Isola Bella című - a Vajdaságban 
csak posztumusz (1944, 1993) megjelent - regényében viszont Esti Kornél elő
képét teremti meg Szabolcs, a dekadens bácskai író alakjában, aki az „örömtelen 
lelkek [...] lomha, szenvtelen tájáról” (Szenteleky 1993: 187) menekül a szicíliai 
Szép Sziget világába - miként Esti Kornél a „világnyi” tenger felé. Nagy Abonyi 
Árpád Esti-alteregója nyugat-európai útjai után ugyancsak „poros, bácskai város
ba” érkezik haza, „amelyben már életükben is többször meghalnak az emberek” 
(Nagy Abonyi 2003: 91).

A közép-kelet-európai ember térélményének meghatározó motívuma a síkföld 
egyenes vonala: híján van a dél-európai, vagy még délebbi vidékek domináns ten
ger-élményének, a vele összefüggő mitizáló világtapasztalatnak, határtalanság-él
ménynek, irrealitásokat befogadó valóságérzékelésnek. Az utazás ebben a jelen
téskörben köztes létforma: más téralakzatok felé tartó mozgás. E mozgás irányát 
és kiterjedését mindig is „egyenes vonal”, az országút, később a vasút egyenes 
vonala határozta meg. A korábbi lóvontatású eszközöket 1825-ben (Magyarorszá
gon 1846-ban) a vonat váltotta föl. „Közép-Kelet-Európa történelmén jelölt és je
löletlen vonatok haladtak/haladnak keresztül” (Bence 2008, 77). „Mint aki a sínek 
közé esett...” - olvashatjuk az ismert versciklus nyitó költeményében a térségi lét
érzékelés ismert és sokat idézett sorát (Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek 
panaszai). (Az ismert Karinthy-paródia: „Mint aki halkan belelépett.”) Hasonló 
tér-/tájélmény manifesztuma az Apámmal utazunk a vonaton'.

„Apámmal utazunk a vonaton.
Hideg, sugáros, éji nyugalom.

A szunnyadó csöndesség lomha, mély,
de ébredez, hallucinál az éj. ”

A közép-kelet-európai utazás domináns eszköze a vonat. (Olykor - Kosztolányi 
Dezső, Juhász Erzsébet, Szathmári István opusában - a villamos, de más jelen
téssel.) Emblematikus irodalmi példái közül (Petőfi Sándor 1847-ben keletkezett 
Vasúton című költeményétől Karafiáth Orsolya nagypapa én és a keleti blokk című 
verséig, a Veszteglő vonatok a sötétben és a Bolond utazás történetén túl) Juhász 
Erzsébet Határregényének számos „vonatozása” közül a metaforikus záróképet 
emelném ki, azt a jelenetet, amikor az üres Bécsi expresszen Gézi, Margit „nehe
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zebb felfogású” fia váratlanul rohangászni kezd a folyosón. Az elbeszélő kommen
tár szerint: „...e pillanatban néhány évszázad mozgáspályája rajzolódik ki e Bécs 
felé száguldó vonat folyosóján, követhetetlen sebességgel reprodukálva néhai utak 
sokaságát, hogy ezt követően aztán mindez végképp átadódhassák a tovább már fel 
nem tartóztatható felejtés enyészetének” (Juhász 2001: 94).

Ezen a ponton válik nagyon fontossá gondolkodásunkban a Hózsa Éva által írt 
„Kosztolányi-Kis összehasonlító szótár”: „Kosztolányinál a Karinthy-paródiából 
is jól ismert nyitó vers motívuma, a köztesség kifejezője. A sínek perspektívát nyit
nak, ám össze is gabalyodhatnak: a sínek gombolyagja Kis metaforája. Elrejtett 
centrális mag, amely legombolyítható, az achasvérusi bolyongáshoz kapcsolható. 
Megszűnik a párhuzamosság, amin a csavargó utazik. Az apához mind a menet
rend, mind a kaotikus eltűnés hozzátartozik. Kosztolányi kötetében az Apámmal 
utazunk a vonaton kezdetű vers az éji nyugalomba betörő benyomások, hangok, 
látványtöredékek megragadására törekszik” (Hózsa 2009a: 116). Hózsa szócikké
ből a „párhuzamosság”, vagyis a „menetrend szerinti utazás”, illetve a csavargás 
(kaotikusság) ellentéte emelhető ki mint a Kosztolányi-Kis-diskurzus megértésé
nek különösen fontos motívuma.

HALÁLVONATOK (FENYVESI OTTÓ: HALOTT VAJDASÁGIAKAT OL
VASVA (FENYVESI 2009) CÍMŰ PRÓZA/VERSESKÖTETE MINT ÖSSZE
HASONLÍTÁSI ALAP ÉS ÚJRAÍRÁS)

A vajdasági magyar irodalom története újramondását meghatározó alaphangot a 
kötet mottója, a szabadkai Renaissance folyóirat 1920-ban napvilágot látott vezér
cikkének részlete adja meg, míg a címadó vers zárósoraiban az újramondás (a lírai 
én) „posztmodem” léthelyzetére történik utalás: „Posztmodemül őszülünk. /Nyal
játok ki a szívem” (Fenyvesi 2009, a versidézetek ebből a kötetből származnak).

Mind a mottó, mind a címadó vers a vajdasági magyar irodalom legismertebb 
önreflexív metaforáját, a sár képzetét hozza működésbe: „Ennek a sok környék
beli mocsárnak gőze megfeküdte a lelkeket. Más törekvés számára nem termett 
itt egyéb, csak megölő közöny vagy egy elegáns sajnálkozó gesztus!” (Részlet a 
szabadkai Renaissance folyóirat vezércikkéből, 1920-ból). A Halott vajdaságiakat 
olvasva is ezeket a motívumokat idézi meg a vajdasági magyar irodalom történeté
ből és görgeti végig a ciklusegészen, miközben „halott költőket hajszol” a Szente- 
leky-líra képeit megnevező lírai beszélő:

Bácskai éjjel az Olümposz alatt.
Szenteleky sziváci biciklije.
Fényük hunyt házak.
Néptelen falvak. Hálóban alvó pókok.
Jöttment eső agyunk latin negyedében.
Huszonkét sor világlira.
Oda-vissza írás. Vers-klip.
Nagydoboz, kisdoboz, zenedoboz.
Öt évig rádió. Felrobbant éden.
Fekete majális.
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A költemény tükrözte, s a térségi magyar irodalmat átható „bácskaiság/sár és 
por”-képzet analóg példái a Szenteleky-opus mellett/előtt/után is tetten érhetők 
irodalmunkban - akár elfogadjuk kanonizált kezdetként 1918-at, akár - miként 
Fenyvesi Ottó alternatív irodalomtörténete - a politikai határokat mellőző törté
neti-poétikai szemlélet értelmében határozzuk meg a vajdasági magyar irodalom 
kezdeteit. Ily módon a Fenyvesi-versciklus diskurzusban áll nemcsak az újramon
dott opusokkal, hanem a sár-metafora „ősformájá”-val, amely köztudottan Papp 
Dániel novelláskötetének (Tündérlak Magyarhonban, 1899) első bekezdéseiben 
nyer önreflexív irodalomjelölő formát, de a kelet-európai irodalmi létmetaforák 
irányában is utat nyit. „A kisorosz mezőkön, ama vizes, mocsaras lapályon, ahol 
a világon a legszomorúbb az ősz, és a legkorhadtabbak a füzek, egy híres nyugati 
egyszer megrúgta a földet: »Micsoda sár, micsoda sár! - mondta. - S ezek a bolond 
lengyelek ezt a sarat hazának hívják!« [...] De ugyanez [ti. »a mi otthoni mezőink« 
- B. E. megj.] a szép, szelíd tájék ősszel szintén átváltozik olyan fekete tengerré, 
mint a volhyniai haza. S ha én a müveit nyugatit olyankor levinném hozzánk, hát 
akkor bizonyosan nekem is így szólna ő: »Micsoda sár, micsoda rengeteg sár! S ön 
ezt a sáros országot Tündérlaknak hívja!«” (Papp 1980: 5). A Renaissance-mQttá- 
ban: „Aki velünk jön, annak nem adhatunk csak szomorúságot. Annak sokára lesz 
még tündéri az alkonyat és illatos a világ” (Fenyvesi 2009: 5). Kosztolányi Dezső 
Aranysárkány című regényében: „Körös-körül Sárszeg laposan, lepényszerüen ter
peszkedett el a homokon” (Kosztolányi 1983: 9), illetve a Halott vajdaságiakat 
olvasva című költemény újramondta Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska című 
Kosztolányi-versben:

Itt félve jár az úri kisgyerek.
Mérges virágok, nyiszlett emberek.
Egy távol torony ferde lángolásba.
Méreggel mart, fehér, virágos orcák.
Lánggal rikító selymek, rác mennyország.
Nehéz aranypénz a lányok nyakán,
mindegyik oly finom és halavány.
A trombiták estente mint a szörnyek
egy vörös korcsma-ablakból röfögnek.
Trágár tivornya, részeg és tunya.
Sír a beteg és méla, szláv duda.
Most reszketek. Azt mondják, hogy mulatnak.
Sipít a síp, csörömpöl minden ablak,
boros az asztal, véresek a kések,
az ördög is fölpántlikázva lumpol, 
festett leányok lesnek a zsalukból, 
s én meghalok, ha egyszer odanézek.

A „mocsaras lapály’7„mocsaras gőz” lelket megülő világa mellett a Józanság 
egyenesei” is létértelmező metaforaként működnek e világban, miként a megidé
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zett Bácskai éjjel című Szenteleky-versben is: „Szabályos sorokban zsendül a vetés 
/ a józanság egyeneseket húz...”, illetve „[...] most ültetem el a téboly / mákonyos, 
magtalan, tündérszép / virágait / a hasznos, trágyás, egyenes, / bácskai barázdáit” - 
mondja lírai beszélője. A Bácskát átszelő út/vasút egyenes vonala Fenyvesi Kosz- 
tolányi-költeményében éppúgy feltűnik, miként a Jaszi-bara környékén összefutó 
„rossz szagú utak” (Halott vajdaságiakat olvasva. Laták István), illetve az európai 
történelem Bácskából induló halál vonatai:

Achtung! Achtung!
Isten áldja magukat!
Hol itt a logika, hol az igazság?
rége a világnak. Vége a gondolatjelnek.
Vége a nappalok által kergetett éjeknek.
Zsúfolásig telt az emlékek háza.
Indul a leólmozott pokolvonat.
Indulnak a deportáltak.
Topolyáról a halálgyárba.

Achtung! Achtung!
Isten áldja magukat!

(Halott vajdaságiakat olvasva. Radó Imre)

Idevonzott irodalom című tanulmánykötetében Hózsa Éva a „hiány szociográfi- 
ájá”-nak műfaj változatairól és formáiról, illetve a vajdasági magyar irodalmat át
ható „tündérlak-effektus” működéséről beszél: „...a hiány-kategória [...] felfog
ható annak, ami adott helyzetben nincs, annak, ami az író-én feszültséget teremtő 
hiány-nézőpontjából fakad, sőt a minimalizmussal is összefonódik” (Hózsa 2004: 
89-93). Herceg János opusának megszólító ereje is a „hiány szólamai”-ban rej
lik, annak a folyamatnak a megragadásában, amely egy múltba vetített ideálisnak 
gondolt, szellemi/metaforikus értelmű létállapot („tündérhon”, „tündérlak”, „tün
dérvölgy”) eltűnéséről szól: Fenyvesi Herceg-palimpszesztjét is az „eltűnés poéti
kája”90 hozza létre.

90 Átvett szókapcsolat - több forráshelye és előfordulási módja (pl. „eltűnés esztétikája”, az 
„eltűnés könyvei” etc.) lehetséges, leginkább a hetvenes-nyolcvanas évek underground 
irodalmával kapcsolatban használatos meghatározás.

Csak a kőangyalok maradtak.
Az elvadult celtiszek, a bogyófák 
és a honfoglaló Belgrád Aruház. 
Eltűnt a hajnalban karikázó péklegény. 
Eltűnt a fenyves, a vizesember, a mázoló, 
eltűntek a nagy keblű kofák és a tréfamesterek. 
A teljesség igényével élni akarók.

(Halott vajdaságiakat olvasva. Herceg János)
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DANILO KIS ÁTSZÁLLÁSAI A (VAJDASÁGI) MAGYAR IRODALOMBA

Élet, irodalom címen megjelentetett interjújában Danilo Kis „talmudi mü”-nek 
(Kis 1994: 23) nevezi az apa (illetve Eduard Sam) Menetrendnél, a „kommentár”, 
a (lét)magyarázat értelmében. A Közép-Kelet-Európa (világ)terét behálózó egye
nes vonalak (utak, vasutak) kaotikussága közötti rendteremtés szimbolikus igénye 
hozta létre - az egyenes vonalak szabdalta léttér átlátási kísérlete. Az interjúból: 
„Müve, a Vasúti-, társasgépkocsi-, hajó- ás repülőgépjáratok Menetrendje, köny
veim révén vált ismertté” (Kis 1994: 26). Ugyanez a Kert, hamuban „apokrif, szak
rális Bibliaiként említödik, a „kijavítás”, „helyreállítás” tettére történő konkrét 
utalással: a Menetrendben a világ helyei közötti távolságok és elszakítottságok 
„emberi léptékűvé” válnak (Kis 1994: 38 [1965], [1967: magyarul]).

Miként korábban szó esett róla: a térségi történelmet jelölt és jelöletlen vona
tok szelik át. Eduard Sam (menet)rend-teremtő tettének célja a megjelölés álta
li átláthatóság állapotának létrehozása. A hiányok keltette kaotikusság helyett a 
rend visszaállításának igénye: „Egynéhány sikertelen üzleti vállalkozás után apám 
a vasútügyi minisztériumban helyezkedik el, ahol főfelügyelőségig viszi. Ennek 
köszönhetően egészen 1992-ig mindannyian ingyen utazunk az első osztályú fül
kében, a kalauzok pedig úgy szalutáltak az apámnak, mint valami generálisnak” 
(Kis 1994: 38 [1965], [1967: magyarul]). Az apa életének legnagyobb paradoxona 
talán épp ez: az általa megnevezett és felismerhetővé tett vonatok (utak) helyett 
jelöletlen, a menetrendből hiányzó szerelvényen tűnik el. A rendezettséget szimbo
lizáló Menetrend helyett a Hiány értelmezi létét az irodalomban: „Azok a jelenetek 
pedig, amelyekben apám is ott van, afféle negatívok: hiányának lenyomatai. Én 
mind a mai napig úgy látom öt, amint éppen kocsiba, fiákerbe, vonatra, villamosra 
száll. Folyton-folyvást várjuk és kikísérjük” (Kis 1994: 20).

UTAZÁS ÉS MEGÉRKEZÉS

A megjelenített léttérben az elutazás és a megérkezés eseménye kiemelt, jelenté- 
ses életmozzanat, aminek köszönhetően az állomás fogalma is tematizálódik a mű
vészetben, sőt, a mindennapi életben is szakrális jelentéssel bővül: „az emberélet 
állomásai”. Irodalmi megjelenítései közül idézhetném, idemásolhatnám - hogy az 
irodalomközi diskurzusok körében maradjunk - azt a jelenetet, amikor Pacsirta 
elutazik, és a szülei kikísérik az állomásra. Vagy: Nagy Abonyi Árpád Budapest, 
retour\ábQ\ azokat a képeket, amelyek akkor képződnek meg Esti Kornél tudatá
ban, amikor hosszú emigráns időket követően - egy temetésre érkezve - az állomás 
felé közeledik a vonata. A Tükörcselek második Esti Komél-novellájából szárma
zik ugyanakkor ez, a térségi létformát összegező elbeszélői kommentár: „Amint 
megpillantotta a kopott vasúti pályaudvart, elfogta a melankólia. Az állomás már 
kihalt folyosóján megállt egy pillanatra: szórakozottan böngészte a szakadozott 
menetrendet, mintha máris indulna tovább” (Nagy Abonyi 2003: 91).
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A MONARCHIA-NOSZTALGIA (JUHÁSZ ERZSÉBET: HATÁRREGÉNY)

Ajelölt irodalmi diskurzusokat legerőteljesebben kifejező és érvényesítő irodal
mi műfaj, a határregény prototípusának a vajdasági magyar irodalomban Juhász 
Erzsébet (1947-1998) 2001-ben posztumusz megjelent - szerkesztői választás 
eredményeként: műfajmegjelölést tartalmazó - Határregény című alkotását tekint
jük. A „határ” legkonkrétabb jelentése e regényszövetben országok közötti admi
nisztrációs vonalat jelent, másrészt a különböző identitások közötti távolságtartás 
képzeletbeli mezsgyéjét értjük alatta: történelmi képződmény és szellemi alakzat.

A Határregény a történelemről szóló beszéd hagyományos értelemben vett el
járásait (mint amilyen az ok-okozati viszonyoknak, a lineáris időrendnek és a kü
lönböző háttémarratíváknak való megfeleltetés) a határ-fogalom metaforizálásával 
szervesíti. A regény család-, utazás- és Trianon-regényként is megszólítható. Az 
első és a második világháborút követő politikai határképződmények és -módosu
lások az elválasztás, a kirekesztés alakzataival avatkoznak be a Patarcsics család 
sorstörténetébe: a családtagok elszakadnak egymástól, határokon belül és kívül 
rekednek, többszörösen átélik a haza- és az identitásvesztés elrettentő élményét. 
A politikai határokon túl képzeletbeli korlátokat is emelnek maguk köré: az el
beszélői látószöget adó Emi édesanyja, Ella az érzelmek és a szeretet legkisebb 
jelét sem képes kimutatni családtagjai irányában; nála a festésbe való elmerülés 
jelenti a szellemi tevékenységben történő elzárkózás formáját. Az elbeszélt határ- 
történet-sort indító Angeline Nenadovits, aki 1910-ben egy egész napot villamo- 
sozott Újvidéken (előrevetítve ezt a sorsmozzanatot későbbi leszármazottjai életét 
illetően), legalább húsz évig nem mozdul ki a szobájából. Sajtos Sándor édesanyja 
a hallgatás burkát vonja maga köré, miután két fia is elesik a háborúban. A temes
vári Rösch Lina tragédiája az érzelmi távolságok, illetve a (képzeletbeli) határok 
áthidalhatatlanságának érzetéből fakad: a térségi sorstörténeteket egy anekdota 
predesztinálja; Temesvárról megírták, hogy a Monarchia Szibériája, ahova meg
halni hozzák az embereket, illetve „egyszer aki idejött, nem tudott többé elmenni 
innen. Vagy ahogy vesszük: elköltözni elköltözhetett ugyan, de csak a másvilágra” 
(Juhász 2001:69).

A mű szövegvilága kisepikái alakzatokból: novellákból és anekdotákból szerve
ződik. A hét rövidtörténet a Patarcsics család - egész Monarchia területére kiterje
dő, több nyelvi és kulturális kódot (szerb, magyar és bunyevác nyelvi attitűdöket, 
szerb-magyar, szlovák-magyar, illetve román-magyar nemzeti és politikai ellen
téteket, asszimiláns törekvéseket, nyelvi-nemzeti önidentifikációs kísérleteket) 
szublimáló - történetét elbeszélő családregény fejezeteit alkotja. Legfontosabb 
jelentésszervező motívuma a határ. A határ e kontextusban politikai, kulturális és 
nyelvi elválasztottságot jelent. Az utazás a távolság és a határ áthidalásának, időle
ges feloldásának kísérleteként értelmeződik. A kibontakozó családtörténetekben a 
nyelv determináló erő: veszteségként és gazdagságként egyaránt megnyilatkozik. 
A regény legtágabb határait a Monarchia helyei (Újvidék, Szabadka, Szeged, Po
zsony, Temesvár, Linz) alkotják, a monarchiabeli Magyarországhoz viszonyítva 
identifikálódnak.
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A Monarchia-tudat mint többnyelvű identitástudat számos alakzatban és törté
netben jelenik meg a regény szövegvilágában: e helyütt a többnyelvűség kultúrájá
nak két megnyilatkozását mutatom be.

A nyelvi és kulturális sokszínűség a temesvári Rösch család esetében a triano
ni határmegvonásig gazdagságot jelent: intellektuális kacérságot és fölényt, amint 
elkápráztatják Sajtos Sándort, leendő vejüket a nyelvek beszélgetés közbeni össze
vissza keverésének képességével, ami nem az adott nyelvek (a német és a magyar) 
ismeretének a hiányából, hanem birtoklásuk ironikus fölényéből következett. Fanny 
méltóságos (Sajtos Sándor feleségének nagyanyja) e nyelvkeverésből valóságos 
„áriákat”, történetelbeszéléseket produkált. Maga Sajtos Sándor is hasznát vette 
édesanyja, Eichinger Amália német nyelv iránti honvágyának (beszédvágyának) 
- gyermekkorában ugyanis vele, mint legidősebb fiával, mindig e nyelven beszélt, 
s féltve őrzött német könyveiből vele olvastatott fel: a nyelv és az olvasás révén 
Sándor és édesanyja mások által kiismerhetetlennek tartott lénye között sajátos híd, 
a másik megértéséhez vezető út képződik. Ugyanez a Sándor panaszolja el Szabad
kára került testvéreinek élete egyetlen - s a kommunizmus húzta szögesdróthatárok 
átjárhatatlansága miatt csak nagy nehezen létrejöhetett - látogatása során, misze
rint lánya, Réka patáliát csapott, amikor megtudta, hogy az unokáival magyarul 
beszél, s azok elég jól tudnak magyarul, mire veje, Vasile oldotta fel a helyzetet 
megállapításával: „mindent el fognak felejteni” (Juhász 2001: 89).

Patarcsics Miklós szabadkai családjában a nyelvi és kulturális kódok keveredé
se bizonytalanságot és zavarodottságot szült. Anyjuk, Bájics Cecília semmit sem 
tartott volna alávalóbbnál mint azt, hogy magyar nemzetiségűnek vallja magát. 
Idegenkedése egy családi anekdotára volt visszavezethető, miszerint apja, Bájics 
Márkó (Bajié Marko) megfélemlítette és ezáltal megszégyenítette az őt „lerácozó” 
Rózsa Sándort. A vélhetően csekély intellektuális beleérzőkészséggel rendelkező 
Cecília mama a gyávának minősülő betyár történetéből vezette le magyar nem
zetre vonatkozó karakterisztikáját: a gyávának, vagy hősietlennek minősülés sú
lyosabb nemzeti hiányosságként mutatkozott meg számára saját „elfajzott szerb” 
mivoltánál, illetve az anyanyelv elhagyásának tetténél. Fiait, a magukat magyarnak 
valló Miklóst és Jánost sem a nyelvváltás, hanem a magyarként való önmeghatáro
zás igénye miatt hibáztatta. Miklós feleségével, Sajtos Ilával mindezért soha nem 
tudott egyetlen szót sem váltani, lévén arról szó, hogy maga nem volt hajlandó 
egyetlen magyar szót sem kiejteni, Ila pedig semmilyen nyelvérzékkel nem ren
delkezett, legfeljebb csak annyit szólt szerbül, hogy „dobordán”, „azt is muszájból, 
mint valami illetlenséget, ami szigorúbban véve már egyenesen káromkodásnak 
számít” (Juhász 2001: 60). Természetesen képtelen volt megérteni azt az identifiká
ciós bizonytalanságot és a magyar nemzeti önértékelés iránti életen át tartó vágya
kozást, amely férje szerencsétlenségét okozta: a se bunyevác, se horvát, se szlovén 
nemzeti tudattal nem rendelkező férfi számára ugyanis a magyarság teljes megélt- 
sége lett volna a „révbejutás” vágyott célpontja. Némi túlzással azt mondhatnánk, 
1944-ben, amikor Szabadkára bevonulnak az oroszok, ebbe a nemzeti-nyelvi lét
bizonytalanságba hal bele: pontosabban a halál megváltását választja az újabb ön
azonosság-csere vállalása helyett. Az orosz csapatok bevonulásával ugyanis az az
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iszonyatos sejtelme támad, hogy a több évtizedes bizonytalanságok és idegenségek 
miatti szenvedései most azzal tetézödhetnek, hogy ezután orosznak kell vallania 
magát. Rosszullétét kővetően „soha többet nem ébred fel erre a világra” (Juhász 
2001: 63). A regényből nem derül ki egyértelműen, hogy az anya nyelvi és kultu
rális másság iránti ellenszenve milyen forrásból táplálkozik, csak sejthetjük, hogy 
a Monarchia-tudat hiányából vagy hárításából. Ezen a ponton, a Monarchia-nosz
talgia nemzedékekre átöröklödö megnyilatkozásai kapcsán, egy gondolat erejéig 
vissza kell térnünk a bevezető bekezdésekben említett Monarchia-tudat jelenségé
re: az otthontalanná válás és az elvándorlás élménye etnikai értelemben determi
nált jelenség. A Patarcsics család újvidéki tagja, Emi 1990-ben, amikor férje - a 
déli szemléleteket magában hordozó Boro, aki ily módon nem ismeri a Monar
chia-nosztalgiát, s nincs peremlét-tudata - emigrál, úgy hagyja őt otthon, egyedül, 
hogy mindketten tudják, a későbbi csatlakozás terve (Emi még szoktatja magát a 
kivándorlás gondolatához, s majd később Boro után megy) hazugság: nem élnek 
többé együtt. Eminek az elbeszélő által beidézett véleménye szerint ezt, a benne és 
rokonaiban rejlő idegenség- és otthontalanságérzetet a Posztmonarchikus identi
táshiány generálja: „Az a különbség kettőnk között, hogy Borónak van jövötudata, 
nekem meg nincs, nem is volt soha. Ahogy hazám se igazából, csak szülőföldem. 
S mindez jobban összefügg mint ahogy át merem gondolni” (Juhász 2001: 16).

ÚT A HALÁL FELÉ (KONTRA FERENC: ANGYALOK REGÉNYE)

Látomásos, rejtélyes, „csupa titok” történetek alkotják Kontra Ferenc Angyalok 
regénye című regényét, amelyek arra késztetik az olvasót, hogy más szövegek
ben keressen alapot a megértéshez. így jutunk el pl. Benvenuto Cellini grandiózus 
életművének történetéhez, sajátítjuk el a rovinjiak védöszentje, Szent Eufémia le
gendáit, ismerkedünk meg olvasás közben a Rudolf magyar trónörököst a középső 
dunai útra elkísérő Alfréd Edmund Brehm (1829-1884) munkásságával, illetve 
nézünk utána a trónörökös Jagden und Beobachtungen (1887) című müvének. Kü
lönösen intenzívvé teszik a történetformálást a térbeli távolságok közötti hirtelen 
váltások, illetve átjárások; a Mediterráneum térségéből a következő történetben 
már a Tökösi-erdöben találjuk magunkat, a Duna menti szölővidékről Nümbergbe 
visz el bennünket a családtörténetet elbeszélő „folyam”. Egy városszéli - feltéte
lezhetően baranyai - elátkozott kiskocsmából Firenze fényes palotáiban találjuk 
magunkat, az Adriai-tenger leanderligetei után az önpusztító regőcei orvos világára 
vetül az olvasói tekintet. Ez utóbbi novella (A regőcei orvos) magával a regényíró, 
azaz Kontra Ferenc korai novellisztikájával képez szövegközi összefüggést, ahol 
(pl. Csáth a boncolóasztalon) Csáth Géza (1887-1919) alakja először tűnik fel. Az 
Angyalvár börtöne, a firenzei Medici Palota, a rovinji Szent Eufémia-templom, 
a Krk szigeti Malinska, Albrecht Dürer (1471-1528) szülőháza Nümbergben, a 
szarajevói könyvtár, az Osijek [Eszék] Hotel, Növi Sad/Újvidék stb. jelentik egy 
„szétszóródó” (a kötet recenzense használja ezt a jelzőt!) családtörténet topográfiá
ját, ezért az Angyalok regénye a családtörténeti narratívákhoz való besorolhatósága 
mellett épp annyira utazástörténet is.
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Nagyon erőteljes konstrukciós és tematikai összefüggések kapcsolják össze a 
határregénynek nevezett műfajjal, amely megnevezését Juhász Erzsébet Határre
gény (2001) című műve alapján nyerte; ugyancsak egy, a nagytörténelem által szét
szóródó család és a Másikat kereső, az elválasztottságot utazásokkal (valóságos 
és képzeletbeli határok átlépésével) megszüntetni igyekvő családtagok történetét 
beszéli el azzal, hogy nála az időbeli kiterjesztések csak a 20. századot fogják át. 
Kontra regényének „aktuális” elbeszélője ugyancsak „térképet tart a kezében”, s 
a családi legendárium nyomán indul el Európa politikai és kulturális határain át 
saját identitásának megértéslehetőségeit kutatva, újraalkotva - alteregók révén
- önmagát. A térbeli és időbeli határok azonban ebben az elbeszélésben sokkal 
képlékenyebbek, könnyen áthághatók és átutazhatok - (Juhász Erzsébet vonatai 
helyett) szekéren, kocsin, lóháton. Mintha Darvasi László könnymutatványosainak 
egyike volna, aki - nem ismerve teret és időt - járja Európa kulturális nyomvona
lait. Csakhogy őt magát - transzcendens működések helyett - önnön sorsa, a kö- 
zép-kelet-európai történetbe s családi magánmitológiákba való beleszületés ténye 
predesztinálja erre a létformára, amely a keresés és az úton levés állapotát jelenti.

Az egyes sorsstációkat (a recenzens megnevezése!) ritmikusan kapcsolja össze 
a két fő motívum: az angyali jelenlét, illetve a halál jelentéstartományai. Olykor, 
vagyis inkább legtöbbször, a kettő együtt van jelen, vagy teljesen egybecsúszik. 
A Fibonacci-sor című novella időből kiszakadt világában - lehetetlen ugyanis el
dönteni, hogy hol, melyik korban játszódik, minthogy a „halálangyal” ténykedése 
időtlen tartomány - az egyik szereplőnek, a könyvügynökkel incselkedő lánynak 
pl. akkor támad angyali látomása, amikor a folyóban megpillantja a partra sodró
dó hullákat. A tetemek egymáshoz vannak kötözve, erre, s a halál végtelen sorára 
mondhatja az elbeszélő, hogy „Fibonacci-sor”, s „ennek sosem lesz vége” (Kontra 
2014: 17). A firenzei ötvösmester Benvenuto Cellini Perszeusz-szobrának elkészül
tét, az anyaggal és a képzelettel való küzdelem történetét, a bűnöző és a hétköznapi 
törvény felett álló zseni alkotómunkáját ábrázoló - a kötetben talán a leghosszabb
- elbeszélés. Cellini extrém világa (több gyilkossággal is megvádolják, ugyanak
kor a hétköznapi törvény felett álló géniusz) természetszerűleg hordozza magában 
a teremtés csodájának és a(z) (ön)pusztítás magatartásának jelentéseit. Egy ván
dorszínész-társulat egyszerre kisszerű, s nagy szenvedélyeket működtető játékában 
a véletlen (a túl magasra emelt, s az erdőben tüzet okozó fáklya) teremti meg az 
alkotói (színészi) kiteljesedés és a megsemmisülés abszolút pillanatát (A Tökösi-er- 
dőberi). A tűz is az egyik olyan motívum, amely változatos jelentéseiben formálja a 
novellái (szöveg)világokat. Cellini művészetének szolgálatába állított erő, ugyan
akkor a Rovinj császára látomásaiban (s annak pretextjében, a Szent Eufémia-le- 
gendában) is fontos mozzanat. A halál és az alkotó/pusztító szenvedély ugyanakkor 
a 20. század urbánus történeteinek is jelentésalkotó eleme: pl. a nürnbergi nagybá
csi (A nürnbergi rab) finom szövőmunkák mestere, aki szerelemféltésből követ el 
gyilkossági kísérletet, s úgy lesz (meglehetősen brutális módon) öngyilkos, hogy 
azt hiszi, megölte a kedvesét. Ugyanebben a novellában a turisták által keresett és 
fényképezett Dürer-házzal szemben a hóhér háza áll - térben is egymásra vetítve 
látjuk ezáltal a teremtés és a pusztítás jelentéstartományait.
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Kontra Ferenc vizsgált regénye három, a Monarchia, majd Ex-Jugoszlávia tér
ségében ugyanazt az utat bejáró (történelmi/valóságos) személy élettörténete, uta
zásai és halála révén rajzolja meg előttünk a térségi létforma egyik legfontosabb 
metaforáját: a halál felé tartó utazás terét átszelő nyomvonalakat. Rudolf trónörö
kös, Csáth Géza és Csapó Sándor ugyanazt az utat járja be valóságos és szellemi 
téren egyaránt. A (Poszt-)Monarcia térségében a halál felé tartanak. Mindhárman 
öngyilkosok lesznek, miután megölték a kedvesüket (illetve azt feltételezik, hogy 
megölték, pl. Csapó Sándor). Ezeket az irodalmi szövegtereket utazza be a jelenko
ri elbeszélő (egy kései Esti Kornél) Posztmonarchiában/Ex-Jugoszláviában.
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INTERKULTURÁLIS PÁRBESZÉD VÉGEL LÁSZLÓ NEOPLANTA 
AVAGY AZ ÍGÉRET FÖLDJE CÍMŰ REGÉNYÉBEN

Végei László vajdasági magyar író Neoplanta avagy az ígéret Földje című re
génye 2013-ban jelent meg Budapesten. Alcíme szerint „városregény”: virtuális 
hőse Újvidék, a Vajdaság székvárosa. A regény két mesélöje, az író-elbeszélő és 
Lazo Pavletic fiákeres, a város utcáin kocsikázva mondják el, mesélik újra saját 
szemszögükből és saját nyelvükön Újvidék, s azon túl az adott földrajzi tér, azaz 
Vajdaság 20. századi történelmét.

A magyar író és a szerb fiákeres diskurzusa szükségszerűen többnyelvű és multi
kulturális párbeszéd, hiszen a város alapításától kezdve az itt élő népek (magyarok, 
szerbek, németek, szlovákok, zsidók és mások) nyelvi és kulturális másságának, 
eltérő habitusának és különálló kollektív emlékezetének gyűjtőmedencéje. Para- 
doxona sorstörténetüknek, hogy noha a városalapítás a békés egymás mellett élés 
gondolatában fogant, a történelem évszázadai alatt folyamatosan irtották/irtják, 

98



gyilkolták/gyilkolják egymást; a világégések/háborúk és a hatalomváltások idején 
különböző oldalon (egymással szemben) állnak, katasztrófájuk és kudarcélményük 
mégis ugyanaz vagy hasonló jellegű. A tanulmány azt mutatja be, hogy a szinte 
azonos sorsképletnek és élménykömek az elbeszéléséhez és kifejezéséhez milyen 
nyelvi és kulturális kódokat talál és érvényesít a két eltérő identitású narrátor.

BEVEZETŐ

Az egyazon múltról alkotott többféle történelem létezéséről, illetve a kulturális 
emlékezet másságáról szóló Hayden White-i (White [ 1973]), illetve Jan Assmann-i 
(Assmann 1988) szemléletek működése ismerhető fel azokban a narratívákban, 
amelyek Végei László 2013-ban napvilágot látott Neoplanta avagy az ígéret Föld
je (Végei 2013) című regényét alkotják. Az alcímben önmagát „városregény”-ként 
(Toldi 2010; Roginer 2015) aposztrofáló prózamű virtuális hőse Újvidék, a Vajda
ság székvárosa, amelynek történelméről két eltérő identitású, nyelvű és kulturális 
hovatartozású91 (Assmann 1988, 1992; Assmann-Chaplizka 1995) elbeszélő be
szél saját nyelvi és kulturális kódjai, a történelem közösségileg legitimálódó emlé
kezete (Ankersmit 1989) révén, illetve perspektívájából. Az egyikük Lazo Pavletic 
szerb fiákeres, aki egy, az első világháborúban az osztrák hadseregből a szerbekhez 
átszökött, így a városba a győztesek között bevonuló (belovagló) katona, illetve a 
nemzeti identitásában bizonytalan, szlovák(?) vagy magyar(?) asszony, Katarina 
Horakova (vagy: Horák Katalin, sőt, egy ideig kényszerből: Katarina Horakovic92) 
gyerekeként látta meg a napvilágot. A másikuk a szenttamási származású magyar 
író, aki 1956-ban, az édesapja kíséretében, kerékpárral érkezik Újvidékre, hogy a 
gimnázium magyar tagozatának tanulója és az akkori ország, az egykori JSZSZK 
minden tájáról érkező, ezért értelemszerűen a legkülönbözőbb nemzetiségű diákok 
benépesítette kollégium lakója lehessen - kisebbségiként. A város mindkettejük 
számára egyszerre jelenti a kultúrák találkozásának és összeütközésének terét, a 
sorozatos nyelvi és a kulturális identitásváltások történetét.

91 „Das kulturelle Gedächtnis hat seine Fixpunkte, sein Horizont wandert nicht mit dem 
fortschreiten den Gegenwartspunkt mit. Diese Fixpunkte sind schicksalhafte Ereignisse 
der Vergangenheit, deren Erinnerung durch kulturelle Formung (Texte, Riten, Denkmäler) 
und institutionalisierte Kommunikation (Rezitation, Begehung, Betrachtung) wachge 
halten wird” (Assmann 1988: 12).

92 Újvidék lakosai, mint általában a térségben, a különböző hatalomváltások és államalaku
latok szerveződése során többször kényszerültek identitást, nyelvet és nevet is változtatni.

A városalapítás anekdotája szerint Újvidéket a multikulturalitás eszméje hoz
ta létre, amit Mária Terézia császámőnek a latin nyelvű okiratra jegyzett intelme 
nyomatékosított: „Legyen a neve Neoplanta, és minden nép nevezze saját nyelvén. 
Éljenek békében, szeressék egymást, ez a soknemzetiségű város legyen példája a 
különböző nációk békés egymás mellett élésének” (Végei 2013: borító).

Az időközben eltelt kétszázötven év történelme ennek épp az ellenkezőjéről 
szól: „népei azóta folyamatosan gyilkolják egymást” (Végei 2013: borító).
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AZ IRÓNIA ÉS AZ ANEKDOTA NARRATÍVÁI

Egyrészt a magyar irodalom alakulástörténeti hagyományaiból, másrészt a tör
ténelem elbeszélhetőségének/elbeszélhetetlenségének iróniájából következően 
lesz Végei László várostörténete anekdotikus kiképzésű, ahol az anekdota alakzata 
a hazugság elfedésének eljárását jelenti (Gallop 2002): „Az anekdota mint műfaj 
és nyelv évszázadok óta van jelen irodalmunkban úgy, hogy szinte nem érinti a 
más formákat és beszédmódokat rendre elimináló, átformáló/átlényegítő elévülés, 
elidőszerütlenedés, alkalmatlanná válás. A 20. század végi, 21. század eleji magyar 
prózában éppúgy jelenvaló, mint a 19. század második felének regényírásában és 
novellisztikájában. Ennek magyarázata - feltehetően - abban a sajátosságában rej
lik, miszerint nemcsak nyelvi/műfaji kategória, hanem létforma is; olyan világér
tés, amelynek lényege az emlékezés és a hazugság” (Bence 2008: 76).

Ilyen értelemben több mint százéves regényírói hagyományokkal (pl. Mikszáth 
Kálmán regényírása) áll diskurzusban (Dobos 1995; Eisemann 1998). Mikszáth 
Kálmán a Beszterce ostroma (1894) előszavában leírja a regényalkotó anekdota 
kötődését a társasági formákhoz; a hivatkozott regény esetében ez az asztaltársaság 
(Bence 2015b). A Végel-regényben a történetmesélésre a városi sétakocsikázás ad 
lehetőséget, a fiákes Pavletic és az író évtizedeken át járja a várost, sétagalop
poznak Újvidék utcáin, miközben ugyanarról, Újvidék történetéről mesélnek; az 
elbeszélt történetek lényege (ugyanannak a múltnak többféle történelme létezik) 
nem, csak a látószöge különbözik. A különbözőség nem nyelvi (hiszen mindketten 
jól beszélik a másik nyelvét, a szerbet, illetve a magyart), hanem kulturális kódok 
mentén jön létre. Az azonos sorstörténet, azaz a nagytörténelemnek a különböző 
népek sorsában tükröződő változata egyrészt egy szerb, azaz többségi nemzetiségű 
beszélő szemszögéből válik láthatóvá, amelynek történelmi alapját a városba 1918- 
ban győztesként bevonuló szerb csapatok (az egyik lovas bandérium élén idősebb 
Lazo Pavletic őrnagy, a fiákeres apja lovagol), másrészt az Osztrák-Magyar Mo
narchiában ún. őslakos, államalkotó, de a világháborúkban vesztes, a Délvidéken 
kisebbségivé vált nemzet fia, az író láttatja.

A Végel-regény abban is reflektál és újraalkotja a 19-20. század fordulója anek
dotikus elbeszélésmódját, hogy a beszélgetőtársak (mint egy Mikszáth-szövegben) 
egyszerre belül és kívül is vannak a történeten, amelynek nyelve sajátságos: kódjai
nak, szimbólumainak jelentéshordozása csak a történeten belül elhelyezkedőknek, 
az adott (hazugság)nyelvet ismerőknek nyilatkozik meg. Lazo Pavletic sokat me
sél, rövidtörténeteket és andekdotákat a második világháborúról és az azt követő 
kommunista éra eseményeiről, de nem akarja és (mert a halál megakadályozza 
benne) nem tudja felfedni azt a valóságot, amelyet az anekdoták láncolata fed el. 
Az író fokozatosan sajátítja el az anekdota belterjes nyelvét, ismeri meg a törté
netek mögött és összefüggései révén kibontakozó igazságot, ami elsősorban saját 
és nemzedéke önidentitása megértésében és hazugságainak leleplezésében segíti. 
Amíg Lazo Pavletic egész életében hordozza magában, különböző történetekkel 
járja körül, fedi el és hosszabbítja meg az igazság kimondásához vezető utat, s 
meghal, amikor ennek az útnak a végére ér, az író (feltehetően nemzedéki és kul
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turális kódoltságuk eltérő mivoltából kifolyólag) iróniával, az önleleplező konzek
venciák levonása révén oldja fel a benne levő törénelmi és kulturális örökség adta 
feszültséget, amely abból ered, hogy az adott térségben és annak történelmében az 
ember egyszerre lehet hős és áruló, jó és rossz, miképpen a történelmi elbeszélés is 
egyszerre igaz és hamis. Ennek eklatáns példája maga Lazo Pavletic és története, 
illetve egy, az író által elbeszélt anekdota, amely a városi múzeumban őrzött, a 
partizánok bevonulását ábrázoló fényképről szól, amelynek - miként magának, a 
Török Miklósról szóló történetnek is - titkon létezik egy korábbi változata.

A regény többször, több szempontból (a fiákeres, az író és egy háttérben mű
ködő, semleges elbeszélői hang által is) közvetített és több változatban elmondott 
anekdoták sorozata, amelyek mögül csak lassan, részleteiben, az összefüggések há
lózatából kikövetkeztethető konzekvenciák révén rajzolódik ki előttünk a mögöttes 
igazság. Lazo Pavletic történeteiben gyakran felmerül a fehér inges-gatyás-subás, 
Bibliát szorongató, és a „sárga veszedelem”-röl, a világ végéről prédikáló Bujdosó 
Döme alakja, akivel különös barátságot ápol; a Csillag Szálló ivójában diskurál, 
máskor pedig fegyverrel kényszeríti térdre és bocsánatkérésre. Különös barátságuk 
alapmotívumaira az elbeszélő csak több évtizeddel megismerkedésüket követően 
jön rá: mindketten súlyos titkot takargatnak, és kölcsönösen ismerik egymás rejte- 
getnivalóját. A korábban fehér ingben, fehér gatyában járkáló, a második világhá
borúban temetőcsőszként szolgálatot teljesítő Bujdosó Döme a kirívó szépségű és 
kihívóan viselkedő özvegy Brunner Hilda (SS-tisztként szolgáló férje a boszniai 
harcokban esik el) oldalán „ruhát vált”: az újdonsült férj galambszürke öltönyben 
kísérgeti Hildát. A sváb származású Brunner Hilda azonban hiába vált férjhezme- 
netele révén nevet, nemzeti identitást, majd várja a partizánokat is virágcsokorral, 
egy éjszaka nyoma vész. A pletyka szerint elbűvölte a partizánokat is, akik Belg- 
rádba vitték, ahol egy szerb tábornok, majd egyenesen a marsall szeretője lett. A 
valószínű igazság azonban az, hogy Hilda is a temető jelöletlen sírjai egyikében 
végezte, méghozzá a férje jelentette fel, és saját kezűleg ásta meg a felesége sírját. 
Valószínűleg ezt tudja róla Lazo Pavletic, akiről pedig a gatyás-subás temetőcsősz- 
szé visszavedlett Bujdosó terjeszti, hogy - a partizánokhoz való hűségét bizonyí
tandó - saját kezűleg lőtte főbe barátait.

Ez utóbbi állítás valóságértékére, vagy valóságközeliségére több utalást is ta
lálunk. A második világháborút követő partizánhatalom létrejöttének idején Lazo 
Pavletic - feltehetően rossz előérzettől és lelkiismereti okoktól hajtva - vacsorára 
hívja legjobb barátait és frontbéli bajtársait, a magyar Novák Jánost és a német Os- 
wald Ottót. Mindketten fehér, vasalt ingben és fekete nadrágban jelennek meg. Ez 
lesz - Lazo Pavletic nevezi annak évtizedekkel később! - az „utolsó vacsorá”-juk. 
Bajtársait ugyanis éjszaka elhurcolják, s a katolikus temető jeltelen tömegsírjában 
végzik - nem kizárt, bár sohasem bizonyosodik be (egyetlen szemtanú ugyanis a 
kétes hitelű, maga is gyanús Bujdosó Döme), hogy épp Lazo Pavletic adja fel őket. 
Maga az „utolsó vacsora” gesztusa (lehet, hogy feladata, lehet, hogy csak sejti a 
végzetüket, de nem figyelmezteti őket) és más jelek is arra utalnak, hogy a fiákeres 
lelkiismerete nem tiszta, s ezt a terhét egy életen át hordozza. A bajtársai eltűntét 
követően jó ideig gondozza az utánuk maradt gazdaságot, ápolja a lovaikat, kar
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bantartja a kocsijaikat, miközben tudja, de mindenképpen sejti, hogy nem élnek 
már. A két egyedül maradt édesanyának egy alkalommal - a háború után még rit
kaságszámba menő - édességet, csokoládét visz ajándékba. Végül sokat sejtetöek, 
s az elmondottakra utalnak utolsó, az élettől búcsúzó mondatai: „Ezek szerint lehet 
az ember hős is, meg gyáva is, egy személyben. Húsz évvel ezelőtt még abban 
hittem, hogy az ember vagy hős, vagy gyáva. Legalábbis, normál körülmények kö
zött, így lenne rendjén. Viszont ebben a városban minden összekuszálódott. Egy
szerre hős és gyáva. Gyilkos és áldozat. Ha életben marad, akkor bizonyára nem 
lesz belőle hős, hanem alávaló, gyáva kukac... Gyalázatos. így kell megdögleni, 
így kell lemosni a szégyent, a kurva úristenit ennek a világnak...” (Végei 2013: 26).

Az „ezek szerint” utalás Lazo utolsó szavai között az írótól hallott, a regényben 
lényegi jelentéssel bíró Török Miklós-anekdotára vonatkozik. Török Miklós az 
író egyik kortársa volt, akivel együtt futottak a titoista diktatúra legfőbb jelképé
nek számító stafétával. Török Miklós apja a „hideg napok” néven hírhedtté vált 
1942-es razzia idején a saját házába fogadta és rejtegette szomszédasszonyát, a 
későbbi Ivanka Jovanovic elvtársnőt, holott annak eszmei meggyőződésével egy
általán nem értett egyet - Ivanka Jovanovic 1944-ben, a partizán megtorlások ide
jén meg is menthette volna az életét, de elkésett, ezért élete végéig - feltehetően 
a lelkiismeretétől hajtva - gondoskodott a fia, fiatalabb Török Miklós életének és 
karrierjének alakulásáról. A fiatalabb Török Miklós talán az egyetlen olyan sze
replője a Aeop/űwta-regénynek, aki képes leszámolni saját és családja bűneivel, 
gyávaságaival, kétarcúságával, ezért szinte meghasonlik önmagával és családjával; 
az életből való eltávozás különös módját választja: orvosként sem hajlandó magát 
gyógyíttatni. Ö fogalmazza meg az elbeszélő történeteinek legsúlyosabb mondatait 
(Bence 2015a): „Ebben a városban kétféle ember létezik, az egyik beleszületik a 
bűnbe, a másik meggyőződésből vállalja. Néha alig van különbség a kettő között. 
[...] Sohasem tudjuk, hogy melyik csoportba tartozunk, lehet, hogy mindkettőbe. 
Nincs értelme ettől menekülni, bűnhődnünk kell. Valakikért, valamiért, teljesen 
mindegy” (Végei 2013:257).

Intertextuális értelemben Végei László Neoplanta avagy az ígéret Földje című 
regénye erősen kapcsolódik az ugyancsak szenttamási származású író, Gion Nán
dor (1941-2002) Ez a nap a miénk (1997 [2007]) című regényéhez, amelyben 
ugyancsak a térségben, a Délvidéken történő hatalomváltások, „ki- és bevonulá
sok” tragikomédiái alkotnak narratívát; a különböző ideológiai színezetű és a kul
turális megtorlásoknak áldozatul eső védtelen lakosság tragikus anekdotái kerülnek 
elbeszélésre ebben a regényben is, amely, miként a Neoplanta-vegény egy trilógiáé 
(Bünhödés, 2012; Neoplanta avagy az ígéret Földje, 2013; Balkáni szépség avagy 
Slemilfattyúja, 2015), úgy az Ez a nap a miénk egy tetralógia része (Virágos Ka
tona, 1973; Rózsaméz, 1976; Ez a nap a miénk, 1997; Aranyat talált 2002 [2007]).

A bevonulás rituáléja és a távozás diszkrét bája

Lazo Pavletic apja - miként már volt szó róla - az első világháborúban mint 
az osztrák hadseregbe besorozott horvátországi szerb katona szökik át a szerb re
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gimenthez. Bátorságával az őrnagyi rangig tornázza fel magát, és egy lovas ban
dérium élén lovagol be 1918-ban Újvdékre - meglátása szerint az ígéret Földjé
re: „Délcegen ült a nyeregben, nem tudott betelni a rendezett város látványával, 
megigézték a gyönyörű, elegáns hölgyek, akik csókjaikat hintették a bevonuló ka
tonai menetoszlop felé, az ízlésesen öltözött úriemberek, akik egyik kezükben saj
tóterméket szorongattak, a másik kezükben sétabotot tartottak” (Végei 2013: 44).

Idősebb Lazo Pavletic - akkor még nőtlen fiatalember - úgy véli, a helyieket 
elsősorban a ruha teszi mássá, semmiben sem hasonlóvá a földijeihez. A kulturális 
indentitás (Assmann 1988) hagyományáról, emlékezetéről és különbözőségeiről 
nincs tudomása. Ezért „ő is olyan szeretett volna lenni” (Végei 2013: 45), s hogy 
ezt elérje, „ruhát vált”, beöltözik annak a magyar katonatisztnek a ruháiba, akinek 
a megüresedett házát elfoglalhatta, rituálisan tisztálkodik, ami esetében a „bemo
sakodás” eljárását jelenti. „Olyan érzés vett erőt rajta, mintha újjászületett volna. 
Ettől kezdve minden áldott nap kiillatosítva, ünneplőben hagyta el a házat. Már 
ébredezett benne a vágy, hogy igazi újvidéki lakos legyen. Olyan úriemberré ved
lik, mint a kisasszonyokat kísérgető gavallérok. Megmutatja milyen átalakulásra 
képes!” (Végei 2013: 59.)

Az ifjabbik Lazo Pavletic - a sors fintorának tartja az elbeszélő! - „1941-ben 
ugyanerről a kilátóhelyről ő, az utód mustrálta végig a honvédek bevonulását” (Vé
gei 2013: 265). Ugyanakkor meglepődik azon, ahogy a már tapasztalt és nagybe
teg édesapja, a valamikori „felszabadító” kommentálja az eseményeket: „Nyugodj 
bele, fiam, boldog-boldogtalan meghódította már ezt a várost. Ne törődj vele! Ne
künk, fiákereseknek csak az a fontos, hogy az urak tisztességesen viselkedjenek a 
bérkocsiban. És ne sokat lövöldözzenek” (Végei 2013: 266).

Az ígéret Földjének látszó/láttatott Újvidékre az új hatalom mindig különös 
parádéval vonul be. A rituálé ugyanaz, sokszor a szereplők is, csak helyzetük és 
hovatartozásuk változik. Ennek emblematikus története Török Miklós apjához 
fűződik, aki kétszer foglalt helyet ugyanazon az erkélyen két különböző katonaság 
ünnepélyes újvidéki bevonulása alkalmából. Állítólag mindkettőről készült egy 
fénykép. Az elsőt rejtegette a család. Török Miklós apja a honvédek bevonulását 
ünnepli „Bocskai felöltőben, a második sorban, magasba tárt karokkal a szónok 
mögött áll” (Végei 2013: 251). A második fénykép a városi múzeum falán függ: 
„[...] azon szintén a nagyapa látható. A második sorban ugyanazon az erkélyen gör- 
nyedten ácsorog. A szónok magasba emelt karral üdvözli a bevonuló partizánokat. 
Mögötte a nagyapa, homlokára tolt, vászonból készült partizánsapkával a fején, 
amelyen ötágú vörös csillag díszelgett” (Végei 2013: 251).

Amikor ez utóbbi hatalom fegyveresei érte jönnek, az öreg is „gondosan fel
öltözött” annak ellenére, hogy a parancsnokuk toporzékolt, „hogy ne húzza az 
időt, úgysem menekül meg” (Végei 2013: 256). Hasonló gúnyos megjegyzéseket 
tesznek az Ez a nap a miénkben megjelenő pribékek is. Rojtos Gallainak mondja 
például egyikük: „Fehér ingben is megáshatja magának a gödröt. Igaz, a fehér ing 
összekoszolódik, de a föld alatt ezt senki sem látja” (Gion 2007: 631).
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A kulturális „ beöltözés ” -a kódváltás anekdotái

A mindig fekete öltönyt és keménykalapot viselő elbeszélő, Lazo Pavletic is 
jelentéses szerepet tulajdonít az öltözetnek és a vele járó magatartásnak. A város 
kulturális állapotának változásait is ezen keresztül méri fel és értékeli: „A vasárnap 
délutáni sétakocsikázást szerettem leginkább, amikor az utasokat a Csillag Szállo
dától hazáig szállítottam. [...] Ünnepi fuvarok voltak. Ok voltak az utolsó újvidéki 
úriemberek, akiknek dukált, nem utolsósorban imponált, hogy a vasárnapi családi 
ebéd után fiákerrel kocsikázzanak haza. Tudtak élni, megadták a módját. Ilyen kun
csaftból mára egyre kevesebb maradt, mert sajnos, kihalnak a régi újvidékiek. Vég 
nélkül jönnek az újak, a régiek pedig azon keseregnek, hogy kivesznek az öslakók, 
miközben senki sem hajlandó tudomásul venni, hogy mindnyájan jöttmentek va
gyunk” (Végei 2013:27).

Újvidék 20. századi történelmét természetszerűleg hatalom- és ideológiacserék 
jellemzik. Az új hatalom rendszerint nagy csinnadrattával érkezik, legyilkolja a 
másik táborba (nemzeti vagy vallási közösségbe) tartozókat és másként gondolko
dókat, majd megrakott teherautókkal távozik. Erről beszél Lazo Pavletic szlovák 
származású édesanyjának a szerb Grgicné is: „Nem lesz többé itt Sacher-torta sem, 
meg illatos, forró csokoládé sem. Bele kell törődnöd. Mi, akarom mondani, a szer
bek felszabadultak, viszont meglásd, ezek a kommunisták úgy kifosztanak ben
nünket, hogy ihaj! Nekünk nincs póthazánk, nincs hova elinalnunk. A magyar urak 
megpakolt teherautókkal hordták el az irhájukat. Vitték a száj rét: a stílbútorokat, az 
ékszereket, a drága bundákat, a porcelánszervizeket, az étkészleteket, az ezüsttál
cákat meg az evőeszközöket, a kristályt, a damasztágynemüt, de még a matracokat 
is. Mondd, hova, merre húzza a csíkot az én férjem? Hova meneküljön egy igazi 
szerb úriember? A mi értékeinket nem menti meg senki” (Végei 2013: 67-68).

Ugyanezzel „érvel” az elbeszélés menetében (Lazo és az író meséiben) meg
szólaló és egy fölöttes, ironikus nézőpontot képviselő elbeszélő is az oroszok által 
megalázott Meinert kisasszony esetével kapcsolatban: „Szép is, csinos is, burzsuj 
is, örüljön, hogy élve maradt, ha már cserbenhagyták a szerencsétlent a magyar 
urak, akik 1914-ben diadalmasan harsogták, hogy nem, nem, soha. Aztán haptákba 
vágták magukat az újvidéki magyar hölgyek előtt, és esküdöztek, hogy visszajön
nek. Kezét csókolom, nagyságos asszony, mondták, majd jól megtömték szajréval 
a teherautót. Vitték az ékszereket, az étkészleteket, a stílbútorokat, a szőrmebundá
kat. Mentették az irhájukat” (Végei 2013: 90).

A véres megtorlásokat követő „ruhaváltás” és „kimosakodás” jelenségét Gion 
Nándor Aranyat talált (2002) című regénye, a tetralógia negyedik darabja is tema- 
tizálja: „A szerb partizánok levetették egyenruhájukat, hősködni hősködtek még, 
de már nem lehetett büntetlenül gyilkolni a németeket és a magyarokat, megszűn
tek a mészárlások, a maradék németeket kitelepítették, ők a későbbiekben igen jól 
jártak, a magyarokat nem ritkították tovább, nagyjából helyrerázódott a nyugalom 
a Délvidéken, tehát Szenttamáson is. A kiürített német házakba lomha, sokgyere
kes hegyi lakókat költöztettek be. A jövevények tanácstalanul tévelyegtek a síksá
gon, nehezen illeszkedtek be a környezetbe” (Gion 2007: 720).

104



A már szocialistává lett titói Jugoszlávia a hatvanas évek végén megnyitja hatá
rait, ami a lakosságcsere, illetve a migráció sajátos változatait eredményezi. Egy
részt gastarbeiterek tömegei költöznek Németországba, majd nyaranta megpakolt 
nyugati kocsikkal érkeznek haza, miközben kissé belengi őket a gyanú árnyéka: 
bizonyára valamennyiüket „beszervezte a német titkosrendőrség” (Végei 2013: 
105). Másrészt elkezdenek hazalátogatni az elüldözött németek, ami riadalmat 
kelt a „kolonisták”, a második világháborút követően a helyükre és a házaikba 
beköltöztetett telepesek körében, attól tartanak, hogy „a tömegesen érkező svá
bok visszakapják házukat, földjüket, gyárukat” (Végei 2013: 105). Ez persze csak 
alaptalan pletyka: a jogtalan bitorlók félelmeit ébreszti fel az évtizedes nyugalmi 
állapotból, míg a németek számára inkább valamiféle lelkiismereti megnyugvást 
hoznak ezek a visszalátogatások: „Mintha ezzel is meg akarták volna vásárolni az 
itteniek jóindulatát, szerették volna megnyugtatni saját lelkiismeretüket. Heimat, 
Heimat, mondogatták megilletődve. Batschka und Banat. Poharazgatás közben 
néha kiszaladt a szájukon, hogy Hitler a főbünös, és hál’ isten, nekik semmi közük 
hozzá. A kolonisták gyanakodva figyelték a jövevényeket, miközben azt puhatol
ták, hogy mit jelent az a szó, hogy Heimat. Szülőföld, világosították fel őket gyer
mekeik. Pa, šta? I mi smo izgubili svoju domovinu. Joj, naša predivna Bosna, iliti 
božanstvena Crna Gora, to je naša prava domovina. Obećali nam je da ćemo jesti 
zlatnim kašikama, međutim od toga nema ništa. A Švabe stižu” (Végei 2013: 106).

A narráció kétpólusú folyamába egy fölöttes látószögből avatkozó szemlélődő 
elbeszélő avatkozik rendre, aki ironikus hangon kommentálja az elbeszélteket. A 
Lazo Pavletić fiákerébe beszálló nyugati turistákat és látogatókat - akiknek kedvé
ért a fiákeres még angolul is megtanul - éppúgy görbe tükörben láttatja, miként a 
hazalátogató „időben elmenekültek”-et. Az előbbi „állami díszkísérettel felkeresi a 
déli tájakat, hogy aztán elmondhassa: a hamis nyugati demokráciával vitázva mi
lyen eredeti a balkáni öserő! Viszont iparkodik vissza a bársonyos nyugati demok
ráciába, amelyet halálra ítélt”, míg az utóbbi: „Késztetést érez, hogy hébe-hóba 
visszatérjen a pátriát meg nemzetét magasztalni, tanújelét adva a szülőföld irán
ti hűségnek. Úgy tesz, mint aki nem tudja, hogy érzelmi kitörése, rajongása jól 
begyakorolt alakoskodás része. Nem meri kimondani azt, amit gondol, hogy ezt a 
várost barbárok lakják, akik meg akarják hódítani az ígéret Földjét” (Végei 2013: 
239).

Mind az analógiás példaként idézett Gion-regényeket, mind a Végel-regényt 
áthatja egyfajta sorsszerűségbe vetett hit, annak reménye, hogy a bűnösökre vé
gül mégis lesújt a Nemezis. Az Ez a nap a miénkben a partizán kivégzőosztagban 
közreműködő Andelina Simint egy nyári reggelen a halászok húzzák ki hálójukkal 
a folyóból; sohasem derül rá fény, miként került oda, legtöbben úgy vélik, hogy a 
Ságiak végeztek vele Imre testvérük meggyilkolása miatt. A Neoplanta-xegény- 
ben pedig Török Miklós sorsa mutatja leginkább a végzetszerüség erejét az egyén, 
a kisember élete alakulásában. Apját egyazon kommunista hatalom végezteti ki 
és nyilvánítja háborús hőssé posztumusz. Felesége apjáról kiderül, hogy annak a 
rögtönítélő bíróságnak az elnöke volt, aki ezeket a halálos ítéleteket meghozta. A 
cinikus gyilkos a veje temetésén roppan össze, veti magát térdre és fohászkodik 
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megbocsátásért az Istenhez. Még tragikusabb teher nehezedik azonban az olyan 
kisemberekre, mint pl. a két Pavletic, különösen a fiatalabb, akik akaratukon kívül, 
sőt akaratuk ellenében követnek el - esetleg saját életük fejében - bűntetteket. Ka
tarina Horakova a háborút követő hetvenes években találkozik ismét a jól szituált 
Meinert kisasszonnyal, aki nem roppant össze az események súlya alatt, mi több, 
Németországban egyetemi karriert épített magának. A volt pincémő azonban még 
ekkor is rettenetesen kényelmetlenül érzi magát, hiszen - még ha akaratán kívül 
is - tanúja volt, s ezáltal valamilyen formában részvevője az aktuális világot meg
határozó kollektív erőszaknak.

Bál és orgia a cukrászdában: a Dornstädter-anekdota

A történések központi tere az író-elbeszélő által a Nagy Hazugság Terének ne
vezett Szabadság tér, ahol a Pavleticek posztoltak évtizedeken át, s ahova - mint 
az ígéret Földjére - az idősebb Pavletic annak idején a szerb regimenttel együtt 
lovagolt be. De ugyanezen a téren tombolt a partizánokat váró tömeg, ide gördül
tek be a honvéd hadsereg tankjai is, itt éltette évtizedekig a nép Tito stafétáját, s itt 
zajlottak le természetesen a legújabb pálfordulások tömegtüntetései: „Ahol most 
teli torokból bömböljük, hogy soha nem akartuk azt az utat járni” (Végei 2013: 22). 
A Szabadság téren áll a - történelem során soknevüvé lett - Domstädter cukrász
da; törzsvendégeinek, a falra függesztett uralkodói portréknak és nevének változá
sa egyúttal az ideológiák és pártállások cserélődését tükrözi. 1918 előtt I. Ferenc 
József képe függött a falon, és császári tisztek vendégelték meg süteménnyel és 
forró csokoládéval kisasszonykáikat. Az első világháború után azonban a szerb 
tisztek lepték el a cukrászdát, és a városi felügyelőség utasításba adta, hogy Péter 
király portréját kell kifüggeszteni, majd 1941-ben, amikor a magyar tisztek ked
venc helye lett, ugyanez az inspekció rendelte el, hogy Horthy Miklós kormányzó 
úr portréját kell a terem legszembetűnőbb helyére kitenni. Az elbeszélő(k) szerint 
Domstädter úr - ha lehetősége lett volna rá - nyilván Tito és Sztálin arcképét is 
kiakasztotta volna a cukrászdába, minthogy azt a meggyőződést vallotta, hogy nem 
számít, „kinek a képe csüng a falon, meg vendégeink egyenruhája, [...] hanem a 
Sacher-torta íze meg a kávé illata, illetve a nálunk kapható finomság originalitása. 
[...] Mellékes, hogy milyen nyelven rendel a vendég, vagy hogy milyen ancúgban 
van, az a fontos, hogy rendeljen és fizessen. A pénznek nincs szaga!” (Végei 2013: 
66).

Sztálin és Tito képét azonban nem Domstädter úr akasztja fel a falra, mivel a 
háború befejezését követően nyoma vész, hanem az új, kommunista hatalom pri
békje, Sukovic föpincér. Csak Lazo Pavletc édesanyja, a bizonytalan származású 
(szlovák?, magyar?) Horák Katalin, a cukrászda volt pincémője reménykedik ab
ban, hogy a szolgáltatás minőségét és méltóságát mindennél többre becsülő Dom
städter úr mégis megmenekült.

Újvidék emblematikus cukrászdája meghatározó közösségi események, így a 
farsangi bálok színhelye is, amelyek ugyancsak az aktuális ideológiák megjelenési 
terét képezik. 1940-ben, amikor a német származású Meinert kisasszonyt választ- 

106



jak bálkirálynövé, már javában dúl a háborús őrület és készülődés. A bálkirálynőt, 
mert a szappangyáros édesapja háborúellenes köszöntőt mond, nemigen ünnepük, 
s elmarad a viharos tetszésnyilvánítás. ,,[O]lyasmit talált mondani, hogy nem lenne 
jó, ha itt is öldöklésbe torkolna a viszály. Meg hogy Újvidéket valamiképp meg 
kellene kímélni. Nem engedhetjük meg, hogy csorbuljon a szabad királyi város 
tekintélye” (Végei 2013: 87).

1941-ben természetesen magyar bálkirálynöre emelte poharát a tömeg, aki 
„könnybelábadt szemekkel rebegte, hogy amíg szüleivel budapesti száműzetésben 
gyászolta Trianont, minduntalan nyomasztotta a gondolat, hogy szegény délvidéki 
magyarok mennyit kénytelenek nélkülözni. Egyebek mellett a finom magyar pezs
gőt is nélkülözik” (Végei 2013: 88).

O természetesen elsők között inai el Újvidékről a vereséggel végződött háborút 
követően, míg a kifinomult és müveit Meinert kisasszony marad, mert úgy véli, 
nem vétett semmit. Ezt hajtogatja, amikor az orosz katonák az utcáról bebámuló 
kárörvendő és perverz tömeg szeme láttára gyalázzák meg a Moszkvára keresztelt 
Domstádter cukrászdában. Jellemző, hogy miképp regisztrálja a hatalomváltást kö
vető kulturális változást Horák Katalin, Lazo Pavletié édesanyja, aki szemtanúja 
a Domstádterben történt gyalázatnak, s egyetlen, aki élete végéig szégyelli magát 
miatta: „[...] mikor sárgultak meg a csipkefüggönyök, miért nyikorognak a plüss- 
fotelek, miért olyan koszos a padlóburkolat?” (Végei 2013: 78).

A Duna mint a hazugság szimbóluma

A mindenkori diktátor - a félrevezetett vagy elfogult, de leginkább csőcselékké 
züllött tömeg előtt - legtöbbször a „bölcs atya” álarcában tűnik fel. A háborúra ké
szülődő újvidéki polgárság pl. etnikai hovatartozásától függően Hitler vagy Horthy 
személyében látja megváltóját. Horthy Miklóst épp olyan forgatókönyv szerint és 
retorikával éltetik 1942-ben Újvidék főterén, mint majd 1944-ben Tito marsallt. A 
szerb Maricék éppúgy megrakott teherautóval távoznak Szerbiába, mint a horthys
ta urak Magyarországra - szolgálóik pedig maradnak kisembernek és kiszolgálta
tottnak mint Katarina Horakova (Horák Katalin) vagy Novák néni.

Az egymást váltó hatalmak fegyveres alakulatai ordináré demagógiával ünne
peltetik magukat a Szentháromság/Szabadság/Nagy Hazugságok Terén, majd a 
közeli Dunába lövik a másik nemzet vagy etnikai közösség tagjait. A regényíró 
elbeszélő épp ezért ezt, az ünnepi beszédekben „Európa kék szalagjáénak nevezett 
hamis Duna-képet és áltoposzt igyekszik demisztifikálni: „A bérkocsiból rémülten 
bámultam Európa legnagyobb folyóját, a sötét, rideg, nagyméretű tömegsírt. Yes, 
yes, ismételgettem magamban, a Duna összeköt bennünket. Ezt hajtogattam, holott 
utólag beláttam, itt kellett volna fennhangon folytatnom a mondatot. Yes, massgrave. 
Kimondani, szembesülni a szavak erejével. Large mass grave in the Danube. Mas- 
sengrabe. Viele grosse Massengraben in dér Donau, die Deutschen, serbs, magya
rok, zsidók, yes, Jews, Juden, Jevreji, ja, ja, együtt élünk a tömegsírokkal, hogy
isne, hiszen a limesen szent hevülettel gyilkoljuk egymást; csak hát erről bölcsen 
hallgatunk” (Végei 2013: 237).
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Neoplanta-Újvidék-Neusatz-Novi Sad várost fennállásának kétszázötven éve 
alatt folyton felszabadították. A kilencvenes évek elején a regényíró egyszer azt 
álmodja, ezt a várost ismét felszabadítják, az ünneplő tömegben ismét találkozik a 
már halott Török Miklóssal, aki magatartását (orvosként nem volt hajlandó kezel
tetni magát) azzal magyarázza, hogy „nem akarta, hogy felcitálják egyetlen erkély
re sem”, ezért: „Elmenekült - meghalni” (Végei 2013: 264). Az elbeszélő álmában 
fejvesztve menekül a Szabadság téren ünneplő tömegből, s a Bűnök Terének ne
vezett Duna-partra rohan, ahol magasba lendítve a kezét, a Dunába, ebbe a véres 
tömegsírba veti a stafétát.

KONKLÚZIÓ: KÉT ANEKDOTA MINT A HAZUGSÁG ELTAKARÁSÁ
NAK ÉS A MULTIKULTURÁL1S MEGÉRTÉSNEK A LEHETŐSÉGE

Újvidék 20. századi történetét Végei László Neoplanta avagy az ígéret Föld
je című regényében olyan anekdoták sorozata alkotja, amelyek véres történeteken 
alapulnak. Az egyik nagy anekdota Tito elvtárs újvidéki látogatásához fűződik. A 
regényíró elbeszélő - miként a bizonyos korhatáron túli befogadó is - e történet
nek - az anekdota természetének megfelelően - egyszerre részvevője és hallgatója. 
Mint újvidéki diák ott van a Tito érkeztét váró, kivezényelt, éljenző tömegben, aki 
meggyőződéssel vallja (mint annyian mások!), hogy neki is, direkt neki integetett 
a marsall, másrészt hallgatóként megismerkedik házigazdája, Sólyom Alajos, a 
Csillag Szálloda (korábban Turul) főpincére „nagytörténetével”, akit az a megtisz
teltetés ér, hogy személyesen szolgálhatja fel a habos kávét az ország elnökének 
és a hadsereg főparancsnokának. A legenda szerint Tito röviden elbeszélgetett a 
magyar nemzetiségű pincérrel: „[...] afelől érdeklődött, hogy hogyan érzik magu
kat a magyarok a szocialista Jugoszláviában. Sokkal jobban, mint a magyarok Ma
gyarországon, akik Sztálin csizmája alatt nyögtek, amikor meg végre fellázadtak, 
halomra gyilkolták őket. Vigyázzatok a testvériség-egységre, mint a szemetek fé
nyére, válaszolta Tito marsall, mire Sólyom Alajos tisztelettudó főhajtással illette 
az elnököt” (Végei 2013: 137).

A valóságban természetesen semmi sem történt, Tito elvtárs ügyet sem vetett az 
őt kiszolgáló pincérre, míg a szálloda éttermének népes vendégseregét az „ingyen 
zabáló” titkosrendőrség tisztjei alkották.

A Tito-kultusz másik emblematikus mozzanata az évenként az egész országban 
körbehordozott és Tito elvtárs állítólagos születésnapján, május 25-én a belgrádi 
központi ünnepségen átnyújtott ifjúsági staféta. Az elbeszélő mint „a gondtalan 
szocialista nemzedék” tagja - nagy megtiszteltetésként - maga is fut kétszáz métert 
a stafétával annak a Török Miklósnak a társaságában, akinek az apja ugyanazon az 
ominózus erkélyen ünnepelte a bevonuló honvédeket és később a partizánokat is, 
majd ez utóbbi hatalom halálra ítélte és posztumusz kitüntette. Persze több évtized 
távlatából egy, az eseményeket már „fölöttes” nézőpontból szemlélő elbeszélő te
szi fel a kérdéseket: „Mi célból futottunk mi azzal a stafétabottal? Kiért? Miért? 
Hová?” (Végei 2013: 246), s ugyanez az elbeszélő több mint fél évszázad múltán 
már azt is kimondja: „[...] az egész nemzedékem ilyen volt. Ártatlan, naiv és opti
mista. Ostoba!” (Végei 2013: 48).
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KONTRA FERENC IDEGEN-TRILÓGIÁJÁNAK (VAJDASÁGI) IRO
DALMI KONTEXTUSA93 94

93 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. szá
mú, a Kisebbségi nyelvi, irodalmi és kulturális diskurzusok Délkelet- és Közép-Európában 
(Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi) című 
projektuma keretében készült.

94 Érdekességként megjegyezhető, hogy Kontra Ferencnek 2011-ben jelent meg A jövevény 
címen novellája (Magyar Napló, 2011. szeptember, 3^.).

Idegen egységes cím alatt látott napvilágot 2013-ban Kontra Ferenc három, ko
rábban egyenként és eltérő időpontokban megjelent regénye: a Gimnazisták (2002), 
a Farkasok órája (2003) és a Wien a sínen túl (2006). A recepció által is önéletrajzi 
„vonulat”-ként, „regényfolyam”-ként emlegetett narratívák központi tematizációi 
az egyén idegenség felé vezető útját jelölik. A dolgozat az idegenné válás és az 
idegenség elbeszélésének alakzatait és eljárásait vizsgálja Kontra Ferenc regénytri
lógiájában magyar és vajdasági magyar irodalmi kontextusban.

KELETKEZÉSTÖRTÉNET, KONTEXTUS

Kontra Ferenc regényírásának aktuális recepciója (Huszka 2015; Bence 2015, 
2017) megegyező véleményeket fogalmaz meg arról, hogy az ZJegew-trilógia kelet
kezéstörténeti szempontból az író saját opusán belül kontextualizálható elsősorban, 
ugyanakkor mind a magyar, mind a vajdasági magyar irodalomban felismerhetők 
analóg folyamatok, amelyek során egyes alkotások újraíródnak, illetve egymástól 
függetlenül, eltérő időpontban keletkezett müvek (itt: regények) regényfolyammá 
vagy sorozattá (di-, tri- vagy tetralógiává) szervesülnek.

Számos más példa mellett Spiró György Messiások (2007) című regényét hoz
hatjuk fel eklatáns példaként arra vonatkozóan, hogy azonos opuson belül egy mü 
miképp „írja újra önmagát” (Szegedy-Maszák 1998). A Jövevény (1990) és a Messi
ások egymásnak való megfeleltethetőségéről jegyzi meg bevezetőjében Spiró: „Az 
új változat majdnem húsz százalékkal rövidebb, de miután a harmada új, és a többi 
szöveget is átdolgoztam, tépelődhettem, hogy új címet adjak-e neki” (Spiró 2007: 
6). A kritika mindezért A Jövevényt a Messiások pretextusaként kezelte; az utób
bit új regénynek minősítve (Bence 2012: 138-139). Hasonló értelmezési stratégia 
jellemzi a recepciót Kontra Ferenc először 1998-ban megjelent Drávaszögi keresz
tek című művének 2008-ban történt újrakiadása kapcsán: „Amikor húsz év múlva 
újra megjelent a Drávaszögi keresztek, akkor a kritikusok nem második kiadásként 
fogadták, hanem sokkal inkább új regényként” (Huszka 2015: 111); „A befogadó 
szempontjából kivételes művelet a szövegváltozatok összehasonlító vizsgálata, az 
új textus mégis új regényként olvasható, amely egy más történelmi szituációban 
született meg, miközben a szülőföldhöz való viszony, az elköltözés, a szétszóró
dás problémája, az önéletrajzi regényciklus kérdésköre is sokszor újragondolhatóvá 
vált, mindezt azonban visszafogottan kezeli a szerző” (Hózsa 2013: 138).
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Sokkal bonyolultabb szerveződéseket feltételez, noha a térségi (magyar) irodalom 
alakulástörténetében ugyancsak nem egyedülálló esemény Kontra Ferenc Idegen- 
trilógiájának keletkezés- és értelmezéstörténete; három darabjának (Gimnazisták, 
Farkasok órája és A sínen túl) pretextusait ugyancsak ún. első regényváltozatok 
képezik, amelyekhez képest az egy évtizedet követő újbóli, közös főcím alatt 
történő megjelenés már új jelentéseket közvetít. Mindhárom regény, illetve 
trilógiaként való megformáltságuk ígérete is ott van azonban a regényopuson belül, 
pl. A kastély kutyái című 2002-ben megjelent regényben, amelyben először veti fel 
a „regényhössé válás”, illetve a tőle való elidegenedés problematikáját az elbeszélő 
(Huszka 2015: 23). Ugyanakkor a trilógiában központi motívummá vált idegenség- 
jelentések „kimenete”, folytatása Angyalok regénye (2014) című alkotásában 
ismerhető fel. Monográfusa szerint: „Ha Kontra Ferencnek a kezdetektől való 
munkásságát tekintjük át, előbukkan ismétlődően, hogy átkerültek bizonyos, már 
megjelent szövegek az éppen kiadott kötet után egy következőbe, utalva ezzel 
a kontinuitásra: minden könyv az előzőből következik” (Huszka 2015: 136). 
Mindezt Angyalok regénye című regényében Kontra Leonardo Pisano (más néven: 
Fibonacci) (1170-1250?) ismert képletét a mű narratív struktúráiba ágyazva, ott 
jelentések szolgálatába állítva érzékelteti - miként azt korábbi tanulmányunkban 
(Bence 2015: 183-188) megállapítottuk: „Az irodalmi alkotás és jelentései 
[...] sohasem érhetők tetten csak az adott és egyetlen alkotás elolvasásában és 
befogadásában, hanem az újraolvasások által létrehozott »folyamatos történések« 
sorozatában, amelyek jelentések és alkotások összeadandó történetére épül. Mint a 
Fibonacci-képlet” (Bence 2015: 187-188).

Farkasok órája című regényébe négy másik alkotás szövegvilága épül. Négy 
másik író írt ugyanis azonos címmel (The Hour of the Wolf) regényt: Dániel Vian, 
Patrícia Calvert, Róbert Charles és Margit Sandemo (Huszka 2015: 11). E sorban 
az első név „továbbvezet egy vékony, elörenyúló szálon a Wien a sínen túl című 
regényig, vagyis inkább a mesélő-főhőséig, akit történetesen éppen Wiannak hív
nak majd” (Huszka 2015: 12). Az /Jegew-trilógiában megjelenő Farkasok órája 
elbeszélője már hat szerzőt említ, aki The Hour of the Wolf címen írt regényt: 
„[...] Hakan Nesser, Mark W. Tiedemann, Dániel Vian, Patrícia Calvert, Róbert 
Charles és Margit Sandemo” (Kontra 2013: 391-392).

Mindemellett számos más motívum, szöveg- és képi utalás is összekapcsolja az 
A/ege^-trilógia korábban önálló darabjait. Az utazás toposzának következmény-je
lentései, mint amilyen a távozás, elszakadás, ismeretlenbe vetettség képzetei, illet
ve léthelyzete A kastély kutyái - erőteljesen esszéisztikus, metaforikus, szuggesztív 
-, a későbbiekhez képest pretextusként értelmezhető világában is megjelenik, mi
ként az otthonvesztés - idegenné válás - halálba érkezés jelentésláncolata is. Re
gényfolyammá szervesíti ezeket a müveket a tropikus alakzatok képiségén túl a szó 
szoros értelemben vett vizuális elemek összefüggése is. Huszka Árpád monográfi
ája a Kontra-kötetek fedőlapjainak képi struktúráját mint önreflexív jelentéselemet 
veszi górcső alá.95 Ugyancsak ő állapítja meg, hogy Farkasok órája című regényé
nek „hátterében (és ez, tapasztalni fogjuk, a többi regényre is jellemző lesz) folya
matosan szól a zene, amit hallgatni is lehetne közben, mert a különböző helyeken 

95 A vizuális, illetve multimediális jelentésháló szerepére, jelentésalkotó erejére különösen 
hatásos példa - jelen pillanatban - legutolsó, az Zí/egen-trilógiát követő Angyalok regénye 
című alkotása, amelyben képzőművészeti alkotások és életművek tematizálódnak.
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megszólaló előadók szintén emblematikus figurák: a hajnalra eltűnő Marilyn Mon
roe, aki a River ofNo Returnben a vissza nem térésről énekel, a Judas Priest Before 
the Down)a szó szerint is a szürkület dala, az Ultravox The Voice-ának végtelenre 
állított hallgatása a repülőn a jövőtlenségbe szólító hangot jelenti, a Simple Minds 
pedig az ifjúság édes madarának múlandóságára emlékeztet” (Huszka 2015: 14). 
Az Idegen-trilógia (motívum)-összefuggéseire szövegutalások is egyértelműen rá
mutatnak. A Gimnazisták utolsó bekezdésében a hajnali órát jelölő „farkasok órá
ja” említésével reflektál az elbeszélő későbbi jelentésekre, mintegy előlegezve az 
„idegenné válás” újabb, az adott regényben még csak térbeli idegenséget magában 
foglaló tartalom kiterjedésére, új fogalmakkal való kibővülésére: „Amikor eljön a 
farkasok órája, minden a visszájára fordul, majd kiderül, hogy mindennek az elején 
voltam még. Nyitott ajtót hagytam magam mögött” (Kontra 2013: 206). Hasonló 
jelentéstartalom és funkció kapcsolódik a vizsgált motívumot címében is kiemelő 
Farkasok órája című regény utolsó fejezetéhez/bekezdéséhez, amelyben az én-el
beszélő az agyonlőtt kutya elhantolása közben állítja újabb jelentés („vészterhes 
idők”, „gyilkosok ideje”) szolgálatába a „farkasok órája” motívumot: „Nem is a 
súlya nagy, hanem a magányának terhe, mert ilyenkor sem embernek, sem állatnak 
nincsenek társai, nincsen hazája, nincs, aki emelje, ami felsegítse, nincsen lelke, 
ilyenkor nem szabad felkelni a földről, ha a farkasok órája eljön, lapítani kell. Te
meteken kellene hagyni a farkasokat. Temessem-e, vagy csak dobjam a kukába? 
Éreztem a választás súlyát, és azt, hogy nem bocsátanám meg magamnak, ha nem 
kotornék rá földet lent, a bokor tövében. Más teendőm már ebben a városban úgy
sem akadt” (Kontra 2013: 394).

A sok közül Térey János verses regényei/novellái összefüggő sorozatát (pl. Asz
talizene [2008], Protokoll [2010], Átkelés Budapesten [2014], A Legkisebb Jégkor
szak [2015]) hozhatjuk fel analóg példaként mind a tri- vagy tetralógiává alakulás, 
mind az audiovizuális elemek háttérjelentés-alkotó szerepére vonatkozóan (pl. az 
Átkelés Budapesten szöveghátterében Muse-zene szól folyamatosan). Hasonló je
lentésben utalhatunk - a vajdasági magyar irodalom legismertebb tetralógiájának 
jelölve - Gion Nándor (1941-2002) Latroknak is játszott című regénysorozatára 
(Virágos Katona [1973], Rózsaméz [1976], Ez a nap a miénk [1997], Aranyat ta
lált [2002]96). A trilógia létrejötte szempontjából nyújt adekvát szövegkömyezetet 
Kontra Ferenc műveinek kontextualizációjához Végei László (1941) ma is alakuló 
opusa, illetve annak idegen-jelentései. Bünhődés (2012), Neoplanta avagy az ígé
ret Földje (2013) és Balkáni szépség avagy Slemil fattyúja (2015) című regényei 
képeznek olyan regénykonstrukciót, amely az Idegen-trilógja alakulásához hason
ló folyamatokat mutat.

96 A regényfolyam alakulása és megjelenési sorrendje a következő: Gion Nándor: Virágos 
Katona. Újvidék, 1973; Gion Nándor: Latroknak is játszott (Virágos Katona, Rózsaméz). 
Újvidék, 1976; Bukarest, 1980; Gion Nándor: Ez a nap a miénk. Budapest, 1997; Gion 
Nándor: Latroknak is játszott (Virágos Katona, Rózsaméz, Ez a nap a miénk). Budapest, 
1990; Gion Nándor: Aranyat talált. Budapest, 2002; Gion Nándor: Latroknak is játszott 
(Virágos Katona, Rózsaméz, Ez a nap a miénk, Aranyat talált). Életmű 1. Budapest, 2007.

Gion Nándor idézett regényeiben Rojtos Gallai István citerazenéje képez hát
térszólamot; leginkább a vészterhes idők hozta rettegés/félelem feloldásának esz
közéül szolgál, a különböző etnikai csoportok közötti feszültség levezetésére és 
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eliminálására is alkalmas. Az Ez a nap a miénk című regény citerás nagyjelenete 
viszont az „ördögnek is muzsikál” jelentés vonzatkörében értelmezhető; a rabló- 
gyilkos/szabadsághős (vagyis jellemében a kettőt egyszerre magában sűrítő, ezért 
ellentmondásos személyiségű) Török Adám Rojtos Gallainál tett búcsúlátogatá
sa alkalmával történik - a mulatság után (hogy a családját mentse) Török feladja 
magát az újonnan létesült és a polgári lakossággal szemben véres leszámolásokat 
folytató partizánhatalomnál, noha tudja, hogy biztosan megölik.

A Végel-regényekben mind a vizuális, mind az auditív elemeknek fontos 
jelentéstöbblete van. A három regény térbeli kontinuitását jelölő város, Újvidék 
(-Neoplanta-Neusatz-Novi Sad) történelme tele van hatalomváltásokkal, idegen 
csapatok érkeztével és távozásával, s váltakozásukkal a térbeli szimbólumok és 
a hivatalos nyelv is folyamatosan cserélődik: az újabbnál újabb (német, magyar, 
orosz, szerb) „felszabadítókénak más-más köszöntés, himnusz és nóta jár. Az ének 
itt a megalázás eszköze is; a szerb kapitány, amikor észreveszi, hogy a megszállt 
város magyar lakossága nem ismeri a szerb nemzeti dalokat, arra kényszeríti őket, 
hogy naponta jelenjenek meg a főposta épülete előtt „gyakorolni”. Ugyanakkor a 
„nótázás” a nótázók halálos ítéletét is előidézheti; a Balkáni szépség avagy Slemil 
fattyúja című regény egyik (fő)szereplöje, Slemil János majdnem a vesztőhelyen 
(itt: a városháza garázsa) végzi, mivel Délvidék visszavételekor, a honvédek 
Újvidékre való bevonulásakor zeneszóval várta őket.

Ez, vagyis az új/idegen hatalomgyakorlók érkezése-távozása szabdalta sors a 
Farkasok órája főhőse/elbeszélője életét is meghatározza: „Ilyenkor ismeretlen 
kezek sárga cédulát tesznek a bejárat elé, mert ez hagyományosan újra a nem
kívánatosak színét jelenti, talán mert ez lett a korszerűbb mértani alakzat, nem a 
csillag, az elavult már, mégis mindenki érti e korszerűbb formáját, olló sem kell 
hozzá” (Kontra 2013: 391). A történet Kontra A kastély kutyái című regényére is 
visszatekint, ahol a kastély távozó lakói (a „fiúk”) megölik kutyáikat, mert nem 
akarták, hogy „másokat szolgáljanak” (Kontra 2002: 167-168). A Farkasok órája 
történet hasonló - elsődleges jelentésén túl messze túlmutató - jelenettel zárul. A 
kényszerűen távozó én-elbeszélő a mások - feltehetően az új erőszakhatalom kép
viselői - által kivégzett házőrzőjét hántolja el utolsó, szülőföldjéhez kapcsolódó 
gesztusként: „Valaki eldöntötte helyettem az utolsó kérdést: hogy a kutyával mi 
legyen” (Kontra 2013:394).

AZ IDEGENSÉG VÁLTOZATAI

Gion Nándor tetralógiája, illetve Végei László trilógiája darabjaiban az idegen- 
ség/idegenné válás története egészen konkrétan kapcsolódik a térség háborúihoz és 
hatalomváltásaihoz. Az egymást váltó, bevonuló, majd távozó hatalmak nemcsak 
a másik etnikai csoport képviselői, de saját nemzettársaik sorában is áldozatokat 
hagynak maguk után, mivel az új/idegen hatalom rendre a hátramaradt, jobbára 
ártatlan civil lakosságon áll bosszút. Ilyen szempontból nagyon erőteljes szimbó
lumként jelenik meg a „kulturális beöltözés” momentuma mindkét opusban. Gion 
Nándor Szenttamás-regényeiben az ünneplőbe öltözés rituáléja jellemzi az ember
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élet sorsfordító eseményeit (Bence 2015: 175). „[...] a férfiaknak szép öltözékben 
illik meghalni” (Gion 2007: 175) - mondja Török Adám a tetralógia második vi
lágháborúról szóló darabjában, az Ez a nap a miénkben. Ehhez tartja magát Rojtos 
Gallai István, amikor érte jönnek (egyébként ő végül megmenekül!), de ünneplőbe 
öltözik a törvényen kívüli Török Ádám is, mielőtt feladná magát a partizánhata
lomnál, és búcsúzóul meglátogatja Rojtos Gallai Istvánt. Ünneplőbe öltözik szinte 
valamennyi férfi, mielőtt a községházára hurcolják őket, ahol a biztos halál vár 
rájuk. Ezt a szokást veszi át tőlük a másik etnikum tagja, a zsidó Lusztig Márton is, 
amikor - hogy ne Török Adámot hurcolják el - feladja magát a csendőröknek. A 
másik kultúrába való „beöltözésnek” ezt a jelentését érvényesíti - a szintén szent
tamási születésű, ezért feltehetően közösségi tradíciókra reflektáló - Végei László 
Újvidék-trilógiájának második részében, a Neoplanta avagy az ígéret Földje című 
regényében az idősebb Lazo Pavletic is, amikor új „felszabadító”-ként - a maga 
és az őslakosok közti magatartásbeli különbözőségeket észrevételezve - rituálisan 
mosakodik és magára ölti annak az elmenekült magyar katonatisztnek a ruháit, 
akinek a házába beköltöztették. Ugyané regényben történik, hogy az ifjabb Lazo 
Pavletic, a második világháborút követő megtorlások idején - feltehetően, mert 
tudja, vagy sejti, hogy el fogják őket hurcolni (az sem kizárt, hogy maga jelenti fel 
őket, illetve több momentum utal arra, hogy valamilyen módon [feltehetően kény
szerből] a kivégzésükben is részt vesz) - vacsorára hívja magyar és német barátait, 
akik fehér ingben és fekete, vasalt nadrágban, azaz ünneplőbe öltözve érkeznek. 
Még az éjjel nyomuk vész; így lesz a Lazo Pavleticnél töltött az „utolsó vacso
rájuk, s válik esetükben is az ünneplő ruha a tisztességes ember identitásának és 
méltóságteljes halálának szimbólumává (Bence 2015: 175-176).

E konkrét háborús események (idegenek érkezése, akik a helybeli lakosságot 
diszkrimináló, sőt, életét veszélyeztető erőszakhatalmat létesítenek etc.) erőtel
jesen meghatározzák a Kontra-regények cselekményvilágát is: a Farkasok órája 
mint regényeim - a korábban domináns „hajnali óra” jelentés helyett - a „gyil
kosok ideje” értelmezésbe transzformálódik. Az elbeszélő metaforikus/poétikus 
nyelvhasználatát is áthatja az adott léthelyzetre vonatkozó kilátástalanság és fé
lelem érzésvilága: „Ilyenkor az ember csomagolni kezd, és tudja már, hogy maga 
mögött hagyja romjaiban a saját emlékeit, ahogyan a visszhang az újabb robbanást 
mint a dob dübörgi szét; ennyi volt, kikísért engem ez a világ, és itt állok a határán 
elátkozottan ezekkel a fejemben körbekanyargó mondatokkal, mert sóbálvánnyá 
válnék, ha még egyszer visszatekintenék” (Kontra 2013: 392). Wianról, A [Wien a] 
sínen túl91 főszereplőjéről pedig sejtjük, hogy édesanyja háborús térségből (felte
hetően ugyanonnan, ahonnan a Farkasok órája mesélője távozik - sőt, az sem ki
zárt, hogy valamiféle közük is van egymáshoz) menekült az idegenellenes Bécsbe, 
ahová a fiát úgy próbálja integrálni, hogy a város osztrák nevét adja keresztnevéül: 
„[...] a bécsi bürokrácia szerintem másról sem szól, mint arról, hogy egy idegen 
addig kuncsorogjon az ajtók előtt, amíg bele nem fárad, aztán menjen a híd alá 
aludni, avagy másszon fel a hídra, és vesse le magát, akkor ennyire könyörtelennek 
tartottam Bécset, és évekig minden egyes napot folyamatos küzdelemnek” (Kontra 
2013:480).

97 A regény 2006-ban Wien a sínen túl címmel látott napvilágot. Az Idegen-trilógia részeként 
viszont már nem tartalmazza a főszereplő nevét magyarázó városnevet.
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„Az idegen mindenütt idegen” (Kontra 2013: 480) - mondja Wian édesany
ja, amikor származásukról, életük sorsszerű meghatározottságairól tesz vallomást. 
Szavai túlmutatnak az idegenség fogalmának a szülőhely és az otthon elhagyá
sának következményeként manifesztálódó, „a térbeli kimozdítottság idegenségta- 
pasztalatá”-nak (Toldi 2015: 82) nevezhető élményen, amelyet Michael Hofmann a 
térséghez kapcsolódónak tart, és „a távolság asszociációs körével [...] összefüggés
be hozható”-nak (Hofmann 2006: 15; Toldi 2015: 82). Wian és édesanyja tapasz
talatának lényege akkor válik világossá előttünk, amikor az anya a fiú apjának - a 
fiú közbülső nevének megválasztása miatti („De ez a város szeretni fogja, mert a 
nevét viseli” [Kontra 2013: 480]) - gúnyolódását idézi: „Hogyne, a Westbahnhof, 
Heinrich von Ferstel vagy a dómépítő Leopold Emst szobra, esetleg a városkerti 
valcerkirályé meg a belváros összes kóbormacskája és kukázója mind szeretni fog
ja, ahogyan az összes csatornát unter den Strassen von Wien? Csak az élettelenek 
és esélytelenek birodalmát kínálod neki? Levelezőlapokkal akarod körülragasztani 
a gyerekszobáját?” (Kontra 2013: 480). Az idegenségnek ezt a változatát a „Másik 
idegenségé”-hez kapcsolódó viszonylati rendszerben (Faragó 2009: 102) látjuk, 
Toldi Éva szerint „hovatartozás-kategória”: „[...] ilyen értelemben nemcsak az az 
idegen, aki máshol van, hanem idegen mindaz, ami valaki máshoz tartozik” (Toldi 
2015: 84).

Kontra Ferenc regényeit a jelölt két változat („térbeli kimozdítottság” [távo
zás, üldözöttség, otthontalanság], „hovatartozás” [társadalmi periféria, kisebbség]) 
mellett áthatja egyfajta transzcendens idegenségérzés is, amelyet - más regényta
pasztalatok alapján - Toldi Éva „univerzális idegenség”-nek nevez (Toldi 2015: 
86). Kontra regényeiben ez az egyetemesség a sorsszerűség/végzet és az elmúlás/ 
halál kategóriáival lesz azonossá. A Gimnazisták™ fiú-elbeszélője - noha idegen
né válásának fő attribútuma a szülőföld és az otthon elhagyásának, továbbá a kö
zösségen kívüliség, azaz belső idegenség motívuma - a halál több változatával 
és jelentésével is szembesül felnőtté válása során; a félreértett halál (gyerekként 
lány pajtásával azt hiszik, meg fognak halni, mert permetezett gyümölcsöt ettek) 
gondolatától az emberélet végessége felismerésének döbbenetéig: „De hiszen csak 
ez a gyerek érheti meg közülünk a jövő századot, mondta rangidős keresztapám, és 
akkor félelemmel töltött el szavainak súlya, a kiválasztottság bélyege, ami akkor 
annyit jelentett, hogy helyettük is meg kell azt érnem, ha nem így történne, hálátlan 
lennék, méltatlan ehhez a pillanathoz” (Kontra 2013: 131).

A Farkasok órája és A sínen túl a halál „valóságossága” köré szerveződő tör
téneteket görget, már amennyiben a halott/a hulla az emberélet végének „tárgyi” 
vonatkozása, megnyilvánulása. Az előbbi hőse egy végső - az emberélet otthonos 
berendezkedéseit és identitását teljesen felőrlő - apokalipszisben (feltehetően: a 
térséget sújtó háborúban) hullákat takarít el, miközben azt vizsgálja, mivé lesz az 
identitás, marad-e belőle valami, ha eltűnik mögüle az ember, a személyiség. Ehhez

98 A regény 2002-ben Magyarország, elejétől fogva alcímmel látott napvilágot. A jelentés
módosulások azonban 2013-as, a trilógia első részeként történő megjelenésekor már szük
ségtelenné tették az alcím argumentumait. Amíg első változatában még „iskolaregény”, 
addig egy évtizeddel később a „térbeli kimozdítottság idegenségtapasztalata” (Toldi 2015: 
82) képezi jelentésszervező motívumát.
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hasonló jelentéskörben - a saját egyéniség/identitás felépítésének „fejlődésregényé
ben” - szembesül különböző „haláltartalmak”-kal Wian és Thomas, a két kamasz fiú 
(majd felnőtt férfiak) Wien/Bécs külvárosában. Ugyanakkor az Idegen mindhárom 
darabjának beszédmódja átlépi a konkrétumok világának határait, és a lét elvont 
tartalmainak metaforikus képzeteivel és képvilágával moderálva jut el létfilozófiai 
kivetítödésekhez. Jakab-Köves Gyopárka jegyzi meg a kötet utószavában A sínen 
túlról: „A regényciklus utolsó darabja egy óriási metafora az életről, az ember iden
titásáról, tisztaságról és bűnről, s legfőképp a halálról” (Jakab-Köves 2013: 627).

ÚT AZ IDEGENSÉGBEN - A HALÁL FELÉ

Faragó Kornélia szerint az utas „olyan komparatív helyzetbe kerül, amelyben 
összevetheti az úgynevezett belső idegenségi viszonylatokat a külső, a saját társa
dalmon kívüli idegenség viszonylataival, és ez az összevetés teljesen új perspektí
vákat nyithat meg előtte” (Faragó 2009: 102). Kontra Ferenc Idegen című regény
ciklusának mindhárom része az otthon/haza feladásának gesztusával kezdődik, és 
a távozás, az ideiglenesség továbbgörgetésének tettével zárul. A visszatérés és az 
ismételt útra kelés „odüsszeuszi” létformája jellemzi a három regény elbeszélőjét és 
hőseit; létük ilyen értelemben dinamikus, állandó mozgást feltételez. E regény- és 
szövegvilágok metaforikus tere az utazás és a halál tropikus alakzataival Kontra 
sorrendben következő, Angyalok regénye című művében még bonyolultabb szer
veződésű szöveghálóvá transzformálódik. Három alternatív hőse, Rudolf főherceg, 
Csáth Géza és Csapó Sándor (európai, vajdasági és családi történetek megjelenítői), 
illetve számos hasonmásuk, valamennyien egyfajta „Posztmonarchikus” térben mo
zognak, innen mozdulnak ki, távoznak és menekülnek, keresnek új hazát és identi
tásokat maguknak, hogy végül mindhármuk szimbolikus útja a legvégsőbb idegen- 
ségben, halálukban érjen véget. E metaforikus térben a nagybetűs Halál változatos 
megjelenési formáira és jelentéseire ismerünk a Fibonacci-sor tárgyiasult képeitől 
(a folyópartra sodródó, összekötözött hullák hátára az említett matematikai képlet 
számai vannak festve etc.) a látomásos alakzatokig (pl. Szent Eufémia angyalainak 
megjelenése). A regényt megnyitó fejezetben (A Fibonacci-sor) azonban nemcsak 
ezek a szimbolikus képek, hanem maga az Idegen alakjában megjelenő „a halál kö
vete” képzet is formát nyer: „Porzott az út. Az idegen a bakon állva hajszolta a két 
lovat, a kuvasz csaholva iramodott utána. Megállította a szekeret a fűzfánál, a lány 
erről a helyről beszélt. Értük jött. Ott lebegtek a vízen hosszú sorban, a kezük kö
téllel összekötözve, az első a folyó lápos hínárjába keveredve, a háta, mint a teknős 
páncélja, felpúposodott a vízen, itt állította meg a sort, amely lebegve, magatehetet- 
lenül himbálózott a felszínen, mint az egymáshoz kötözött csónakok. Hátukra fehér 
festékkel számokat mázoltak.

A Fibonacci-sor. Ennek sosem lesz vége” (Kontra 2014: 16-17).
Az Idegen-trilógiát kontextualizáló vajdasági magyar irodalomban, illetve a 

közvetlen műfaji analógiaként megnyilvánuló Gion- és Végel-opusban is megje
lenik a szekéren, kocsin utazó idegen, a halálra predesztinált ember, pl. Lazo Pav- 
letic fiákeres, aki a Duna-partra fuvarozza az elbeszélőt, s a folyót mint a térségi 
legnagyobb „tömegsírt” mutatja meg. Feltehetően ugyanarról a folyóról beszélnek, 
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mint a Fibonacci-sor című Kontra-novella elbeszélője. A „vágtázó halál”-ról szó
ló metaforikus történet jelentésalkotó szólamként való megjelenésére kiváló példa 
Gion Nándor parabolaregénye, az 1994-ben, a szerző Magyarországra távozását 
követően (mondhatjuk rá is: emigrációban) napvilágot látott regénye, az Izsakhár, 
amelyben M. H. János, az író alteregója a bibliai történetet felhasználva alkot jelen
tésszólamot a világban mindig jelen levő, azt feldúló, öldöklő, idegen martalócok- 
ról, akikkel szemben csak ösztövér kitartással (mint „erős csontú szamár”: Izsakhár 
története [Gion 2008: 476]) lehet védekezni és fennmaradni.

Szimbolikus értelemben Kontra Ferenc vizsgált regényei, pre- és paratextusai is 
sort alkotnak (Fibonacci-sor) a vajdasági magyar irodalom kontextusában, ahol az 
egymásra reflektáló regények a másik összefüggésében, hozzáadott jelentéstartal
mai révén nyernek összetett jelentéseket.
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A LUDAS KÖNYVE MINT KOMPLEX LÉTMETAFORA

A Gulyás József (1937-2014) által 2014 áprilisában gondozásra átadott kézirat 
két, Ludas könyve I. és Ludas könyve II. résznek elnevezett file-ban érkezett. A ha
gyatékban a nevezetten kívül csak még egy elektronikus formában is létező kézirat 
van (a „zsengék”), s a két file-néven kívül nincs más adatunk, amely arra utalna, 
hogy a cím második tagját kis kezdőbetűvel írta, s hogy a két kéziratkötetbe rende
zett műnek a Ludas könyve főcímet adta a szerző.

A kézirat harmadik, Éjszakai feljegyzések, Ludas, 1999 című fejezetének egyik 
bejegyzése viszont arról szól, hogy „1952 és ’54 között írt”, azaz „régi” naplóját (a 
kézirat első fejezetét) rendezgetve rájött, korábban helytelenül nevezte ,^zeZ”-nek, 
mert „irka”, s hogy át kell javítania. Az „irka”, „füzet”, „könyv” megnevezés csak 
három olyan viszonylati pont a Gulyás-hagyaték szerzői utalásai között, amelyek 
segítségünkre lehetnek a szellemi (szövegközi és műfaji vonzatai) és formai (terje
delmi) szempontból is grandiózus opus megértésében.

A tanulmány a Ludas könyve működtette műfaji diskurzusokat értelmezi.

A RÁLÁTÁS TÁVLATA

„A minap, ahogy rendezni kezdtem otthon a régi, 1952 és ’54 között írt napló
mat, rájöttem, hogy: irka. Igen, irka és nem füzet! Ahogy én akkor írtam. A füzet 
városias, haladóbb, müveit környezet jelzője, az irka paraszt kifejezés volt, emlék
szem, ezért kerültük, s én is kerültem jó messzire, szökve tőle egy időben, a város 
felé tekintve. Tehát íródra javítani ki a füzet szót régi naplómban! Vissza kell adni 
ezeknek az itteni, itt tanult és itt ma is használt eredeti szép szavaknak a létjogot” 
(Gulyás, kézirat, 71).

Az idézettek a Ludas könyve harmadik, Éjszakai feljegyzések, Ludas, 1999 című 
fejezetéből származnak, ahol az „itteni, itt” térmeghatározás természetszerűleg a 
könyv- és fejezetcím térbeli argumentumára vonatkozik, ám a topográfiai megje
lölésen túl nyelvi hagyományteremtő (=eredeti), értékkijelölő (=szép) és szociális 
(=paraszt kifejezés) tartalmakat is magában foglal, viszonyítási pontként szerepel a 
narráció különböző változataiban.
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Az Éjszakai feljegyzések (1)" harmadik, május 25-ére datált bejegyzésében tag
lalja részletesebben a szerző a feljegyzések keletkezésének térbeli koordinátáit: 
„Ha valami folytán elveszíteném ezt a kis »levest«, teljesen ki lennék szolgáltatva 
az »időjárás« változásainak... Ez jutott eszembe most, amikor tea-vacsorámat fo
gyasztottam, már a harmadikat itt. Hol is? Itt Ludason, a Ludasi-soron, a Sor köze
pe táján, tehát Belső-Ludason, a Bognár-Szarapka Anti (hozzám hasonló, de jóval 
fiatalabb öreglegény) házában, ahol két napja lakok szinte ősi, nagyon primitív 
körülmények közt. Node, értem és láttam én már ennél (s ebnél) sokkal rosszabb, 
nehezebb, nyomorúbb és szomorúbb napokat, de időket is” (58). Nagyon szűksza
vúan, de a térségi közelmúlt történéseit ismerő olvasó számára egyértelmű jelzé
sekkel utal a gyermek- és ifjúkorának helyszínére való - ideiglenes - visszatérés 
körülményeire:

„Petroleum fénye mellett olvasom Zarathustrát. Este 10 óra, 8 perc.
Nem szánnám pofon vágni! (Nem tudom kire, mire gondoltam.)
Nem kamelom a NATO-t, mégsem vagyok Milosevic-párti. [...]
Hogy értsük, mit akarok mondani: arról van szó, hogy a NATO nem Milose- 

vicet, hanem engem bombáz!” (58).
A fejezet utolsó „feljegyzése” a bombázások miatt újrafelfedezett ifjúkori, az 

életmű egészében az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb jeientésadó tér, Lu
das újbóli elhagyását regisztrálja:

„1999. június 5-e, szombat. Megyek.
Itthon vagyok. Nem tudom, mi van velem. Szomorú vagyok. Végtelenül szomo

rú. És nem tudom, miért.
A NATO elment, de itt vannak, itt maradtak a szomszédok, a szomszédaim. És 

ez kicsit sem kevés. Talán, gondolom, mindig minden itt kezdődik, itt lent, egészen 
lent, mélyen, minden baj és bűn...” (88).

A kilenc fejezetre tagolt, változatos narratívákat, líriko-epikai beszédmódokat 
alkotó Ludas könyve valamennyi fejezetét áthatják a toponímiai, illetve a műfaji 
utalások, de sehol sem olyan (ön)reflexív hangsúllyal, mint az idézett fejezetben, 
ezért az Éjszakai feljegyzések (1) ilyen szempontból az opus értelmezői kerete, 
középpontja: a világra nyíló rálátás „ablaka”. Az Éjszakai feljegyzések (2)-vel az 
„irodalomban létezés” és az „irodalom létformái”-ról szóló elmélkedések csodá
latos tárháza: olvasmánynapló, filozófiai eszmefuttatások (pl. Nietzschéről és a 
ZarathustrátáVy társadalom- és irodalomkritika (pl. Huxley Szép új világfaóX), eti
kai kódex, esztétikai értékelemzés etc. A sok közül álljon itt példaként az egyik 
gyöngyszem:

„A Krisztus-történet olyan, mint egy szomorú, drámai, de nagyon gyönyörű, 
felemelő, meseszerü éposz, az úgynevezett naiv vagy népi, amely írásos rögzítést 
nyervén s így teljes, inkább a szépség-jóság-igazság elve a domináns. Legenda, 
melyet a keresztény értelem abszolút ténynek tekint. A szépség, a költői közlési

99 Az Ajánlás és a Végül, című bevezető és zárszó mellett a Ludas könyve kilenc fejezetre 
tagolódik, ebből kettő Éjszakai feljegyzések - a Ludas, 1999 alcímű mellett a rá következő 
második, az Éjszakai feljegyzések (2) jelölést viseli. Tanulmányunkban mi is az arabszá
mos megkülönböztetéssel élünk. 
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mód és a történet (drámai) szépsége nem mellékes, sőt határozottan állítható, a 
ténymeggyözö hatás legfontosabb eszközének is lehet tekinteni.

[••■]
Az istálló, igen, az istálló, az külön! Minden szép, minden remek, de - mint 

istállót járt ember mondom - az istálló (motívum) az csodálatos benne. Istállóban 
születni gyönyörű szép és nagyon nagy, óriási dolog, felemelő, de sajnos, nehéz 
sorsot jelent, drámait. Példa rá a ludasi Bán Sanyi, Kelacsa Petyi meg Jánus - aki 
nem ludasi, de tőlem lehetne az is.

Azt mondják, én is istállóban születtem. El is hiszem. De ez nálam nem jelent 
semmit. Hogy mért mondom azt, hogy elhiszem? Ház volt az, de olyan, hogy más, 
büszkébb ember tán még a lovát sem kötötte volna be oda” (93).

A sorsszerű kiválasztottságérzet és a belőle fakadó (ízlésformáló) hivatástudat 
évtizedeken át töretlenül van jelen és működik Gulyás József opusában. 1967-ben 
jegyzi meg: „Sokszor szégyenlem megmondani, hogy írok, hogy költő vagyok, 
írni szégyen, pirulni kell miatta. Mert mi az, hogy író, hogy írni? Mi az? Semmi” 
(91). Ugyanezt a habitust és értékelvet jeleníti, szólaltatja meg huszonkilenc évvel 
később, amikor jubileuma kapcsán mond kritikát - a kultúraalkotó attitűdöt kérve 
számon rajta - a Magyar Szó noszai ünnepségéről: „Egyszer, jut eszembe, volt itt 
egy régi este... ebben a teremben... Míg versek hangzottak a dobogón, lent némán 
ült a falu, csend volt, de mintha ezer egér őrölne ebben a csendben, zizegett, halkan 
ropogott a terem, morzsolódott, mint egy egérrágta avas góré: törögetett a nép. 
Szép volt, milyen szép, gyönyörű! Mink nem a Lady Shop voltunk, nem a Lady 
Shop volt akkor itt a Hinga alatt, csak mi, fiatal írók, költők. Mi, fiatal írók és köl
tők, mi voltunk itt, nem a divatbemutató Lady Shop és jubiláló újságok. Mi nem 
a Lady Shop voltunk. Verseket mondtunk. Utána tánc volt. Magyar Szó és Lady 
Shop nélkül, tisztán, részegen, merészen, szép fiatalon, <vidám és szomorú írók és 
költők. Mi nem a Lady Shop voltunk, amely a Magyar Szó oldalán érkezik, egyik a 
másik oldalán. Nem a divatbemutató Lady Shop voltunk, mi akkor itt a Hinga alatt, 
mert mi fiatal írók és költők voltunk...” (92).

Versek - 1980 című, az Életjel gondozásában napvilágot látott kötetéért meg
kapta az 1997-es évi Híd irodalmi díjat. Meggyőződését, értékítéleteinek miben
létét azonban nem változtatja, nem csorbítja és nem helyezi hatályon kívül az el
ismerés. Erről tanúskodik a Híd-díjról 1999 tavaszán papírra vetett megjegyzés: 
„A Fórum helyett a piacra vágyom. Holnap szombat, a Híd-díj átadása lent... Majd 
akkor megyek én oda, ha a Fórumban némileg, csak némileg, mint körmöm alatt 
a fekete, csak annyira igazságot fognak osztani. Le se köptek, de oda kellett ítélni 
a díjat, holott tudvalevő - hacsak azóta nem módosították az alapszabályt, nincs 
kizárva, hogy igen, kitelik tőlük (miattam), de szabálymódosítás nélkül is mindent 
megtesznek, megtehetnek - holott tudvalevő, hogy az előző év díjasa zsűritagnak 
számít” (65).
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A(Z) (NIETZSCHE-)OLVASÓ ESSZÉI

Az Éjszakai feljegyzések (1) Nietzschéröl és a ZarathustráróX szóló részeit ol
vasva az juthat eszünkbe, hogy ha valaha sor kerül Gulyás József életművének 
monografikus feldolgozására, okvetlenül fel kell kutatni - ha lehet - ezeket a ki
adványokat, mert gyaníthatóan fontos adalékokkal szolgálnak filozófiai tájékozó
dásának, irodalomértésének vizsgálatához és feltérképezéséhez. Ezt írja ugyanis 
a feljegyzésekben: „Sűrűn aláhuzgálom a szöveget és telefirkálom a margót (még 
szerencse, hogy a saját könyvem)” (55).

1999. május 24-én, két nappal azután, hogy olvasni kezdte a müvet, amelyet 
„valamiféle »tanító költeménynek«” (57) tart - az Übermensch-elméletről szóló 
bevezető megjegyzéseket követően -, nyolc pontba foglalt rövid értékelést ír róla, 
leginkább A tarantellákról című fejezet téziseiből kiindulva. Hangvétele sokszor a 
gúny határait súrolóan ironikus. A ZarathustrávóX szóló bejegyzései (miként majd 
a Huxley-ről, a Márairól vagy a Petőfiről szóló részek is) (majdnem) szabályos 
kisesszévé állnak össze egy, az olvasás folyamatát követő, komparatív szempontú, 
szociokulturális kontextusba helyezett értelmezési eljárás mentén.

Az Im-ígyen szóla Zarathustrát (a teljes címet egyszer írja csak ki: „Imi
gyen...’’-írásmóddal [56]) „óriási”, „zseniális mű”-nek (55) tartja, amelynek 
ugyanakkor A tarantellákról szóló fejezete „kisiklás”. „Ez volna hát az a sokat 
emlegetett, híres, hírhedt Übermensch? Itt lehull a lepel, és kiderül, Nietzsche 
sokféleképpen értelmezett és magyarázott, de számomra világos, egyértelműen 
arisztokratikus világnézete. [...] Valószínű, forgattam az eszemet, hogy az örök
ké felfelé, a magasba, nem mások, dehogyis mások, hanem önmaga fölé, kicsiny 
volta fölé törekvő és emelkedni vágyó gondolkodó ember az író filozófiájának az 
igazi alapja” (56) - mondja róla többek között „vacillálva, apró kételyek és óriási 
csodálat közepette” (56), majd a nietzschei emberkép társadalmi/világnézeti ho
vatartozása miatt csalódásának hangot adva: „Arisztokrácia és alja nép. Látom, 
sajnos ez Nietzsche vallása az emberről” (56). Majd következik a nyolcpontos, 
rövidebb-hosszabb, (tőle tudjuk!) marginália; [1] a Zarathustra tarantella-fejezete 
„nagy, végzetes elkanyarodás”, [2] saját társadalmi korlátáit, „a gátat, a magáét, 
önmagát, neki sem sikerül átugrania”, [3] „noha katolikusellenes [...], lényegében a 
keresztény erkölcs és filozófia alapján áll”, [4] „az erősebb-okosabb jogán alapuló 
társadalom híve és hirdetője” (56), [5] Nietzsche lételméletében - értelmezése sze
rint: „csak egy valaminek nincs keresnivalója, az egyenlőségnek és hirdetőinek” 
(57). Részben az ötödikben is, de a hatodik pont alatt teljes egészében idézetekkel 
próbálja [6] „az írónak az emberi és társadalmi egyenlőségellenes, tehát voltaképp 
emberellenes nézetét, felfogását és a gyakran oly kuszáit gondolatait [...] illuszt
rálni”, [7] „a nagy francia forradalmat élesen elítélő kritikája világos, egyértel
mű, kétségtelen” (58). A nyolcadik pont kérdéssel kifejezett összegezés: [8] „Egy 
kérdés: nincs-e ennek a Zarathustra-féle gondolkodásnak a mélyén egy általános 
pesszimista kiábrándultság a rendezhetetlen vagy rendezhetetlennek látszó élet kö
vetkeztetéseképpen?” (58).
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Nietzsche létértelmezését és emberképét annak arisztokratikus korlátái miatt 
nem tudja elfogadni, s elutasító véleménye alátámasztásául Nagy Lajos A lázadó 
ember (1949) című müvéből vett hivatkozásokkal érvel, miként sokszor a Ludas 
könyve lapjain, ha a világ jelenségeinek szociokulturális vetületeire és életmodell- 
jeire terelődik a figyelem. József Attila költészete és világértése mellett a Nagy 
Lajos-i világképpel azonosul legteljesebben: „Megint Nagy Lajosnak A lázadó em
ber című önéletrajzi könyvéből idézek: »Úgy látom, hogy az arisztokratizmus az 
ember utálatkultusza, de olyan nagy mérvű, hogy betegségnek is beválik«” (58). 
Olvasása természetszerűleg kontextusos, szövegek hálózatában nyer érvényt; mind 
a magyar, mind a világirodalomban keresi és megleli a negatív értelmű vonzato- 
kat, alteregókat. Hamvas Béláról mondja, hogy „egy Keletbe merült ezoterikus, 
az egyéni megváltást forszírozó Nietzsche-ámyék” (56), a világirodalomban Jósé 
Ortega Y Gasset ugyanez.

Nietzsche után Huxley Szép új világ (1932) című műve következik olvasatai 
sorában, de a Zarathustrárói szóló „értekezésével” ellentétben megjegyzései nem 
állnak össze tömbbé; elszórt formában bukkannak föl más feljegyzések között. 
Viszont az Éjszakai feljegyzések (1) létrejöttének két hete alatt folyamatosan visz- 
sza-visszatér rá, míg a Nietzsche-műről való gondolkodását május 24-én írt két 
és fél kéziratoldalt kitevő kisesszéje megírását követően végérvényesen lezárja. 
Huxley világát közelinek érzi magához, megszólító erejűnek és a közvetlen jelenre 
mutatónak. Bejegyzéseiben többször él az invokáció eszközeivel: „Ide jutottunk, 
Huxley! Szép új világ\ Közben hullnak a bombák Palicsra.

Oh, Ford! Oh, Ford!, kiáltana fel Huxley az Istenhez” (68).
Másutt: „íme Huxley Szép új világának egy tipikus, mai reklámszövege: Igyál 

futballt, lélegezz futballt és igyál Coca-Colát - áll a kétliteres kólásüveg címkéjén, 
vigyen el az ördög!” (82).

A Szép új világot a „technikai civilizáció kapitalista csődje”, a „fogyasztói társa
dalom” (77) kritikájának tartja: „Érdekes, Huxley mintha a mát írná le, az akkori, 
de valahogy a mindenkori, így a mai mát is. Élményei, tapasztalatai akkoriak és 
azok végiggondolása ad absurdum víve, egész a végkifejletig. A nyugati civilizáció 
akkori tendenciáinak végiggondolása tehát Huxley Szép új világ című regénye, 
szögezem le” (75). Noha szocializmus-értelmezésével („állandóan célozgat rá gú
nyolódva” [77]) nem ért egyet és a regény formai („túlságosan is egy adott pillanat
hoz kötött” [67]) struktúrájával sem, mégsem tagadja, hogy Huxley-nak „Milyen 
igaza van!” (77). Más művéből is idéz, pl. a Szép új világ alapgondolatát értelmez
ve ajelölt helyeken, de csak napokkal és hét oldallal később (84) oldja fel, hogy a 
szerzőtől korábban A végzet bábjátékát (1928) [magyarul Pont és ellenpont címen 
is ismert] olvasta, és hivatkozott rá naplójában Gide A pénzhamisítók (1925) című 
regényével összevetve. Huxley-ra mondja, akiről egy verset is írt, „ő az én íróm 
inkább” (84). Nyomtatásban napvilágot látott versesköteteit és összegyűjtött verse
inek 1253 oldalas kéziratkötetét átböngészve a szabadkai Grafoprodukt kiadásában 
napvilágot látott Forradalom és nagymise (2006) című kötetében megjelent, illetve 
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a kézirat negyedik kötetében szereplő Szép új világ'00 című versére gondolhatunk, 
amelyet (mivel részletesebb datációt a kézirat nem tartalmaz) az 1981 és 1989 kö
zött keletkezett versek között tarthatunk számon100 101. íme:

100 Természetesen a kérdés - mely verséről beszél az Éjszakai feljegyzésekben a szerző - 
pontos megválaszolása további kutatásokat igényel.

101A tanulmány megírásának idején hagyta el a nyomdát Gulyás József Összegyűjtött versei
nek második kötete. A költői hagyaték második kéziratkötete a nyomdai munkálatok miatt 
nem állt rendelkezésemre. A megjelenést követően azonban világossá vált, hogy nemcsak 
és nem elsősorban a Szép új világ című idézett vers reflektál a Huxley-olvasatra, hanem 
a második kötetben olvasható Nyúlszáj és aranytoll című költemény. Korábban Gulyás 
József Csillagok és patkányok (Fórum, 1981) című kötetében jelent meg.

a buszjegy és a világ
megváltása előtt
vagy legalább: után
ha lesz kedve pénze
mi koldúsok vagyunk
(ez a mi bajunk
de nem a mi hibánk)
gondoljon egy nagyot
gondoljon miránk

(szép új világ)

Gulyás József 1999 májusában, illetve júniusának első napjaiban keletkezett 
ludasi feljegyzései az Ady Endrére, Nagy Lajosra, József Attilára, Ortegára, Déry 
Tiborra, Pilinszkyre, Nemes Nagy Ágnesre, Torok Csabára történő szétszórt utalá
sok mellett még két hosszabb irodalmi kommentárt tartalmaz. Az egyikben Márai 
Sándor Füves könyvéről (1943) szól rendkívül elutasító kritikai hangnemben, a má
sik Prielle Kornélia Ismeretségem Petőfivel (1879) című visszaemlékezése kapcsán 
Petőfiről - elismeréssel.

Gulyás József (lírai) beszélőjének hangja mind lírájában, mind lírai prózájában 
igen éles, ám a Füves könyv kritikájához hasonlóan durva hangot csak igen ritkán 
tapasztalni írói opusában; a Forradalom és nagymise több, a politikai/kulturális/ 
irodalmi közélet „aktorai”-t megszólító jellemző kisebb költeményében, az Össze
gyűjtött versek harmadik kötetének „kritikusaimhoz” címzett Most és mindig című 
hosszúversében, illetve a - még szerkesztés alatt álló - negyedik verseskötetnek a 
Forradalom és nagymise költeményeit is magában foglaló, illetve onnan kihagyott 
költeményeiben, pl. az arról miért nem tudok itt ma élni című versében.

A jelzett Márai-értelmezés elutasító kitételeinek alapja - mint Nietzsche 
esetében is - világnézeti: az arisztokratikus életformát és világra vetülő 
perspektívát - „hülyeség határára sodródott elvakult polgári »elméleti« tudatát” 
(61) -, a Füves könyvet mint „arisztokratikus, előkelő polgári katekizmusát (61) 
utasítja el. Indulatos, epébe mártott tollal mond véleményt. Leginkább Az emberi 
közönségességről című fejezet, a „tömegek”-röl szóló, arisztotelészi idézetekkel 
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alátámasztott Márai-nézetek háborítják fel: [1] „Hogy ennyire buta legyen 
valaki! Egy zsenivé ütött nagyság! Egy fölként!”, [2] „Ezt csak hülyéknek kell 
magyarázni” (62). Ellenérvként József Attila („számomra ez is József Attila, ha 
nem is a legjava, nekem ez is nagyon fontos” [62]) Tömeg című költeményét idézi, 
és a bírált társadalmi formáció szociális értelmét és indíttatásait fejti ki: „Alja nép. 
Ez az a szegény dolgozó, az állat és az ember közt, az ember határán tartott (ha kell 
még fegyverrel is), odakényszerített, ott vergődő élőlény... e mocskos, gyülevész 
úri banda akaratából.

(Hát, ez a másik oldal, ha valaki az előbb nem értette volna.)” (63).

FÜZET, IRKA, KÖNYV

Az Éjszakai feljegyzések (1) május 28-ára datált bejegyzései között a Ludas 
könyve több fejezetének keletkezéstörténeti és műfaji aspektusára is reflektál; ki
fejti és magyarázza azt az indikációt, amely ezeket a részeket, szövegeket létrehoz
ta. „A minap, ahogy rendezni kezdtem otthon a régi, 1952 és ’54 között írt nap
lómat, rájöttem, hogy: irka. Igen, irka és nem füzet! Ahogy én akkor írtam” (71).

Gulyás József tehát hagyományos értelemben vett naplónak tekinti 1952 és 
1954 között keletkezett feljegyzéseit; tartalmi szempontból elsősorban egy kamasz 
fiú (hiszen tizenöt évesen veti papírra az első sorokat) kulturális eszmélkedésének 
és identitása alakulásának folyamatait ismerhetjük meg - szociális értelemben na
gyon erősen befolyásolt tájékozódásának, művészi habitusa érlelődésének forráso
kat felfedő történetét. Nem egészen ismeretlen mozzanat, hiszen Gulyás 2014-ben 
egy kisinterjújában102 is kifejtette, hogy először a képzőművészet terén próbálko
zott, festő szeretett volna lenni. „[...] 1954-ben azonban eldobtam az ecsetet, és 
tollat ragadtam” (Zámbó 2015: 22) - mondja, s bár a festészet iránti vonzalma - 
miként az idézett interjúból az is kiderülhet - sohasem szűnt meg, a naplót már egy 
új tájékozódás jegyében zárja: „így aztán minden piacot megnézhetek. Ott volt és 
ma is ott van az én kincsesbányám. Ott vannak a könyvek...” (33).

102 Zámbó Illés: A tanítóm szerettette meg velem a verset. Interjú Gulyás József költővel. In 
Jó Pajtás, 2014. május 22., 22. Erre az interjúra hivatkozik „egy interjú” címén Farkas Zsu
zsa „A legnagyobb szépség az Igaz ”. Gulyás József képgyűjteménye a palicsi könyvtárban 
és a szabadkai Török-féle alkotóházban - Halálának első évfordulóján emlékezünk jeles 
költőnkre című, a Magyar Szó Kilátó című mellékletében közölt cikkében. http://www. 
magyarszo.com/hu/2877/kultura_kepzomuveszet/134880/A-legnagyobb-szépség-az-Igaz 
‘’.htm” (2016. 02. 11.)

103 Csáth Géza: Egy vidéki gimnazista naplójából. Csáth Géza novellái, http://mek.oszk. 
hu/00600/00634/00634.htm#54 (2016. 02 11.)

A „könyv”, illetve a „füzet” megnyitásának, naplóvá avatásának szertartásos 
pillanatát más ismert naplóírók is feljegyzik, pl. Csáth Géza: „Vacsora után édes
apám ideadta ezt a naplókönyvet, amelybe jelen soraimat írom és rábeszélt, hogy 
ezentúl írjak naplót. Ezzel javul az írásom, és ez igaz is.”103 Radnóti Miklós fele
sége, Gyarmati Fanni (Radnóti Mné. Gy. 2014: 5) ugyancsak ajándékba kapott 
„könyv”-ről beszél, amikor írni kezdi - mára legendássá vált - naplóját. Gulyás 
József a „naplókönyv”-vé avatott füzetnek (a külső formának) szociális értelmet 
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ad, amikor negyvenhét év után, 1999-ben rendezni kezdi naplójegyzeteit: „A füzet 
városias, haladóbb, müveit környezet jelzője, az irka paraszt kifejezés volt, emlék
szem, ezért kerültük s én is kerültem messzire, szökve tőle egy időben, a város felé 
tekintve” (71).

A napló az én-elbeszélés változata, referenciálisan mutat aktuális szerzőjének 
világára. Ugyanakkor a Ludas könyve egésze messzemenően bonyolultabb szö
vevény; beszélője az időbeli rálátás távlata révén képes egységbe foglalni a szer
teágazó narratív struktúrákat; az emlékezet dokumentatív eljárásait érvényesítő 
műfaj formák és beszédmódok révén (feljegyzés, kommentár, anekdota, rövidtörté
net, esszé, napló, önéletrajzi elbeszélés, népköltészeti gyűjtés, karcolat, költészeti 
formák/lírai műfajok, novellák, breviárium etc.) egy öntörvényű szuverén világot 
alkotni. Az elmondott történet és a megjelenített világ „távolításának”, de hitele
sítésének szándékára is utal, hogy a Ludas könyve második fejezetét „vendégszö
veg”, Gulyás József gyermekkori barátja, Vlaovics József 1953-tól 1956-ig veze
tett naplója alkotja. (Közismert irodalmi példa juthat eszünkbe: az Iskola a határon 
Both Benedekje és Medve Gáborja. Az Ottlik-regény 1959-ben látott napvilágot, 
öt, illetve három évvel azután, hogy ők ketten lezárták ifjúkori jegyzeteiket. Nem 
tudjuk viszont, hogy mikor került a két napló egymás mellé a Ludas könyvében.) 
Gulyás a Vlaovics-naplónak feltehetően azokat a részeit másolja be a Ludas köny
vébe, amelyek saját naplójára reflektálnak, megegyező képet festenek az általa le
írtakkal: leginkább filmélményekről, könyvvásárlásokról és -olvasásról, valamint a 
kora ifjúkori barátságok és szórakozás eseményeiről számolnak be - Gulyás több
nyire részletezőbb igénnyel, a szépirodalmi formák (rövid novella, anekdota), alak
zatok (pillanatkép, metafora) stílusa felé közeledve, legtöbbször mégis mindketten 
a rövid bejegyzés, a krónika eseményláncolata mentén haladva. 1953. november 
29-én, Urbán Jánosnál tett látogatásukról mindketten beszámolnak.

Gulyás József: „November 29-én bementünk Jószóval Szabadkára. Urbán János 
hívott meg bennünket. A múltkor erre járt felénk, és meglátta Jószó festett munká
it. Barátom elmondta neki, hogy én is festegetek. Akkor szólt, hogy keressük fel, 
majd elvezet minket egy festőhöz.

Elmentünk Urbán lakására. Örömmel fogadott bennünket. Beszélgetés köz
ben adott egy-egy saját verseit tartalmazó kis könyvet. Utána pálinkával kínált. 
Elfogadtuk. Aztán a festőhöz mentünk. A neve: Petrik. Képeinket megnézve csak 
annyit mondott, ha ráérünk, néha menjünk el hozzá, és vigyünk új képeket. Meg
ígértük neki.

Utána moziba mentünk. Francia filmet néztünk, a címe: Hulot úr nyaral. Har
minc dinárom bánta” (23).

Vlaovics József: „November 29., vasárnap. Szabadkán meglátogattunk egy új
ságírót (költő és író még), Urbán Jánost, meg egy festőt, Petriket. Urbán néptárstól 
kaptunk két könyvet emlékbe. Egyiknek címe Életjel, a másiké meg Kalászok. A 
könyvek nagyobb részben az ő verseit tartalmazzák.

A látogatás után néztünk egy francia filmet, címe Hulot úr nyaral. Éjfélkor ér
tünk haza” (39-40).
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SZOCIOGRÁFIA ÉS NÉPKÖLTÉSZET

„Vissza kell adni ezeknek az itteni, itt tanult és itt ma is használt eredeti szép sza
vaknak a létjogot” - írja le Gulyás József azt a nyelvhasználati attitűdöt 1999-ben, 
amely a mai nyelvészeti/nyelvhasználati kutatások egyik legfontosabb tételévé vált 
(Rajsli 2014; Kovács Rácz 2011). Gulyás a nyelvváltás jelenségének kulturális ant
ropológiai jelentőséget tulajdonít. A magyarázatot - fontossága ellenére, mintegy 
mellékesen - zárójelben fűzi korábbi megjegyzéséhez: „Szöktünk, menekültünk 
innen, ebből a világból, húzódtunk el a tisztességes, nehéz élettől, munkától, a 
kétkezi s talán az egyetlen tiszta, tisztességes munkától; szavainkat is kicseréltük, 
igyekeztünk elfelejteni azokat, felváltani városi, a városban használt, előkelőbb
nek hitt szavakkal. Aztán elhagytuk a falut és lassan kezdtük felejteni, próbáltuk 
elfelejteni, levetkőzni, lerázni magunkról, kiradírozni magunkból, az emlékeink 
közül... Most jönnénk vissza, de késő. Ezért [vagy miért?] sokszor magányosak és 
nagyon szomorúak vagyunk és elveszettnek érezzük magunkat” (71).

A fentiekben leírt magatartás a Ludas könyve létrejöttének, koncepciójának, 
konstrukciójának, műfajainak és tartalmainak legfontosabb teremtő elve. Ezt köte
te ajánlásában egyértelműen kinyilvánítja: „írtam szeretett falumnak és falumért, 
az ott élt emberekért, az ott élő embereknek, emberekért és annak, mindenkinek, 
aki nem sajnálja a drága időt és fáradságot, és kezébe veszi majd ezt a könyvet, 
és írtam Engi, Jacsó János, a ludasi Veres Péter emlékére” (Ajánlás. A szerző alá
írással). E magatartás jegyében formálja - ifjúkorában nyilván spontánul, hiszen 
orientációja épp ellenkező irányú; az urbánus felé való távolodás gondolata hajtja
- szövegvilágait, a naplók, versek, novellák világát, hogy a nyolcvanas évek táján, 
hozzávetőlegesen akkor, amikor Negyvenegy című poémáját, illetve Összegyűj
tött versei harmadik kéziratkötetének anyagát írja, tudatos vállalássá nemesüljön. 
Ennek jegyében gyűjti össze a ludasi mondókákat a következő ajánlással: „Itteni, 
itteninek ítélt, annak gondolt, hitt, idevalósinak képzelt, legfeljebb a környéken 
keletkezett s leginkább gyerekek által, általunk használt versikék, csattanós mon- 
dókák és gondolatok” (Számozatlan, ún. szennycímlapon [108]). A negyvenoldalas 
gyűjtés mind a folklór, mind a szociolingvisztikai kutatások érdeklődésére számot 
tarthat, miként Ludasi sor 1. címen megírt önéletrajzi regénye (?) a szociográfiai 
tájékozódások figyelmére.

Nem véletlen, sőt nagyon hangsúlyos a - 110 kéziratoldalt kitevő alkotás - mű
faji behatárolását követő kérdőjel, hiszen az én-elbeszélés formáinak, illetve az 
emlékezeti prózának, az önéletrajznak, a családregénynek és a szociográfiának 
bonyolult szövedékét alkotja, amit a lábjegyzetben közölt bejegyzések, magyará
zatok, kommentárok, gyűjtött anyag nagy terjedelme, illetve a rajzok, képek szö
vegtörzsbe emelt sorozata teljesít komplex, szuverén világgá.

A Ludas könyve egészének - amelynek a Ludasi sor 1. csak az egyik fejezete
- perspektívájából nézve, még bonyolultabb műfaji diskurzussal állunk szemben. 
A fiatalkori naplók (Gulyás Józsefé és Vlaovics Józsefé), a kétrészes Éjszakai fel-
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jegyzések mellett „a könyv” tartalmazza Mondókák című népköltészeti gyűjtését 
és feljegyzéseit, Egy rajzom alá című - müfajtípusát tekintve behatárolhatatlan 
- hosszabb elbeszélését, visszaemlékezését, amely Cvíjó-sor című eredeti rajzát 
értelmezi. A Ludast sor 1. című regény (?) mellett a kötet magában foglalja Lu
dason keletkezett, illetve Ludast tematizáló verseit, novelláit és elbeszéléseit, va
lamint 173 fényképet mellékletként, húsz, a szövegekhez kapcsolt rajzot, illetve 
festményt: tizenkét saját, eredeti alkotását, öt képzőművészeti munkát Vlaovics 
Józseftől, illetve két pasztellképet, amelyek képzőművészet-tanára, Macskovics 
Mária művésznő alkotásai. Mindemellett ún. „szövegközi” rajzokat, amelyek N. 
Petkovic szerb képzőművész munkái; mindez szabályos ajánlás és epilógus (illetve 
a regény előtti prológus) keretében.

A KÖNYV MINT METAFORA

Felületesség lenne Gulyás József Ludas könyve című művét naplónak, mi több, 
„naplófeljegyzések”-nek104 nevezni. Mert nem csak az. És nem elsősorban az. Aki 
naplónak mondja, felületesen tekintett bele ebbe a világba; hamis metonímiát (szi- 
nekdochét) állított fel. A napló ugyanis csak rész az egészhez viszonyítva. És nem 
tükröződik benne az egész. Hogy ennél sokkal bonyolultabb szövevényről van szó, 
nagyon jól mutatja a kötet oldalszámozása, megszerkesztettsége, belső logikája, 
a szövegek, képek, jegyzetek, utalások, műfaji instrukciók, ajánlások egymásra 
épülése, együttes jelentésadása mindarról, amit Gulyás Végül című zárszavában fo
galmaz meg: „Ez volt egy világ, Ludas egy világa, világai sorában, egy életnyi idő 
tán a lélek és korok közt, egyféle, egyoldalú, mert szubjektív idő...” (361). Tehát, a 
metonimikus kép helyett helyesebbnek tűnik a metaforikus utalás. A Ludas könyve 
„világműfaj”: „életre komponált” könyv, ahol az írás és olvasás létforma, a könyv 
világmagyarázat, komplex létmetafora.

104 Lásd a 102. jegyzetet, Farkas i. m. Rajsli Ilona is naplónak nevezi a Ludas könyvét hi
vatkozott, a hivatkozás idején még kéziratos tanulmányában, de már az első bekezdésben 
rámutat arra, hogy „heterogén műfajú” naplóról van szó (Rajsli 2016).
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UTÓPIÁK KORA

EGY „TETSZHALOTT” MŰFAJ ÚJRAÉLESZTÉSE
Térey János és Szálinger Balázs müveiről

Az eposzt mint a nemzet születéséről szóló archaikus alapmüfajt a 19. század 
hivatalos irodalmi kánonja (pl. Toldy Ferenc irodalomtörténete) végképp elavult és 
kihunyt műfajnak minősítette. Arany János kísérletei (pl. A Csaba-trilógia, Daliás 
idők/Toldi-trilógia, A nagyidat cigányok) többet jelenítenek meg a műfaj visszájá
ból és paródiájából, mint az ősi műfaj karakterisztikáiból (Imre 1996). A 19. szá
zadi európai verses regény a „hőstelen” kor (Tamás 1998) műfajaként, a romantika 
világképének és irodalmának ellenhatásaként, az eposz (és a romantikus történelmi 
regény) kritikájaként jött létre és alakult. A nyugat-európai verses regény azonban 
a századforduló irodalmi gondolkodásában (a klasszikus modem hatásrendszeré
ben) már ismét a perifériára került műfajok sorában látható, míg a magyar irodalom 
alakulástörténetében a verses regény megújulásai és transzformációi a mai napig 
jelentkeznek, és szerves részei az irodalom életének. E szempontból két, a magyar 
verses epikai hagyományra reflektáló alkotás, Térey János Átkelés Budapesten 
(2014) és Szálinger Balázs Fehérlófia (2015) című művének néhány mozzanata 
kerül elemzésre.

BEVEZETŐ

Az összefoglaló értekezések (Imre 1990, Imre 1996) a verses regényt mint az 
eposzi funkciókat transzformáló romantikus (történelmi) regény ellenhatásaként, 
a dezillúziós romantika „hajtásaiként létrejött műfajt és irodalmi beszédmódot 
értelmezik, amelynek alakulástörténetében a klasszikus eposzi funkciók (pl. a ván
dorlás, az átkelés [a tengeren], a haza-/otthonteremtés motívumai) jelentős átlénye- 
gülésen, változáson estek át. Már a 19. századi verses epika, Vörösmarty Mihály 
és Arany János vonatkozó művei is határozottan jelzik ezeket az átalakulásokat. 
Az új hazát kereső és alkotó archetipikus hős (Frye 1998) helyett - nyugat-európai 
mintáira (Child Harold, Don Juan, Manfred) mutatva -, megjelenik a „unheroic 
hero” (Imre 2007); a „világba vetett”, a középkori elátkozott vándor alteregójaként 
funkcionáló hős. A Két szomszédvár (1831) őrült szenvedélyek (pl. a bosszúvágy) 
mérgezte világában a főhőst, Tihamért „világgá zülleszti” végzete, ugyanakkor 
céltalansága, eredménytelensége révén („A vadon életnek ment bolygani tömke
legében...”) az eposzi „kereső” hős és a középkori vándor sorsához képest is meg
változott a léthelyzete.

A (magyar) verses regény alakulástörténete tehát szemléleti váltások, világnéze
ti transzformációk mentén zajlik. Tamás Attila a Toldi estéje (1854) világában re
gisztrálja a világról alkotott kép megváltozásának tényét. „A Toldi estéjében Arany 
homéroszian derűs világképét búcsúztatja” (Tamás 1998: 67). Az első byroni hang- 
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vételü magyar verses regényben, a Bolond Istókban (1850) már ez a megváltozott, 
költőieden és deheroikus világ néz vissza ránk (Bence 2012: 81). Problematikája 
a Bolond Istók második énekében (1873) fokozódik tragikus életérzéssé; „mint a 
világ általános törvényszerűsége fogalmazódik meg” (Tamás 1998: 79).

Hatásának fő korszaka a 19. század második fele; a Bolond Istók létrejöttétől a 
Margita élni akar(V)V2) megjelenéséig terjedő időszakról van tehát szó, beleértve 
a műfaj legautentikusabb konstellációjának, Arany László A délibábok hőse című 
művének 1872-es megjelenését. A romantikus eposzt és transzformációt (pl. ro- 
mance/románc [Nyilasi 2008]) világszemléleti átalakulások mentén felváltó verses 
regény a 20. század első felében - úgy tűnik - „végletesen” szubjektivizálódik, 
miáltal kimerülnek és megszűnnek epikus keretei. „A jellegzetesen átmeneti mű
fajnak: a sok értéket és még több félmegoldást hozó verses regény műfajának tör
ténete, sőt, annak huszadik századi utóélete is véget ér a világháború, majd a forra
dalmak korábbi értékeket összezúzó és részben újakat teremtő, illúziókat foszlató, 
roppant új feladatokat és ezek elvégzéséhez már más, új hiteket adó korszakával”
- írja erről Tamás Attila 1965-ben (Tamás 1965: 321). 1965-ös nézeteit a Költői 
világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig című monográfiájának 1998-as 
újrakiadásával (részben) visszavonja és korrigálja. Az újabb kutatások (pl. Imre 
László 2007), illetve posztmodem újrafelfedezése és újraalkotása (pl. Térey János 
Paw/wsának 2001-es, Protokoll című művének 2012-es, Schein Gábor Bolondok 
tornya, valamint Szálinger Balázs Százegyedik év című verses alkotása 2008-as 
megjelenése) a magyar verses regény - nyilvánvalóan megváltozott struktúrák és 
jelentések szolgálatában álló - virulens állapotáról tanúskodik. „Térey [...] arra tesz 
kísérletet, hogy ma, mai szemmel, mai viszonyokra alkalmazva, a cselekményele
mek többségét felelevenítve, a versformát is megőrizve újraírja Puskin Anyegin’}#”
- mondja a Paulus keletkezéstörténeti jelentőségéről Margócsy István (Margócsy 
2002).

A műfaj (illetve változatai) 21. századi létformájának és alakulástörténetének 
kutatása „történő” jelenség irodalomtörténet-írásunkban éppúgy, mint legújabb 
kori európai mintáinak és összefüggéseinek komparatív vizsgálata. 2014-ben és 
2015-ben a magyar verses epikában, illetve az átmeneti műfajok sorában ugyan
csak feltűnt és megjelent egy-egy olyan irodalmi alkotás, amely motívumaiban (pl. 
„átkelés”, „vándorlás”, „világba vetettség”, „új haza teremtése”) a műfaj 19. szá
zadi előzményeire reflektál. Az előbbi Térey János Átkelés Budapesten, az utóbbi 
Szálinger Balázs Fehérlófia című műve.

AZ ÁTKELÉS BUDAPESTEN ÉS A 19. SZÁZADI MAGYAR IRODALOM
RA TÖRTÉNŐ REFLEXIÓI

Térey világirodalmi toposzok, általános műfajpoétikai reflexiók, saját korábbi 
opusának analógiái és egyetemes kulturális/antropológiai tartalmak felől indítja az 
elbeszélést: az általánostól közelít rá az egyedire, a történelmileg meghatározottól 
az időtlenre, az európaitól a lokális kontextus értelmezésére.
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Az Átkelés Budapesten tizennégy viszonylag rövid verses elbeszélést tartalmaz, 
amelyek azonban a különböző térbeli elemek, objektumok, épületek, de leginkább 
egyes szereplők és történeteik (a hozzá fűződő viszonyok) ismételt felbukkanása, 
az elejtett vagy befejezetlen történetszálak újbóli felvétele, a kapcsolatokra és a 
korábbi megértési kódokra való visszautalások révén nagyobb epikai formátummá 
- nem függetlenül a Térey-opusnak a 19. századi verses epika formái iránti nyitott
ságától -, verses regény(szerű) alakzattá szerveződnek. A többes jelentést - létbeli 
kényszert, illetve egy közlekedési helyzetet („hurokvágány”) - sugalló A hurokban 
című novella hőse, Diószegi MÁV-főmémök élete alakulásáról pl. egy későbbi tör
ténetben, az Elfordulás című novellában esik szó ismét. Ennek egyik szereplője Di
ószegi Auróra, aki - feltehetően - Diószeginének, a „híresen kikapós” (66) Hajnal
kának - a kezdő fejezetben kifejtett - házasságtörő kalandjából született gyermeke.

Mirjucza György lakást bérel a „hurokvágány közelében” (7). Ebben a környe
zetben kerül kapcsolatba az őt - falusi származása miatt - lekezelő felettese, Dió
szegi kielégítetlen feleségével, akit azonban nem szeret, csak így akar bosszút állni 
a férjtől elszenvedett megaláztatásokért. „Ahogy rám néz, azért bűnhődik az urad!” 
(13) - mondja. „Nem szorít? / Kérdezte tőle egy szemtelen rokona” (10). Mirjucza 
erre a kétértelmű kérdésre, mely vonatkozhat a végállomás vigasztalan környeze
tére, de a házasságtörö kapcsolat kilátástalanságára is, pökhendi választ ad: „Szo
rítson másokat, ne engem!” (10). A hurok-metafora azonban hamarosan átfordul 
valóságba, „szorítani kezd”, amikor a „kökényszemü Hajni” a terhessége okán 
szeretné végérvényesen megkaparintani magának a férfit. Mirjucza ironikusan el
utasítja a nőt, mi több, képzeletben végez is vele. „Egy üzemképtelen szerelvény 
/ Vesztegelt valahol” - jegyzi meg azonban az elbeszélő közvetlenül Mirjuczának 
a megunt szerető megöléséről alkotott fantáziaképeit megjelenítő szövegrész után, 
ami egyszerre vonatkozik a Diószegi házaspár szerelmének vakvágányra kerülé
sére, Hajnalka Mirjuczához fűződő új élet-reményeinek kisiklására, de Mirjucza 
elvesztegetett életére is.

Nemcsak a szereplők más viszonyok közötti újbóli szerepeltetése, hanem az 
élethelyzetek és „sorsok” ismétlődése is történetfolyammá szervezi a szövegeket. 
A hurokban című kezdő történethez képest az Elfordulás című novella aktuális 
ideje mintegy két évtizeddel későbbi időszakot jelenít meg, hiszen az épp akkor 
fogant - és a vér szerinti szülők viszonyának ziláltsága közepette kétséges sorsúvá 
lett - magzat a nyolcadik történetben már húsz-egynéhány éves szobrásznö, aki a 
törvényes férj, Diószegi nevét viseli. Noha az anyáról csak annyi hangzik el, hogy 
„[...] férfifaló volt / Híres kikapós nő. Már lecsillapult” (65—66), illetve, hogy Au
róra vele együtt nézi a Mexikói vágyakozást, valójában az első történet befejezését 
jelenti a novella. Az Auróra név jelentése Hajnalka nevét tükrözi, miképp a lány 
sorsa is megismétli az anyáét, csak életterének kerülete (még csak nem is a miliője) 
változott meg. Sejthető, hogy a szerető által elutasított asszony mégis megfogadta 
annak a férje átverésére vonatkozó cinikus tanácsát: „Feküdj le vele szivecském, / 
Csinálj kedvet...” (13), s hogy vágyai ellenére sohasem volt képes kilépni megunt 
házasságából. Ezt sugallják a 19. századi költészeti hagyományra (pl. az Elfojtó- 
dás című Kölcsey-versre), és annak a 20. század eleji dekadens lírában történő 
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újraéneklésére (pl. Ady Endre Sírni, sírni, sírni) vonatkozó (távoli) utalások: az 
asszonynak „harmatos volt a tekintete” (13), amikor cserbenhagyását kővetően a 
számára megújhodást nem hozó új évre gondol, évtizedekkel később pedig nem vé
letlenül kedvenc filmje Yves Allégret Vágyakozás című 1953-as alkotása. Diószegi 
Auróra már másik kerületben él, szerelmi kapcsolata és léttere azonban éppannyira 
zűrös és vigasztalan, mint a szüleié volt. A X. kerület semmivel sem élhetőbb és 
emberközelibb világ, mint a „hurok”: „A telepiek sorra megfeneklettek / A gyűlö
let zátonyain / Életpálya-törekvéseikben / Papírmasé románcaikban” (68). Francit, 
Auróra párját pedig egy másik történetből, a negyvenévesen magára maradt Natasa 
meséjéből (,^4/z/ perfidol”) is ismerjük: ott az akkor még „rosszcsont, bár kedves 
fiú. Kezdő kalandor” (40) a hűtlen szerető szerepét tölti be. Óbudán éppúgy igaz, 
hogy a „túl szűk szeretet gyilkol” (44), mint a Lipótvárosban vagy Kőbányán.

Kulturális kódokkal alaposan megpakolt szövegek szerveződnek nagyobb, re- 
gényszerü kompozícióvá benne, s így a szövegen túl (más műalkotásokban) is 
továbbolvashatóvá válik az Átkelés Budapesten. Az Elfordulás szereplői - a zene
hallgatás eljárására és idézettségére szövegszerűen is reflektálva - folyamatosan 
Muse-zenét hallgatnak, aminek - a kvázi idézettségnek - nemcsak hangulatjelölö, 
hanem jelentésalkotó szerepe is van. „Születését halálosan sajnálja, / És esküszik, 
hogy fölrakat / Egy tökéletes tűzfalat, / És csúf életét újrainstallálja” - „mantrázza” 
Auróra a Starlight című Muse-slágert, folyamatosan érzékeltetve és felszínen tart
va az adott léthelyzettel (zűrös magánéletével, érzelmi életének sivárságával) való 
elégedetlenségét. Persze túl esztétikus és költőileg kifogástalan az idézett szöveg 
ahhoz, hogy elhiggyük az elbeszélöenk, tényleg a StarlightAxA származik. Nincs 
is benne, miként más Muse-számok szövege sem tartalmazza. Térey feltehetően 
„önmagát” idézi, s „ráveszi” a befogadót arra, hogy az Átkelés Budapesten-te „be
leolvasson” (és „-hallgasson”) részeket más (underground) szerzemények anya
gából, pl. névanalógiás alapon az Áuróra nevű punkzenekar opusából. Hasonló a 
helyzet az ,^4/z/ perfidó!” szövegközi vonzataival, ahol Steve Jobs szállóigévé lett 
szavai („The only way to do great work is to lőve what you doTj és a Graphisoft 
Parkban álló „csupa ideg” szobrának látványa hozza be az értelmezés terébe Jobs 
legendásan fordulatos magánéletének „párhuzamos” (egyébként szinte közhely
szerű) tanulságait; sem a természet (mint a Háros-szigetre kivonuló Bárány tanár 
úr, sem Natasa esetében), sem a jómód (Gyarmati modernista műépítész családja, 
sem a Rádler fiú számára), sem a szakmai siker (Natasa, aki külföldi ösztöndíjat 
kap, Zsiborás műépítész, aki külföldön csinál karriert, Taft Gábor, aki szegény lú- 
zerböl lelkész és lázító blogger lesz, Regös pomófilmrendező, vagy Parádi Rudi, a 
bátyja által frusztrált meleg zenész életében) nem vált meg a „magánbűnök”, rossz 
döntések, tévedések következményeitől, a végső magány és kiábrándulás lehetősé
gétől, mi több, az elfuserált történetek folyamatosan ismétlődnek, újraalakulnak a 
következő nemzedékek életében.

A történet legmisztikusabb tere az Áki élő, zajjal jár című történet svábhegyi 
villája, amelyhez egy nyugdíjas belügyestöl jutányos áron jut hozzá egy fiatal pár. 
A nő megérzéseire, miszerint ,,[d]émonizált hely” (15), „[elátkozott bérc” (17), a 
férj „a hely szelleme bennünk van” (15) logikusnak tűnő érvvel válaszol. Csakha

132



mar azonban kiderül, hogy a „szellem” transzcendens jelentését is hozzá kell érteni 
a teret betöltő, jellegét meghatározó szellemiség gondolatához, mivel az épület a 
Gestapo kinkzókamráját rejti, ahol idős mérnök rokonuk, a belső terek átalakításá
hoz segítségül hívott Gyarmati is szenvedett. A hiperérzékeny feleség lelki egyen
súlyának elvesztését jelző „Hess!” indulatszó egyértelműen Arany János balladisz- 
tikájából származó kulcsszó: a kísértetballada műfaját és értési paramétereit vonja 
be a jelentésadásba. A 19. századi költészeti hagyomnyra, az ódái, illetve a balladai 
nyelv újraalkotására való ráhangoltság az Átkelés Budapesten domináns szólama, 
utalások szövevényét hozza létre. A már említett Kölcsey-vers és Arany-ballada 
mellett a Partraszállás című fejezet pl. az Osztályrészemet, Berzsenyi Dániel nagy
szerű elégikoódáját idézi.

Az irodalmi hagyomány epikai formáihoz (mindenekelőtt a verses regényhez) 
való visszatérés Térey János opusában természetszerűleg hívta (újra) életre e műfaj 
és epikai közeg állandó szereplőjét, a világba vetett, elátkozott (hős-)elbeszélőt. Az 
Átkelés Budapesten világa egy kívülálló, az eseményeket olykor egy-egy szereplő 
„szemüvegén” keresztül (pl. Mirjuczáén, Bárányén vagy Binderén) láttató elbeszé
lő révén lesz láthatóvá; az eposzok világából ismert kereső hős járja szakadatlanul, 
néha gyalog, de leginkább villamoson Budapest kerületeit, „átkel” a Budapest-ten- 
geren, de legyen bármelyik kerületről, egy külvárosi gyártelepről, vagy a budai 
„Beverly Hills”-röl szó, a „szeretetlenség útjá”-nak (Á szeretetlenség útját kikö
vezni) stációi várják. A magány és a társtalanság mindenütt és minden társadalmi 
szférában egyforma elátkozottság.

\FEHÉRLÓFIÁ - A„NEMZET SZÜLETÉSÉIRŐL SZÓLÓ EPOSZ KÉSEI 
NYOMAI „EGY BÁBOS SZÖVEGKÖNYV”-BEN

A világ keletkezésének ősi, mitikus jelentései és a modem színházművészet 
összmüvészeti „univerzuma” is ott van abban a „bábos világmindenség”-ben, amely 
Szálinger Balázs Fehérlófia-átixztát jelenti. A könyvben közölt szövegváltozat - 
az utószó tanúsága szerint - „a szerzői és az előadáson elhangzó szöveg között 
van félúton” (159). Az előadás színes felvételei nemcsak illusztrációk a könyvben, 
hanem a jelentésadás szolgálatában állnak; képi manifesztációi olyan toposzoknak/ 
tropikus alakzatoknak, mint a (világ)fa, ló/táltos, sárkány, griffmadár.

Arany László feldolgozása, az Eredeti magyar népmesék (1862), illetve Janko- 
vics Marcell 1981-ben készült animációs filmje jelenthetik azokat a legmarkán
sabb előképeket, amelyek e pogány kori emlékeket, avar, hun és magyar mon
daelemeket magában foglaló mitikus mesét Szálinger Balázs előtt újraalkották a 
modem értelemben vett befogadó számára; a magyar őstörténet toposzain túl a 
Gilgames-eposzig visszavezethető, ősi világképen alapuló mese a számmisztika 
különböző rendszereit (zodiákus, pitagoraszi etc.) érvényesítő eljárásokkal, de a 
keresztény világszemlélet és etika elemeivel együtt.

A legújabb kor gyermekei számára a sámánizmus korának - amelynek nyomait 
kitörölhetetlenül hordozza magában még ez, a kora újkori (Assmann [1992] 2013) 
feldolgozásokon alapuló meseváltozat is - beavatási szertartásai a tündérmesék 
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világába transzportálódtak; ezek befogadójaként esik át rítusain (Boldizsár é. n., 
Szenti é. n., dr. Vaczóné Antal 2014). A Fehérlófia Szálinger-átirata (a mesefel
dolgozás és a színpadi változat is) tökéletesen átörökíti ennek a beavatási szer
tartásnak az elemeit az anyától való elszakadás folyamatától a hőssé válás útján 
való bolyongáson át a nemzetségalapítás rituáléjáig. Csakhogy ez a szertartás - s 
ezen a ponton fordul el a 19. században kihunyt eposz narrátori nézőpontjától a 21. 
század világértése felé - már nem a nemzet születésének, a kollektívum szolgála
tának tartalmaiba avat be, hanem a magányos „univerzumok”-ra szakadt világról, 
az egyén boldogulási lehetőségeiről közvetít tudást. Tehát itt már nem arról van 
szó, amit a hagyományos struktúrákban gondolkodó szaktudomány tart fontosnak 
a Fehérlófia tanulságaként pl. a saját testéből táplált griffmadár-történetről: a „[...] 
mélységből egyetlen erő emelheti fel a népet: a nemzetség őrszelleme... És, hogy 
ezt a szellemet védeni kell. A rajtunk valóval is. Még ha didergőnk is, ha zápor 
csapdossa is testünket, még akkor is! És táplálni kell! Kenyérrel és szalonnával, 
míg van, de tagjainkkal is, ha a kenyér és szalonna elfogyott... És vallanak arról 
is őseink, hogy a szellem visszaadhat mindent, hétszeresen is!” (Makay 1994, dr. 
Vaczóné Antal 2014). Hanem épp visszájára fordultak az emberi/társadalmi viszo
nyok. A kollektív akarat és tudatformák (pl. háborúk, retrográd ideológiák) „cson
kolják” az egyén integritását.

A Fehérlófia Szál inger-átiratának legnagyszerűbb (nyelvi) leleménye az, ahogy 
a múlt tropikus alakzataiból (pl. ősi világkép-elemek, totemisztikus rekvizitumok, 
hősmondák nyelve) és a modem ember ironikus világértésének regisztereiből alkot 
egy minőségként értelmezhető „köztességet”. A két - terjedelmében nem arányos 
- felvonásra tagolódó drámaforma első felvonásának borzongatóan balladisztikus 
nyitánya (1. ének), illetve a második (odüsszeuszi/aeneasi) eposzhagyomány (Frye 
[1957] 1998) „kereső” hősének útjára emlékeztető vándorlás-fejezetek (a további 
19 ének) a modem ember eposzi tudásra hangoltságának történetét állítja elénk. 
Hiszen a születés misztériuma mindörökké magában hordozza a világ születésének 
ősképzeteit, a felnőtté válás folyamata az emberiség fejlődéstörténetét (a Fanyüvő 
a gyűjtögető, a Kömorzsoló a földművelő, a Vasgyúró a kézműves ember szimbó
luma etc.), az egyén világba vetettségének képe a hőssé válás mondái elemeit, hi
szen Fehérlófiának (mint az ember fiának) meg kell ismernie a küzdelem, a máso
kért való áldozatvállalás, a barátság és az ellenség jelenségeit és cselekedeteit. Még 
ma is aktivizálódik (akár ha tudattalanul is) a kollektív kulturális emlékezet eposzi 
nyelve a születésről szóló beszédünkben, ahol a szülés „égbe nyúló földre ejtő” 
(azaz az isteni elrendelés és átlényegülés), miközben a „fehér ló” (az anya) szőre 
(teste) „piros lesz” (véres lesz). De ez az ember már „kása” helyett krumplipürét 
készít a társainak, s autója van. Vagyis egy tökéletes archetipikus gondolatkörben a 
mai ember iróniája, groteszk világértése nyer érvényt.

A nyolc éneket tartalmazó második felvonás a modem ember világértését köz
vetíti, a mai ember magára maradottságát a világban, amikor a barátai elárulják, a 
szerelme megcsalja, s ahol lelki integritása sérülése mellett, önérdekei ellenében, 
csak a saját erejéből tudja magát felszínen (a földön) tartani - miután megme- 
rítkezett a kényszerhelyzetek és csalódások (a bűn) „alvilágáéban. A mesei tör
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ténetben Fehérlófia (mint Aeneas vagy Orpheusz) leszáll az alvilágba (a bogrács 
helyén tátongó lyuk képezi az átmenetet), ahol megismerkedik az egyre növekvő 
veszélyforrást (három-, hat- és tizenkét fejű sárkány) jelentő jutalom, a szerelem (a 
testi kielégülés) élményével és lehetőségeivel. Nagyon szép és plasztikus képek
ben, utalásokban működik azonban továbbra is e mai világkép mögött az ember 
kulturális emlékezete/tudása. Szenti Tibor (Szenti é. n.) felhívja a figyelmet pl. 
arra a jelenségre, miszerint Fehérlófia megküzd értük, és megszerzi mindhárom 
királylány szerelmét, az övé (a vele járó királysággal) azonban már csak egyikük 
lehet, vagyis a keresztény ember monogám értékrendje az uralkodó. Szálinger Ba
lázs drámájának leleménye a három leány kép (anya, feleség, szerető) egy testben 
való egyesülése, a hűség örök érvényű etikai értékének képi manifesztációja; nem 
véletlenül a három királylány (Szálinger müvében) először egy karikagyűrű alak
jában lesz eggyé.

Szálinger Balázs FeAér/ó/zű-átirata azonban 21. századi alkotás. Hősei és gon
dolkodásmódjuk ízig-vérig a mai ember lelkivilágát és beszédmódját tükrözik. És 
maga a műforma is. Kicsit hasonlít Arany János alkotói kezdeményezéseihez. Föl
támasztani egy „halott” műfajt: az eposz, az ösmondák nyelvét. Azonban - miként 
százhatvannégy évvel ezelőtt Arany A nagyidat cigányokban - csak a műfaj világ
látásának visszképét, a paródiáját képes megszólaltatni.
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EURÓPA INTELLEKTUÁLIS CSŐDJE

Michel Houellebecq: Behódolás. Fordította Tótfalusi Ágnes. Magvető, Budapest, 
2015

Michel Houellebecq egyik könyvét, így a legújabbat sem vehettük kézbe úgy, 
mint egy felfedezésre váró, ismeretlen „világ”-ot, mivel megjelenését jócskán 
megelőzte híre, népszerűsége, botránya. Amikor a Behódolást olvasni kezdtem, 
már a negyedik magyar kiadással szembesültem, tele volt az internet a kalózpél
dány ügyével, a szerző interjúival, a magyar kiadás borítója kiváltotta polémiával, 
a szerb és a korábbi kiadásokról szóló ismertetőkkel és kritikákkal. Olvasóként és 
kritikusként sem maradt más lehetőségem, mint hogy saját olvasatomat összeves
sem más interpretációkkal.

Korábban - több más mellett - Barcsi Tamás A kivonulás mint lázadás (Pub- 
likon, 2012) című tanulmánykötetében olvastam figyelemre méltó (nem irodalmi 
szempontú) elemzést az opusról. A filozófus szerző az európai értékválságokat, 
etikai értelmű katasztrófákat deklaráló, a szépség- és fiatalságkultusz egyéniség
romboló hatását megjelenítő regények (pl. Bret Easton Ellis müveinek) sorába/ 
mellé helyezi a Houellebecq-regényeket. „Houellebecq regényhőseinek is csak fe
lületes kapcsolataik vannak, ha fel is merül egy jól működő, kölcsönös szereteten 
alapuló párkapcsolat lehetősége, a társ halála (lásd az Elemi részecskékből Brúnó 
és Christiane, illetve Michel és Annabelle késői találkozását, A csúcson-ból Michel 
és Valérie kapcsolatát), vagy éppen karrierje (lásd A térkép és tájból Jed és Olga 
viszonyát) úgyis megakadályozza, hogy a harmónia állapota sokáig tartson. [...] 
Szinte mindegyik vizsgált regényben jelen van valamilyen módon a szülőkkel való 
problémás viszony témája. [...] Houellebecq-nél már említettük az Elemi részecs
kék testvérpárjának és hippi anyjuknak a viszonyát, de Jed (akinek az anyja öngyil
kos lett) és az apja kapcsolata is nagyon jellegzetes: általában csak karácsonykor 
találkoznak, akkor sem tudnak mit mondani egymásnak” (Barcsi 2012,2008) - ol
vashatjuk Barcsi értelmezését A kivonulás mint lázadásban.

Houellebecq a Behódolásban is a korábbi regények működtette, s az adott re
gényvonulatból ismert (pl. Ellis a Nullánál is kevesebb) sémákkal dolgozik. Ki
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égett, céltalanná vált főhősének, az egyetemi tanár François-nak sincs sem ér
tékelhető szerelmi, sem baráti kapcsolata, s a szüleihez fűződő viszonyának 
értéke is „nullánál kevesebb” lenne valamely érzelmi skálán, főleg, hogy gyors 
egymásutánban, nyomot sem hagyva múlnak ki a világból. Általában ,jó testű” 
egyetemi hallgató lányok közül választ magának partnereket, akikkel kapcsolata 
legfeljebb egy szemeszteren át tart, mígnem a lányok közük vele, hogy „megis
mertek valakit”. Talán csak az utolsó barátnőjéhez, Myriamhoz fűzhetné érzelmi 
töltetű kapcsolat, a lány azonban a Franciaországban színre lépő - majd sikerre 
vitt - muzulmán hatalomátvételi törekvések elől Izraelbe távozik szüleivel, azaz 
„behódolás” helyett a „kivonulás” nem sokkal kecsegtetőbb megoldását választja. 
François-nak azonban - noha a lány megjelenése és magatartása szinte szuggerálja 
ezt a lehetőséget - már nincs ereje sem az egymásra támaszkodó jövőépítéshez, 
sem a hasonló alapokra épített lázadáshoz, főleg, hogy egyáltalán nem ismeri az 
olyan értelmi vagy érzelmi aspektusokat, mint szeretet/szerelem, kötődés, törődés, 
hit etc. A regényben elbeszélt idő 2022, s a francia társadalmi csőd nem elemi/ 
katasztrofális vagy kozmikus eredetű, nem gazdasági, nem is szociális természetű, 
hanem intellektuális. A negatív utópia szerint a francia társadalmi elit eljutott egy 
olyan - egyszerre hedonista és nihilista - szintig, minek következtében akadályta
lanul lehetővé vált a mérsékelt, Muzulmán Testvériség nevű párt, ezáltal az iszlám 
befolyás hatalomra jutása az országban és fokozatosan Európában is. A Behódolás 
abban különbözik más antiutópiáktól, hogy nemcsak lázadó hősei nincsenek, de 
hagyományos értelemben vett karakterei sem; a létrejött új és a klasszikus európai/ 
keresztény értékeket éppúgy, mint a modem (globalizációs) kultúra szokásrend
jét semmissé tevő muzulmán kormányformációval és társadalmi renddel szemben 
nem áll senki, csak a „kivonulók” és a „behódolok” csoportjai léteznek - ez utób
biak sokkal többen. De a kivonulás választása (ezt teszi Myriam és családja, illetve 
François kolléganője, Marie-Françoise és férje, Tanneur) sem hordozza magában a 
lázadásnak azt a jelentését, mint az 1960-as évek ellenkultúrája, azok a folyamatok, 
amelyekben a hivatkozott filozófus szerző, Barcsi Tamás a lázadás attitűdjét ismeri 
fel. Idézett müvében ezt írja erről: „Houellebecq számára az igazi sikert az Ele
mi részecskék című, Franciaországban 1998-ban kiadott regénye hozta meg (amit 
neveztek már »európai pszichó«-nak is), amelyben egy testvérpár, az 1956-ban 
született Bruno és az 1958-ban született Michel történetét ismerhetjük meg (akik 
valójában féltestvérek). E könyv azért is fontos lehet számunkra, mert foglalko
zik azzal a problémával, hogy mennyiben köszönhető a korunkban tapasztalható 
erkölcsi relativizmus a hatvanas évekbeli folyamatoknak. A mű alapvető kérdése 
a következő: lehetséges-e a boldog élet a 20. század második felének Nyugat-Eu- 
rópájában? Nem lehetséges - hangzik Houellebecq válasza, hiszen ez a kor az ato
mizált, valódi emberi kapcsolatokra, szeretetre (és szerelemre) képtelen emberek, 
érvényes erkölcs és hit nélküli társadalmak kora” (Barcsi 2012: 202).

A regényben ábrázolt európai társadalmi/kulturális/etikai válság a hagyományos 
családi értékek megsemmisülésével, a - regényben erőteljesen elutasított - libera
lizmus és humanizmus eszmei kiüresedésével, a kritikai gondolkodás hiányával, 
illetve a fiatalok lázadásának („hagyománytörő” törekvéseinek) irányítottságával 
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függ össze. Jellemző, hogy a világot átható „szépség- és fiatalságkultusz” (Barcsi 
2012: 205) hatása alatt a fiatalok egyáltalán nem fejlődnek személyiséggé. Szin
te természetes jelenségnek számít, hogy a párizsi Sorbonne élvhajhász és kellő 
megjelenéssel rendelkező tanárai kedvükre „válogathatnak” a reprezentatív küsejü 
diáklányok között, a konformizmus kényszerérzete alatt az élvezetek kielégítésé
nek szükséglete működteti, hajtja át őket az életen; „a halál kilátása teljesen kö
zömbös a számukra, egyedül az izgatja őket, azt tartják fontosnak, hogy amennyire 
lehet, megússzák a testi szenvedést” (Houellebecq 2015: 291). Oktatói és tudomá
nyos munkásságuk is nagyrészt látszattevékenységet jelent; tisztességesen meg
írt, de nem túl innovatív doktori disszertációjuk megvédését követően véget is ér. 
François „behódolásá”-nak, vagyis az iszlám törvények szerinti vallás- és életmód
váltásának is ez a legnagyobb tétje: „Az intellektuális életem véget ért, ez nyilván
való, persze néha részt fogok még venni obskúrus konferenciákon, lassacskán élve 
fel a tőkémet és a kamatait; de fokozatosan ráébredtem - és ez igazi újdonság volt 
-, hogy valószínűleg ezen kívül is vár még rám valami” (Houellebecq 2015: 305).

Az adott társadalmi és kulturális állapotok közepette törvényszerű, hogy a 
felsőoktatásban és a tudományos közéletben is kontraszelekciós folyamatok 
nyernek érvényt. A minisztériumi posztokon és az univerzitás élén is a pártpolitikai 
céloknak való megfelelés és nem szakmai szempontok számítanak, minek 
következtében előfordulhat, hogy a tanári állásokért versengők a szó legszorosabb 
értelmében „benyalják magukat” a rektornál. Az is természetszerű jelenség, hogy az 
értelmiségi és szakmai elitjétől elfordult hatalmi nómenklatúrát könnyedén legyőzi 
és félreállítja a nálánál és az erőtlen/rendezetlen/megvásárolható ellenzéknél is 
sokkal életképesebb, ravaszabb, a tömegek anyagi konfortigényére és intellektuális 
restségére alapozó Muzulmán Testvériség pártja és vezére, a karizmatikus és 
mérsékeltnek tűnő Mohammed Ben Abbes. K Behódolásb^xx Houellebecq egyaránt 
dolgozik fiktív és referenciális mozzanatokkal. A Muzulmán Testvériség Párt 
(Franciaországban legalábbis) „még” hivatalosan nem létező politikai asszociáció, 
velük szemben ugyanakkor valódi politikai erők (pl. Nemzeti Front és vezére, 
Marine Le Pen) állnak és - az utópia értelmében - veszítenek (mert a Muzulmán 
Testvériség szövetségre lép a jobb- és a balközép pártokkal) a választásokon. 
A vallási és meggyőződésbeli kérdéseket is eléggé óvatosan kezelő Ben Abbes 
azonban tudja, hogy ha a Sorbonne tekintélyét (vagy legalább a látszatát) fenn 
szeretné tartani, akkor nem alapozhat csak a karriervadász konjunktúralovasokra 
(pl. az egyetem élére kinevezett Robert Rédigerre), hanem igazi „nagyágyúkat” is 
meg kell nyernie. Mielőtt azonban François - elfogadva az iszlámra való áttérés 
anyagi, társadalmi és egzisztenciális előnyeit (házasságközvetítés útján több 
állandó feleségre is szert tehet, ami révén pl. megoldódnak érzelmi és szexuális 
gondjai) - végleg behódolna, az egyéni választás és kivonulás több lehetőségét is 
kipróbálja. Ebben - egy darabig úgy tűnik - segítségére lehet nagy példa- és előképe, 
a századforduló dekadens írójának, Joris-Karl Huysmans-nek (1848-1907), A 
különc (1884), az Ott lenn (1891), az Úton (1895), illetve A katedrális (1898) 
című regények szerzőjének életműve, amiről doktori értekezését is írta évekkel 
korábban. François először elhagyja Párizst, vidékre utazik, barátai tanácsára a 
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híres zarándokhelyre, Rocamadourba - számot vetni, „milyen nagy civilizáció is 
volt a középkori kereszténység” (Houellebecq 2015: 165) - is ellátogat, azonban a 
Fekete Szűz lábánál való „átlényegülés” sem hoz számára semmilyen enyhületet: 
„Vele volt az erő, vele volt a hatalom, de éreztem, hogy fokozatosan elveszítem 
vele a kapcsolatot, egyre távolodik a térben és az évszázadokban, miközben én ott 
ülök a padban magamba roskadva, összetöpörödve, kiszikkadva” ( 175). Huysmans 
nyomdokain járva a ligugéi apátságba - ahol az oblátus volt és felkészült a 
megtérésre - is elmegy, azonban a „fény felé” tartó utat itt sem leli, mi több, szinte 
menekül a helyszínről, felismerve a megtért író életében is a konformizmus, a 
polgári boldogság hiányát elfedő gesztusokat: „Huysmans egyetlen igazi témája a 
polgári boldogság volt, ami olyan fájdalmasan elérhetetlen egy agglegény számára, 
és még csak nem is a nagypolgári boldogság - az Ott lennben magasztalt konyha 
fogásait inkább finom házikosztként lehetne jellemezni. [...] Az ő szemében egy 
vidám vacsora jelentette a boldogságot, művészekkel és barátokkal, egy finom főtt 
marhahús tormamártással, mellé »jófajta« bor, utána a sparhelt mellett szilvapálinka 
és dohány, míg odakint a téli szél rohamozza a Saint-Sulpice tornyait. Az élet 
megtagadta Huysmanstól ezeket az egyszerű örömöket, és csak Bloy lehetett olyan 
érzéketlen és durva, hogy nem értette, miért fakadt sírva Huysmans 1895-ben, 
Anna Meunier halálakor. Anna Meunier volt Huysmans egyetlen tartós kapcsolata, 
az egyetlen nő, akivel rövid időre akár azt is elképzelhette, hogy »házasságra« 
lép...” (292).

Houellebecq több kritikusa meglepettségének adott hangot, amiért - úgy tűnik
- Behódolás című regényében egyáltalán nem lép fel bírálóan az iszlámmal szem
ben. Azonban a hangsúly az „úgy tűnik”-en van. Igaz ugyan, hogy a regény első
sorban az európai fogyasztói társadalom kulturális válságának kritikáját megfogal
mazó antiutópia, ugyanakkor nem lehet észre nem venni pl. azt a megváltozott és 
meglehetősen ironikus „tekintetet”, amellyel François az egyetem rektora, Rediger 
iszlám törvények szerinti életmódjára (pl. több feleséget tart, amelyek közül az 
idősebbet a konyhába, míg a tizenöt éveset a hálószobába helyezi) tekint. Redi- 
gemél tett látogatása és Tíz kérdés az iszlámról című művének elemzése viszont 
a jól működő demagógia eszközrendszerét és nyelvét leplezi le, talán épp azért 
hatásosan, mert nem indít az érintett jelenséget bíráló külön szólamot az elbeszé
lésen belül. De François önképe sem nélkülözi az iróniát; nem is leplezi, hogy 
intellektuális szabadságát egzisztenciális és lelki konfortja érdekében áldozza fel. 
Hasonlóan groteszk jelenetet tár elénk, amikor a vonaton a két fiatalkorú feleségé
vel utazó arab üzletembert figyeli meg, megjegyezve, hogy „az iszlám redszerben 
a nők - mármint, akik elég szépek ahhoz, hogy felkeltsék egy gazdag kérő vágyát
- megtehetik, hogy gyakorlatilag egész életükben gyermekek maradjanak. Még 
alig lépnek ki a gyermekkorból, maguk is anyák lesznek, és újra visszasüppednek a 
gyermeki világba. Majd a gyermekeik megnőnek, belőlük nagymama lesz, és ezzel 
véget is ér az életük. Csak néhány évük van rá, hogy szexi alsóneműket vásárolja
nak, és a gyermeki játékokat szexuális játékokra cseréljék - ami végeredményben 
körülbelül ugyanaz. Természetesen elveszítik önállóságukat, de ki nem szarja le az 
önállóságot..y (235).
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Ugyanakkor sem a fenti kommentárban kifejtettek, sem a „szépség- és fiatalság
kultusz”, amely az előnytelen adottságok, a szegénység, az öregség vagy a beteg
ség által „kikezdett” (női) külsőt megvetés tárgyává teszi a modem társadalomban, 
nem lehet magyarázata annak a - hihetőségét eléggé megkérdőjelező, s a kritiku
sok által gyakran felvetett - hiányosságnak, miszerint a regényben ábrázolt iszla- 
mizálódás (az európai társadalmat átható nihilizmus és konformizmus ellenére is) 
hihetetlenül könnyen megy végbe: a fellépő - a nyugati civilizáció szempontjából 
mindenképp - diktatórikus rendszerváltásba mindenki, átmenet nélkül, a legkisebb 
ellenállás nélkül belenyugszik, azok is, akik - mert pl. nem térnek át, vagy mert vi
déken, a tőkeforrásoktól távol élnek - kívül esnek az arab nagytőke által biztosított 
bőségkosár vonzatkörén.

Nem hihető az sem, hogy a női társadalom azon része, amely a szépségkultusz 
által perifériára szorul a modem társadalomban, csak azért hajlandó átmenet nélkül 
áttérni az iszlámra és bevonulni a konyhába, elfogadva a számukra kijelölt egyet
len lehetséges életteret, mert a burka elrejti a testi előnytelenséget, ugyanakkor 
az iszlám törvény minden feleség számára egyforma életfeltételeket biztosít. Na
gyon nehéz elképzelni, hogy az önállóság elvesztését mindenféle konfrontáció és 
ellenállás nélkül elkönyvelné az a világ, amelynek ez a demokratikus előjoga már 
megvolt, létezett. Ugyanis a józan ész azt diktálja, hogy sokkal nehezebb lemon
dani arról, ami már egyszer megvolt, mint belenyugodni a sohasem volt hiányába. 
A társadalmi átalakulásfolyamatokat még a kifejezetten autokratikus/diktatórikus/ 
patriarchális társadalmakban is csak nagyon nehéz lenne visszafordítani.

Az elbeszélésből az sem derül ki számunkra, hogyan lehetséges, hogy a győze
lemre törő Nemzeti Front választási vereségét követően nyomtalanul eltűnik a po
litikai színtérről, illetve miképp sikerülhet Ben Abbesnek direkt, mindenféle konf
rontáció nélkül teljesen „kikapcsolnia” a világból az iszlám radikális irányainak és 
törekvéseinek jelenlétét.

A Behódol ásnak ellenutópisztikus sajátosságai ellenére sincsenek sem kifeje
zetten profetikus, sem didaktikus/példázatos szólamai. Persze víziója révén jól 
láthatóvá válnak bizonyos lehetőségek: mi történhet pl. azzal a hedonisztikus tö
rekvésekre alapozó, személyi kultuszt építő államhatalommal, amely működéséből 
igyekszik eliminálni saját szakmai potenciálját, illetve értelmiségi elitjének kriti
kus hangját.

MAGYARORSZÁG VULKANIKUS TÉLBEN
Térey János: A Legkisebb Jégkorszak. Jelenkor, Pécs, 2015

„»Mondd, szerinted minek van jövője ebben az országban?« / »Nekünk. Azelőtt 
volt egyfelől az erőskezü állam, / A centrális erőtér meg a nemzeti karakter... / 
Másfelől a ballib megmondóemberek / Hisztije és laza, impotens pöcsölése... Ezek 
közt nem választani kell, hanem átlépni a határokat. / Elődeink ott követték el a 
hibát, hogy elfelejtettek / Beágyazódni az európai térbe. Lázadásuk / Előbb gazda
sági, majd politikai csődbe vitte őket. / És egyszer csak, naná, megzendült az ég. 
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/ Szövetségeseink, a nyugati demokráciák halódnak, / A keleti autokráciák pedig 
gyanúsak... / A cél mégiscsak az önszabályozó gazdaság«” (540).

Radák Zoltán, Magyarország miniszterelnöke mondja ezt Almának, Dolina Iván 
fömeteorológus - lélekben válófélben levő - feleségének, egyik lehetséges válasz
tottjának, szimpátiájának, akivel kapcsolatban „egyáltalán nem tartotta kudarcnak 
/ Hogy ágyba vinnie mindeddig nem sikerült” (541); ellentétben másik, Binder 
Líviához fűződő kapcsolatával, akinek „az enyhe romlottság a legfőbb szexepilje” 
(541) - ekkor még nem tudja, hogy ez lesz (közvetve) egyszersmind a végzete is.

Térey János A Legkisebb Jégkorszak című verses regényének víziója szerint 
2019-ben vagyunk, a szociáldemokrata-jobbközép van hatalmon, ugyanis Orbán 
Viktor (a regényben: „ősz és alacsonytermetű, de nagy akaratú ember” [566], aki
nek nevéhez „...egy tucat új stadion fűződött; s az urizáló / Multimilliárdos paraszt
fiúk aranyideje” [541]) kormánya megbukott a 2018-as választásokon. Bili Clinton 
- akivel Mátrai Ágoston konzulságának harmadik évében véletlenül találkozik a 
reykjavíki Faxalfói-öbölben - öregember benyomását kelti, akin több életmentő 
bypassmütétet hajtottak végre. Mátrai szerint: „A gazdaság alatta volt / Utoljára 
szárnyalásban; / S az Államok akkor érte el / A történelmi csúcskiteljesedést: / Ö 
volna hát a Régi, Jó Világ?” (12). Ráadásul egyszerre több tűzhányó, az izlandi 
Eyjafjallayökuli és Hekla, valamint a szicíliai Etna is kitört, füst- és hamufelhőt 
borítva Európa egére: soha nem látott telet idézve elő a kontinensen. Vulkanikus 
tél köszöntött be, azaz a Legkisebb Jégkorszak Magyarországon is. A természeti 
katasztrófa átalakítja a társadalmi struktúrákat, a természeti-társadalmi viszony
rendszereket: az ember intellektuális tevékenysége hanyatlásnak indult, míg a ter
mészet, pl. az erdei vadak, egyre-másra „hódítanak vissza” szocializált tereket.

A Legkisebb Jégkorszakért többen Michel Houellebecq Behódolás (2015) címen 
magyarra fordított regényéhez, a Soumissionh&z hasonlították, mivel az elhíresült 
francia regényben is olyan - utópisztikus - politikai fordulatról van szó (a Muzul
mán Testvériség Párt hatalomra jutásáról), amely felszínre hozza az életképtelenné 
vált európai társadalom intellektuális kataklizmáit. A Térey-regényt azonban nem 
nevezném antiutópiának, miként azt tettem/tettük a Houellebecq-müvel kapcsolat
ban, nemcsak azért, mert nem a távoli jövőben (miként a Behódolás sem) játszódik, 
hanem mert szinte teljesen hiányzik belőle az abszurditásnak, a kreált valóságos
ságnak az a szintje, amelynek működése még a Houellebecq-regényben is kivehe
tő, s jobbára utópiává alakítja azt. A Legkisebb Jégkorszakban nincs semmi, ami 
már nem történt, vagy nem történhetne meg. A klimatológiában járatlan olvasóként 
is könnyedén utánanézhetünk, s megállapíthatjuk, hogy mindarra, amit a Térey-el- 
beszélés megjelenít előttünk, már volt példa a történelem során: Kis jégkorszaknak 
nevezik, hozzávetőlegesen a 15. századtól a 19. század közepéig tartott, csökken
tett naptevékenység, vulkánok kitörése (vulkáni hamunak a Napot eltakaró jelen
léte a légkörben) és a „középkori időjárási optimum”, tehát egy, a jéggel borított 
területek csökkenését előidéző, több évszázadon át tartó felmelegedés előzte meg. 
Bekövetkeztekor korábban emberi lakhatásra alkalmas területek (pl. Grönland) 
kerültek ismét jég alá, a zord és hosszú tél, valamint a hűvös és csapadékos nyár 
miatti terméskiesések hatalmas szociális problémákat okoztak (éhínség járványok, 
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háborúk) Európa birodalmaiban és országaiban. Jelenkorunk tudósai folyamato
san figyelmeztetnek a globális felmelegedés lehetséges következményeire, mint pl. 
a fokozott vulkáni tevékenység, az alvó tűzhányók újbóli működésbe lépése. Az 
Eyjafjallayökuli 2010 márciusában tényleg kitört, s előidézte azt a káoszt Európa 
légi forgalmában, ami A Legkisebb Jégkorszak által vizionált katasztrófaállapotban 
fokozott módon van jelen, miközben leáll a légi közlekedés, irgalmatlan hó lepi be 
Magyarországot, a Duna befagy. Az internetes ismeretterjesztő portálokon több, 
a Kis jégkorszak idején élt és alkotott festő (pl. Hendrick Avercamp, ifj. Pieter 
Brueghel, Abraham Hondius) alkotása tekinthető meg, amelyek ezt az időszakot 
(pl. jeges táj, befagyott Temze etc.) ábrázolják, s erős analógiát fedezhetünk fel 
köztük, illetve a Térey-regény látványképei között.

A Legkisebb Jégkorszak több kritikusa (pl. Radnóti Sándor, Revizor kritikai por
tál) észrevételezte a cím írásmódjának a helyesírási szabályoktól való - feltehetően 
szándékolt - eltérését és (ezáltal) metaforikus jelentésességét, illetve tett utalást a 
verssorokra tördelt, de prózaként működő szöveg epikai építkezésmódjára (valus- 
ka, KönyvesBlogj, „Magyarország - és egész Európa - befagyott. De a lírai jelkép 
széles epikus megalapozást kap, hatalmas táj leírásokat, a természeti erők hatásos 
fölidézését és okszerű magyarázatát” (Radnóti, uo.). Vagyis a Térey-opusban újra
alkotott 19. századi műfaj, a verses regény itt, most, ebben az alkotásában formális 
és nem konstruktív elemeiben van jelen, ugyanakkor a versszerü működést nem 
annyira a sorokra tördeltség, vagy a ritmikus kiképzés (mert az nincs), hanem a 
létrehozott képi telítettség, a tropikus alakzatok sürítettsége teszi lehetővé.

A KönyvesBlog kritikusával megegyező módon olvastam és értékeltem: A Leg
kisebb Jégkorszak inkább szórakoztató olvasmány, mintsem ellenutópia. Szerep
lői valóságosak (pl. a mai politikai elit tagjai, Orbán, Bajnai, Ader megváltozott 
helyzetben), a saját irodalmi opusa által életre keltett és legitimált hősök (Mátrai 
Ágoston, Szemerédy Alma, Labancz Győző, Radák Zoltán etc.), illetve teljesen új 
alakok is. Meglehetősen sokan vannak, ezért az olvasó könnyen bele is gabalyod- 
hat a „ki kicsodá”-ba, főleg, ha nem olvasta a szerző korábbi müveit. Az ismert 
szereplők többnyire az Asztalizene (2008) és a Protokoll (2010) című műveiből 
léptek át a következőbe - a recepció A Legkisebb Jégkorszak előzményeinek, a 
trilógia első két darabjának tartja ezeket. De egyes hősök (pl. Szemerédy Alma, 
Binder Lívia), helyek (a XII. kerület mint Buda Beverly Hillse) és helyzetek (pl. 
amikor Binder Gyula külügyi főosztályvezető felkeresi Binder Líviát, az ünnepelt 
sztárt a karácsonyi céges buliján, hogy közölje vele édesapja halálát) az Átkelés 
Budapesten (2014) című - a szerzői meghatározás értelmében - (verses) novellákat 
tartalmazó kötetéből is ismertek. Az Átkelés Budapesten utolsó, A szeretetlenség 
útját kikövezni című novellájában már bekövetkezett a Legkisebb Jégkorszak, a 
magyarországi vulkanikus tél - szövegszerű pontossággal ismétlődnek sorai és 
szöveghelyei A Legkisebb Jégkorszakban. Ha Térey opusában többes összefüggé
seket jelölünk ki, akkor ezek közé az idézett novelláskötet is beletartozik, s ilyen 
értelemben A Legkisebb Jégkorszak nem egy trilógia, hanem egy tetralógia utolsó 
darabja. A négy kötetet nem műfaji (hiszen eltérnek: verses regény, dráma, novella, 
prózavers-regény van közöttük), hanem tematikai, motivikus és versszerű műkö
dések kapcsolják össze.

A Legkisebb Jégkorszak ábrázolta világ a(z) - újabban irodalmilag sokat bírált - 
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felső középosztályé, a jómódú hivatalnoki/értelmiségi réteg élete, amelynek kiüre
sedett csillogását, majd a természeti katasztrófa hatására életképtelen egzisztálását 
Térey János regénye (ellentétben Houellebecq-kel, vagy az utóbbi években közis
mertté vált Kötter Tamás novelláival) eltávolító gesztussal, empátia nélkül mutatja 
be. „Digitális elbutulás”, sámánista ősmagyarok erőszakoskodása (akik szó szerint 
értették a „nemzetkarakterológiai elméletek” tömegek közé vetett demagógiáját) 
s az (új)gazdag/celeb/értelmiségi vezető réteg begubódzása jellemzi. Ilyen viszo
nyok között miniszterelnökösködik Radák Zoltán, aki a „bukott szélsőjobb nem
zeti konzervativizmusá”-val, a „botránybaloldal”-lal és a „vezérdemokráciá”-val 
szemben „visszaadta a nemzetnek az öntudatáét (390) - legalábbis ezt gondolja 
magáról, miközben népszerűség- és hangulatromboló intézkedésekkel igyekszik 
megreformálni a szétzilált gazdaságot és átalakítani a társadalmi erőviszonyokat.

Nem véletlen a világtörténelem valós válságkorszakaira (Kis Jégkorszak) való 
címbeli reflexió, hiszen a vizionált 21. századi természeti katasztrófa - modem for
mában, mai következményekkel ugyan; pl. a kulturális élet megszűnte, a közleke
dés, a szállítás és a kereskedelem összeomlása, az internet befagyása, a társadalmi 
infantilizmus és „idiotizmus” térhódítása, garázdaságok, rablások, merényletsoro
zatok - megismétli a középkori kataklizmát. Az internetes butítás olyan méreteket 
ölt, hogy a kormány kénytelen „vélemény- és ízlésrendörség”-et (147) felállítani, 
újraiparosítani, „kis parlamenti többséggel is [...] nagy érdekcsoportoknak” (391) 
nekimenni, az ún. fundamentalistákat féken tartani, akik - miként a természeti ka
tasztrófa bekövetkeztekor kiderül - „nem akarnak semmit” (391), mint „szétverni 
mindent és porig alázni mindenkit” (390), „néhány napi felhőtlen rombolást maxi
mum” (391). A rendkívüli állapot bevezetésekor fosztogatni kezdenek, majd egyi
kük, „egy fiatal nő” (miként a későbbi rendőrségi jelentésekben szerepel), Labancz 
Győző kétes hűségű kedvese, Laura, Binder Lívia sztárszínésznő, a miniszterelnök 
szerelme („majdnem first lady” [581]) barátságát kihasználva jegyet szerez rá, és 
a farsangi bálon (ahova Orbán Viktor sértettségében nem ment el), „egy apokalip
tikus polgárháború” (556) kirobbantásának céljából lelövi a reformpárti miniszter
elnököt.

Az armageddon (389) kifejezést nem sokkal halála előtt maga Radák Zoltán is 
használja helyzetük értékelésére - nem az emberiségen, hanem a természet rege
nerációs képességén múlik, hogy nem következik teljesen be. A nagy képi struktú
rákat, eseményszálak és szereplői szólamok, különböző művészeti/művészi refle
xiók, audio(vizuális) utalások és szövegbetétek sokaságát görgető Térey-vízió - ha 
már a vizuális effektusok dominanciájáról beszélhetünk - természetszerűleg idézi 
a katasztrófafilmek, sőt, egyes revizionista westemfilmek (pl. Keoma) kimenetét, 
ahol a megszülető gyermek, az új élet (itt Mátrai Ágoston és Fruzsina újszülött 
gyermeke) s a zord vidéken és időjárási viszonyok között látványosan felderengő 
napfény nyújt valamiféle reményt. Nem véletlen, hogy az egykori külügyi proto
kollfőnök, majd izlandi konzul, akire kulturális megbízatás vár Dubaiban - mivel 
a miniszterelnök halála utáni bizonytalanságot követően az államhatalmi szervek 
az újraépítkezéshez régi, megbízható embereket keresnek fel -, búcsúgondolata 
(„akitől most veszünk / Búcsút mindörökre” [609]) az „isteni őszi eső” visszatértét 
regisztrálja.
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AZ INTELLEKTUÁLIS ÖSSZEOMLÁS UTÁN
Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra. Magvető, Budapest, 2015

Kilátástalan sorsképletek, lecsúszott egzisztenciák, kiszolgáltatott emberéletek 
alkotják Az ország legjobb hóhéra témáit. Családi, baráti, szerelmi kötelékek vak
vágányra jutott állapota, teljes kommunikációhiány határozza meg e helyzeteket. 
Mégsem mondhatnánk, hogy kifejezetten megrendítőek volnának ezek a történe
tek. Sokkal inkább a szánalom, olykor az ellenszenv reakcióját keltik olvasójuk
ban, hiszen hőseire többnyire önsorsrontás, tunyaság és nem kis adag ostobaság is 
jellemző. Általában két dolog juttathatja őket e vegetatív élethelyzetekbe: a dep
ressziónak valamely változata, illetve szenvedély- és kényszerbetegségeik; esetleg 
ezek együtthatóan.

Tifanné a Tifanné, kedves című novella szereplője - aki dobozba rejtett és a tás
kájában hordott üvegcserepekkel vagdossa magát, amit karkötőkkel és láncokkal 
takar el, ha közösségbe, pl. az utca túloldalán található szabóságba megy dolgozni 
- a saját kórképét írja le előttünk, amikor elmeséli, hogyan bicsaklott ki az élete, 
csúszott le fokozatosan a munkahelyén, s lett méretezöböl, majd táskajavítóból 
rongyszedővé, hogyan ment tönkre a családi élete is; a fia „Marilyn Monroe-ra 
hasonlít”, piercinget hord a szája fölött, az élettársa megalázza, az anyja pedig el 
akarja venni tőle a gyerek felügyeleti jogát. Depresszióját különböző rituálékkal, 
képzelődéssel és kényszercselekedetekkel igyekszik leplezni, miközben nagyon is 
világosan látja át a helyzetét: „A csuklóm körül vágok, de a veszélyes helyeket 
elkerülöm. Nem meghalni akarok. Azt szeretném, hogy valaki kötözzön egy fához, 
és koncolja ki belőlem a születésem óta készülődő igazságokat, a Monroe-piercin- 
get meg a tehetetlenségemet. Három ember között kell őrlődnöm - és egyik sem én 
vagyok. Sírok. [...] A képzelet megvéd a csalódástól, a félelem az ijedségtől - de 
ha nincs semmi, ami rosszabb volna annál, hogy elveszik tőlem a fiam, akkor vé
dekeznem sincs mivel” (14).

Különösen sötét hangulatot árasztanak azok a novellák, amelyeknek címében 
(talán Schubert azonos című dalciklusára utalva) a Kinderszenen sorozatjelzö elő
tag jelenik meg. Életidegen, a valóság és a fikció határmezsgyéjén formálódott, 
automatizált közösségek, telepek, intézetek világába kalauzolja a befogadót az 
én-elbeszélő: laboratóriumra emlékeztető orvosi rendelőbe, ahol egy akaratgyen
ge (nemi identitásában is bizonytalan) orvos és egy minden hájjal megkent nővér 
között izzik (reménytelenül) a levegő (Oltás), egy kísérleti kórházba, ahol a gaz
dagok „bonszájgyerekei”-t („örökre rózsás arcúnak, bájosnak megmaradó utóda
it”) gondozza egy kék ballonkabátos nővér, nagy energiával mindaddig, amíg meg 
nem ismerkedik egy zászlókészítővel (Bonszájgyerekek)’, valamiféle furcsa (és a 
környékbeliek által gyanúval övezett) átnevelő telep egy másik helyszín (Tárna
szentelés), kórház (amelyről nem tudjuk eldönteni, hogy a nőgyógyászat-e vagy 
az elmeosztály) az Anya kezének újabban fémes szaga van című novellában. Sötét 
panellakásban rohama van egy kislánynak, miközben a felnőttek kacatokból ren
deznek kiárusítást (Fölszámolás).
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Nemcsak az idézett sorozatnovellák, szinte valamennyi rövidtörténet a meg
romlott családi viszonyok között hánykolódó gyermekek traumatikus sorsát, az 
ilyen léthelyzetböl következő gyermeki látásmód kegyetlenségét, illetve az ilyen 
körülmények között felnőtt, vagy felnőni képtelen személyek életének kilátástalan- 
ságát jeleníti meg. Szvoren Edina szereplőinek, gyermek- és fiatalkorú hőseinek 
többnyire nincsenek értékelhető kapcsolataik a felnőttekkel sem családon belül, 
sem tágabb környezetükben, következésképpen nincsenek követhető mintáik; nem 
sajátítják el a természetes és értéktisztelő/-alkotó közösségi viselkedés normáit 
sem. Valamelyest emlékeztet is világuk Totth Benedek Holtveseny (2014) című 
regényére, ahol ezek az értékhiányosságok társuk hidegvérű meggyilkolására kész
teti a történet gimnazista hőseit. Szvoren Edina Miért nyerítenek a gyerekek című 
novellájának karnagya, Sajtos Áron ugyanazt a gyermekek megalázásában élvez- 
kedö perverz tanártípust testesíti meg, mint a Holtverseny alkoholista úszóedzője: 
„Azt mondta, úgy szól a kórus mint a trágya. Aki nem képes tisztán énekelni, annak 
a lelkiismerete sem tiszta. A kórustitkár egyszer rosszul adott hangot, és Sajtos 
Áron bácsi felpofozta a kottatartót. Puífadt ujjai alig fértek el a billentyűkön. Ha 
elvesztettük a ritmust, ököllel zongorázott, vagy közénk hajította a termoszt” (17). 
Miközben hazafelé tartanak egy fellépésről, ahol ismét megalázta tanítványait, a 
karnagy véletlenül az útjukba eső gyümölcsöskert gyorsérlelő gödrébe esik. Tanít
ványai a sorsára hagyják, az elbeszélés pedig nem oldja fel a befejezés rejtélyét - a 
befogadó hozzáállása, elvárási attitűdje a döntő abban, milyen megoldást illeszt 
a történethez: a gyerekek tanáruk vesztét okozták, vagy pedig csak ezzel a vásott 
csínnyel álltak bosszút rajta.

A Szvoren-novella bemutatta gyermekvilág tagjai egytől egyig problematikus, 
identitásukban sérült, érzelmileg fejletlen, hiányos értéktudattal rendelkező gye
rekek, hiszen környezetük felnőtt tagjainak, szüleiknek éntudata és erkölcsi vi
lágképe is hasonlóképp megrendült. Irántuk jobbik esetben szánalmat, leginkább 
megvetést éreznek: ellenpéldaként, loser-képként értelmezik az általuk közvetített 
magatartás- és életmintát. A Limanova tér lány-elbeszélője például a barátnője szü
lei által teremtett hazug világképben hisz, még testi épségét is hajlandó kockára 
tenni értük (balesetet szenved, amikor plakátokat ragasztgatva részt vállal barátnő
je apjának választási kampányában), miközben saját anyját és apját megveti átla
gosságuk, névtelenségük, kisléptékű életmódjuk miatt.

Az idősebb gyermek szemszögéből és megrendítően földközeli, azaz alsó pers
pektívából látjuk a világot az Anyánk teleszkópos élete című novellában, ahol a 
gyermekek kiegyensúlyozott, illetve szorongásos életszakaszai aszerint váltakoz
nak, hogy exhibicionista apjuk, Usak épp eltaszítja-e magától vagy visszafogadja 
privát életébe - feltehetően testi, de mindenképpen érzelmi fogyatékos - édesany
jukat. A változások jele egy franciaágy, amely a viszonyoknak megfelelően le-fel 
vándorol az apa emeleti dolgozószobája és a gyerekszoba között. Az anya, mint 
Szvoren novelláinak legtöbb felnőtt női szereplője, tipikus áldozat, megalázzák 
az utcán (pl. a férjre dühös szülök is rajta és a gyerekein állnak bosszút, amikor 
dzsipjeikkel leszorítják az útról a kerékpározó és gyerekeit szállító asszonyt), a 
munkahelyén és a családban is, de ellene se nem képes, se nem akar tenni, ne
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tán fellázadni, inkább kiszolgáltatja gyermekeit is ennek a helyzetnek: „Amikor 
Usak dolgozatot javít, anyánk nem használhatja a vécét, mert túl erős sugárban, 
túl hangosan vizel. Anyánk azt tanácsolja, hogy a biztonság kedvéért mi is a kör
tefánál végezzük a dolgunkat, ahol ö is” (51); „Anyánknak két-három évente szü
letésnapja van. Most biciklit kapott Usaktól, meg két nejlonba csomagolt, színes 
gyermekülést. [...] Mima azt mondta anyánknak, hogy neki nem két-három évente 
van születésnapja, hanem tizenkét havonta, fix napokon” (54). Csak akkor rende
ződik ideig-óráig a helyzet, amikor Usak unokanővére vendégeskedik a családban, 
mert „Mima nem fél Usak gondterheltségétől, mert Usakot gyerekkora óta ismeri, 
de azért szívesen teljesíti anyánk kéréseit. Anyánk és Mima beszélgetéseiből szinte 
csak annyit értünk, hogy Usak, Usak. Mima férficipőket hord, mert negyvenkettes 
lábra nem lehet női cipőt kapni sem ebben az országban, sem abban a lágyabb 
nyelvűben, ahol Mima él” (54). Ilyenkor behegednek a gyermek arcán keletkező 
sebek is, amelyekről az édesanya azt állítja, hogy nyugtalan alvás közben okozza 
saját magának (ezért rendszeresen körmöt vág), miközben nem veszi észre, hogy 
hátizsákjának csatjával maga kaparja össze a hátsó gyermekülésben szállított gyer
mekének arcát: „A könyvtárban anyánk szakirodalmat keres, és esténként aláhú
zogatja az összekaristolt arcúakra vonatkozó fontosabb sorokat. A kamionos ke
reszteződésről meg a hátizsákról hallgatok” (55). A gyermek hallgatása, amellyel 
cinkosságot vállal az édesanyjával Usak ellenében („Mi van ennek a gyereknek az 
arcán, kérdezi néha reggeli közben Usak, a tanár” [55]) ugyanakkor a félelem és a 
szorongás kifejeződése is, míg Mima keze, amellyel a kereszteződésnél átnyúl és a 
gyermek arca elé tartja, a családból hiányzó „oltalmazó kéz” szerepét lenne hiva
tott betölteni. Jellemző Usak reagálása, amikor megudja, hogy a családját atrocitás 
érte: az oltalmazó/védelmező szerep felvállalása helyett, egyszerűen bezárja őket: 
„Usak egy ideig nem enged minket sehova. Kulcsra zárta a kertkaput. Anyánk sza
badságot vett ki, nekünk pedig nem kell óvodába járnunk. Halljuk, ahogy éjjelen
te kinyílik a dolgozószoba ajtaja, aztán Usak a lépcső negyedik fokáig jut, hogy 
ellenőrizze, épségben megvagyunk-e mind a hárman. Aggódik értünk, suttogja 
anyánk, és megint reménykedni kezd” (55). Ugyancsak szimbolikus jelentése van 
az anya gesztusainak, ahogy igyekszik minél inkább „összehúzni magát”, amikor 
apró termetét kihasználva, Usak azzal szórakozik, hogy különböző táskákba és kis 
helyekre csomagolja, illetve helyezi be a feleségét. „Ha Usak már napok óta nem 
tette ki a lábát az emeletről, mert a gyászbeszédek csiszolgatásán kívül nem ér rá 
semmi másra, akkor anyánk megpróbál bemászni a kutyaházba, az ágynemüs fi
ókba vagy a mosógépbe - pedig csak aki sokat nevet, szikkadhat ki annyira, hogy 
elférjen ezeken a helyeken” (62).

A címadó, Az ország legjobb hóhéra című novella világa katasztrófa utáni, 
„(poszt)orwelli” állapotokkal azonosítható. Csakhogy itt, ebben a világban nem 
természeti vagy nukleáris katasztrófa, hanem valamiféle szellemi/intellektuális 
összeomlás történt. Annyit tudunk, hogy az „országban” ismét (?) bevezették a 
halálbüntetést, s így a társadalom vezető tekintélyei közé most az ítélet-végrehajtó 
(közönséges nevén: hóhér) tartozik, épp az, aki a történetet elbeszélő gyermektelen 
házaspár szomszédságában lakik egy meglehetősen kis területű panellakásban. A 
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házaspár női tagja (az elbeszélő) feltétlen rajongással viszonyul a különleges fog
lalkozású szomszéd és családja iránt: „A férjem kissé tán szégyellj is, hogy olyan 
nagyra tartjuk őket: a tisztes boldogságukat, a szerénységüket” (179). Az adott élet
helyzeteket jellemző magatartásuk (pl. a szomszédéknak gyermekük születik, akit 
az elbeszélő „ördögfióká”-nak nevez, nem érzékelve a becenév kétes jelentését, 
vagy rajongva olvassa a hóhér természeti megfigyeléseit, azaz feljegyzéseit arról, 
hogy gyermekük fogantatása egybeesik a varjak fészekrakásának idejével, ezért 
ez „életük egyik legemelkedettebb pillanata” etc.) tipikus mutatója annak, hogyan 
élnek meg és tartják fenn magukat a különböző diktatórikus társadalmi rendsze
rek a kollektívum szándékosan lezüllesztett intellektuális állapotát kihasználva. „A 
jelleme megérett, kiteljesedett: az őt jellemző rendíthetetlen nyugalom most már 
egy kicsit a házé - mint az udvar a fákkal, meg az előkertben felállított mókus
kerék” (180) - vélekedik az ítélet-végrehajtó személyiségéről az asszony, miként 
közösségi szerepét és szakértelmét is hasonlóképp jellemzi: „Az ítélet-végrehajtó 
emberismerete bámulatos. Néha az a benyomásom, hogy átlát minden elevenen 
és holton. Szerinte akkor fejlődött ki benne ez a képesség, amikor zárka- és folyo
sófelügyelőként, két műszakban dolgozott, még a halálbüntetés bevezetése előtt; 
én viszont inkább azt hiszem, hogy ilyesféle munkára éppen a veleszületett vagy 
korán kiérlelt emberismeret révén válhat alkalmassá bárki is” (181). Ilyen körül
mények között az asszony legnagyobb félelme, hogy a szomszéd fizetésemelést 
kap, s nagyobb lakásra cserélik a házbéli másfél szobásat, miután majd - miként 
mondja - „semmi nem marad nekünk az ördögfiókánkból, csak ez az életlen, kap
kodva elkészített fotó, amin nyakig gomboltam a blúzomat - meg egy határok és 
minőség nélküli élet, amiben mintha nem is létezne a halálbüntetés” (185). Vagyis 
ebben a sötét és minden szellemi erőt nélkülöző társadalomban a halálbüntetés le
gitimációja összefüggésbe hozható a minőségi életszínvonal feltételeivel!? Eszébe 
sem jut senkinek, hogy a kiváló munkáért járó fizetésemelés egy hóhér életében 
táradalmilag támogatott gyilkosságok folyamatos végrehajtását jelenti.

Az ország legjobb hóhéra novelláiban különös jelentőséget kapnak a tárgyak, 
amelyekhez különböző kényszercselekedetek kapcsolódnak, illetve a valóságot el
fedő látszat szerepét töltik be. A Csonkából sikerült című novellában az anya nagy 
tételekben vásárolja a savas virágföldet és tujákat ültet, elmondása szerint, hogy 
ne látsszon a szemben levő parkoló és az ott raj szoló parkolóőr, de a valóságban 
csak azt az űrt szeretné kitölteni, amit homoszexuális identitású lányával való kap
csolatának üressége okoz lelkivilágában. Az Anyánk teleszkópos életében az anya 
úgy szeretne szerephez jutni a korábban tanár, majd gyászbeszéd-író férje életében, 
hogy megállás nélkül süti a finomabbnál finomabb süteményeket a tanítványokat 
kísérő szülők, vagy a gyászolók számára, de a megkínáltak sohasem fogyasztanak, 
végül csak a maradékokat felhabzsoló kutya foga lyukad ki. Az ország legjobb hó
héra házaspárja a szomszédék gyerekének időleges „megkaparintása” élményével 
(egy rövid időre ugyanis a felügyeletükre bízzák a nyolc hónapos babát) próbálja 
meg semlegesíteni saját gyermektelenségük miatti kiábrándultságukat és kilátásta- 
lanságukat.

A Szvoren-novellák egy rétege a homoszexualitás, az emiatt érzett identitásválság 
és szégyen témáját boncolgatja. Meglátásom szerint a magyar irodalmi összképhez 
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viszonyítva nem különösebben újszerű módon - inkább a szokványos, kommersz 
jelentések mentén.

Szvoren Edina harmadik kötetének kritikai fogadtatása számomra néhány, a 
kortárs recepció minbenlétére vonatkozó kérdést is felszínre hozott. Hozzátesz-e 
bármit is irodalomról szóló gondolkodásunkhoz, egyáltalán kinek a „hasznára vá
lik” az a kritika, amely a vizsgált mű kapcsán - mint a leckét - „felmondja” az 
aktuális kánont? A róla szóló kritikák egy része ugyanis nem több, mint az elol
vasott és értékelt műnek az elméleti stúdiumokon elsajátított, tudós professzorok 
által kialakított és fenntartott kánonnal való összevetése, miáltal leginkább a kritika 
szerzője prezentálhatja elméleti felkészültségét és korszerűségét; azt a benyomást 
igyekszik kelteni, miszerint a vizsgált irodalmi mű csak a kánonba való beemel- 
hetősége, a hivatalossá tett ízlésnek való megfeleltethetösége révén válhat értékel
hetővé, ezért szerzője többnyire kerüli az egyéni (saját nézőpontú) elemzést, az 
önálló véleményalkotást, meg sem kíséreli értékelni az eltérőt, s az egyszer már 
kanonizált szerzőt akkor sem bírálja, ha az kirívó fércmunkát tett le az asztalra. 
Kritikát hallgattam a könyvről. Az egyik térségi (vajdasági) rádió irodalmi műso
rában hangzott el. Szerzője, a fiatal kritikus megpendítette ugyan, hogy nem sok 
poétikai újdonságot hozott Szvoren Edina harmadik kötete, de az „öt kiemelkedő, 
élő magyar novellista” egyikeként számon tartott, Európa Irodalmi Díjjal jutalma
zott íróra még véletlenül sem vetülhet az „önismétlés árnyéka”. Szerintem meg 
vetülhet. Az ország legjobb hóhéra novelláit ugyanis érzékelhetően a Jelenjen 
meg egy újabb könyv” szándéka sorolta kötetbe; ismert élethelyzetek és történetek 
nyernek benne formát - sokkal kevesebb leleménnyel, mint a Pertu (2010), illetve 
a Nincs és ne is legyen (2012) novelláiban. S ha Az ország legjobb hóhéra című nö
vel láskötetről mégis azt mondom, hogy figyelemfelkeltő alkotás, amelyet érdemes 
elolvasni, ezt mindenekelőtt azért teszem, mert a szövegek győztek meg róla, nem 
az, hogy mit mond róla az aktuális kánon, s hogy Szvoren Edina Európa Irodalmi 
Díjat kapott.

A FAL
Hász Róbert: Igéretföld. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2015

Facebook-oldalas profil- és borítóképén megtörték a cím egyenes vonalát. 
Ugyanis rendkívül szokatlan és nem vall szakmai jártasságra egy könyv borítóján 
a szerző nevét és a könyv címét egymástól elválasztatlanul, azonos betűtípussal és 
nagyságban szedni. A magyar nyelvben és névadásban járatlan ember úgy vélheti, 
a kettő egybetartozik; a szerző neve, esetleg a címe az a könyvnek, hogy HÁSZ 
RÓBERT ÍGÉRETFÖLD. Számomra a Sirbik Attila tervezte, Davor Gromilovic 
illusztrációjának felhasználásával készült borító (sőt, a citromsárga fedőlap, ahol 
ugyan kiemelték a cím megkülönböztető karakterisztikáit!) egészében kifogásol
ható esztétikai szempontból - még akkor is, ha esztétikai ítéleteink mindig ízlés
beli különbségeket is jelölnek. Ugyanakkor a könyvészetnek vannak szabályai; el 
tudjuk dönteni, szép-e, vagy sem egy könyv, hiszen - a Vajdaságban is - létezik, és 
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oda is szokták ítélni a Szép Magyar Könyv díjat. S Hász Róber ígéretföld című, a 
Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent regénye nem kifejezetten szép könyv. 
(Mindez számomra azt mutatja, látva a kiadás ifjú tehetségekre alapozó elgondo
lását, hogy fontos, sőt nélkülözhetetlen kvalitás a tehetség, de azért a szakmát is 
meg kell tanulni! Erre szolgál az ifjúkor rendelkezésre álló „sok” ideje.) Kár, mert 
amúgy tisztességesen, jó nyelvi és formaérzékkel megírt regény az ígéretföld.

Az ún. antiutópiák müfajsorába tartozik, amely hasonló jellegű katasztrófafil
mek (filmsorozatok) képeit idézi fel bennünk. A sok közül: Michael Bay Armaged
don (1998), Mimi Leader Deep Impact Bruce McDonald Szökőár!Gyilkos
hullám (Killer Wave, 2007), Emié Barbarash Meteor (2009), Brad Peyton Törésvo
nal (San Andreas, 2015). A zárt közösséget alkotó holland enklávé leírása alapján 
pedig Peter Weir .4 kis szemtanú (Witness, 1985) című filmje is eszünkbe juthat.

Valamikor a 22. század elején, jelenünkhöz képest kb. száz év múltán játszódik 
a történet, amire abból következtetünk, hogy a regény idősebb, negyvenöt éves 
főhőse, Szalma László összekötő tiszt is jóval a „Nagy Förgeteg” után született, 
és csak az idősebbek elbeszéléséből ismeri a világkatasztrófa szörnyűségeit (a fi
atalabb, ún. helyettes összekötő, Lakatos Lajos a húszas éveiben jár, és a történe
lemkönyvekből vannak csak ismeretei a katasztrófákról). Az események konkré
tumokra (háromnapos sötétség, az orosz tankokat megbénító por ledobása, ami 
a Föld lakossága nagy hányadának elpusztításához vezetett, illetve az ugyancsak 
végzetes hatású szökőár etc.) való felbontására és bemutatására - az elbeszélés 
során „elejtett” utalások sorozatát követően - Szalma és egy véletlenül megismert 
túlélő egyoldalú (mert a nyolcvanévesnek saccolt öregember végig néma marad) 
beszélgetése révén kerül sor. Rendkívül életszerütlenül hat egyébként a jelenet, 
mert azonkívül, hogy az olvasó teljes körű tájékoztatását, az események össze
foglalását szolgálja - semmilyen jelentéses funkcióban nem áll. A diskurzusban 
az öregen és a tiszten kívül senki nem vesz részt, ezért nem nagyon van értelme 
annak, hogy Szalma felmondja a nagyanyjától hallott történetet annak, aki szemé
lyes átéltsége révén sokkal többet tud nála: „A Nagy Förgeteg. Ha átélte, biztosan 
nem felejtette el. Nagyanyám sokszor mesélt róla. Be kellett zárkózni, ablakot, ajtót 
bedeszkázni. Aramtalanítani, hogy az elektromos vezetékek ne vonzzák a házhoz a 
viharral érkező Sárgaport, mert félő volt, hogy a szél azt is hoz magával Északról, 
és várni, várni a lezárt házakban, hogy odaérjen a halál. A mai napig nem tudni, mit 
dobtak az oroszok a tengerbe a holland és angol partok között, de ember akkora 
bombát még nem alkotott, amekkora az volt. Azok sem voltak tisztában az erejével, 
akik megtervezték, másképp biztosan nem dobják le. A lökéshullám irtózatos viha
rokat támasztott, amik végigsöpörtek a Földön. Megmondták, mikorra ér a Förgeteg 
a Kárpát-medencébe. Órára pontosan. És megérkezett alacsony, fekete felhők for
májában, és tombolt a falakon túl, tombolt, mint a végítélet. Csattogtak a villámok 
szünet nélkül, remegtek a falak. Azt mesélte a nagyanyám, hogy három napon át 
szüntelen imádkoztak a pincében, mert biztosak voltak benne, hogy a világnak vége 
van. A pince mentette meg őket. Mert a ház eltűnt a fejük fölött. Minden gyertyát 
elégettek, ami csak fellelhető volt. Aztán a harmadik nap reggelén világosodni kez
dett, a Nagy Förgeteg továbbvonult keletre. És amikor kimerészkedtek a szabadba, 
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a világ már nem az volt, ami korábban. És soha többé nem lett olyan. Már nem 
számított, ki kezdte a háborút. A Nagy Förgeteg azt is utolérte, aki befejezte. Voltak, 
akik utóbb azt mondták, így volt jó. Hogy az a régi világ elpusztult. Egyszerűen 
lejárt az ideje, ahogy a vén fa is kidől, amikor elkorhad a gyökere. Csakhogy nem 
jött helyette semmi új. Egyik nép helyet cserélt a másikkal. Na, de minek papolok 
itt magának?” (124).

A regénybeli történet ideje tehát a Pió atya (1887-1968) és a bajor kútásó/ku- 
bikos Alois Irlamaier (1894-1959) harmadik világháborúról és annak szörnyű kö
vetkezményeiről szóló jóslatai (ezekből vett idézetek keretezik a regény szövegét!) 
beteljesülése utánra tehető, arra az időszakra, amikor a Föld népességi összetételé
nek és területi felosztásának átrendezése már lezajlott, és kezdenek helyrerázódni 
az életviszonyok azzal, hogy - miként a holland enklávé tanácsának elnöke, Van 
Boyten elmondja - a globalizációs társadalom visszásságai helyett a hagyományos 
értékekhez - esetükben a holland őstermelők szívós kitartásához és zárt erkölcsi 
értékrendjéhez (szorgalom, szerénység, fegyelem) kellett visszatérniük a megma
radás érdekében. Tőle tudjuk meg, hogy a Nagy Förgeteg után Jött az ár, mindent 
vitt” (25) a holland mélyalföldön; a tehetősek Amerikába és Ausztráliába vándo
roltak ki, a színesbőrüek Afrikába és az Antillákra, a vendégmunkások visszatértek 
szülőföldjükre; otthon csak az maradt, akinek nem volt hova mennie. Hamarosan 
azonban, a termőföldek eliszaposodása miatt, végképp ellehetetlenült az életük, 
beszűkültek életlehetőségeik, ezért kénytelenek voltak más (befogadó) országokba 
települni, leginkább Franciaországba, Új-Oroszországba és Magyarországra. A más 
országokba való betelepültekkel ellentétben, akik nyelvüket és kultúrájukat veszít
ve asszimilálódtak az ottani népességbe, a Magyarországra települtek Van Boyten 
szüleinek vezetésével valahol Közép-Magyarországon - az akkori politikai elittel 
egyezséget, Kontraktust hozva létre - megalapították a beloofde landnak, azaz ígé
retföldnek mondott enklávét, ahol szigorú normáknak eleget téve, a múlt tartós érté
keire alapozva és bizonyos - a modem értékrend perspektívájából nézve - diktatóri
kus rendeletek (az információs társadalom vívmányait betiltják, négyméteres fallal 
korlátozzák a mozgásszabadságot, viselkedésnormákat vezetnek be, alkoholtilalmat 
rendelnek el nyilvános helyeken etc.) bevezetésével őrzik nemzeti identitásukat és 
közösségüket. A népességfogyatkozás/pusztulás, valamint a térséget sújtó szárazság 
miatt parlagon maradt földeket bérelnek a magyar államtól, és öntözéses-üvegházas 
mezőgazdasági termelést folytatnak - az Északról (főleg Skandináviából) érkező 
vendégmunkások olcsó munkájának köszönhetően, sikerrel. A megtermelt árut vi
szont magyarországi cigány kereskedőcsaládok értékesítik a Mediterrán Unióban, 
illetve Új-Oroszországban. Merthogy a világkatasztrófa után új társadalmi munka
megosztás jött létre: az elöregedett nyugati demokráciák életképtelennek bizonyul
tak, viszont - erre is utal a regény - a kevésbé civilizált, természetesebb társadal
mi közösségek (pl. a cigányok) könnyebben boldogulnak: „Azt mondják, mi azért 
vészeltük át viszonylag kisebb veszteséggel a világ nagy összeomlását, mert eleve 
alacsonyabb civilizációs szinten éltünk. Mondhatnánk a civilizáció visszasüllyedt a 
mi színvonalunkra. Mi nem költöztünk el, csak mert megszűnt az áramszolgáltatás. 
Leállt a pénzkereskedelem, maghaltak a bankautomaták. A cigányságot nemigen 
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aggasztotta a nemzetközi részvénypiacok összeomlása. Amikor a hollandok megér
keztek, mi itt voltunk. Pontosabban mi voltunk itt” (37).

Hász Róbert nagyrészt kész sémákkal dolgozik, felhasználva az amerikai-orosz 
ellentétről és a hidegháborúról alkotott közmegegyezéses elképzeléseket, az ember 
önpusztító magatartásáról, tudományáról és találmányairól szóló sztereotípiákat. 
Az elsüllyedt világvárosok (New York, Marseille, London, Amszterdam) képe 
mintha egy amerikai katasztrófái!Imböl került volna a regénybe (pl. Steven SpieL 
berg/f I.-A mesterséges értelem! I. — Artificial Intelligence, 2001; Roland Em- 
merich Holnapután/Vne Day After Tomorrow, 2004). A főkötős, hosszú szoknyás 
holland nők, illetve bajuszos, fekete kalapos enklávébeli férfiak pedig úgy hatnak, 
mintha tényleg a Peter Weir-filmből léptek volna át a Hász-regénybe, élükön a 
közösségbe (ott az amishok vallási közösségébe, itt az enklávé területére) kívülről 
érkező John Bookot alakító Harrison Forddal, azaz Szalma Lajos ENSZ-missziós 
összekötő tiszttel, akinek ugyancsak (mint Booknak) a közösségben él élete sze
relme, azzal, hogy Szalma „Ráchelje” (Beatrijs) nem özvegy, hanem egyedülálló, 
pontosabban (a hagyományos erkölcsi kódex értelmében) a „megesett” nők cso
portjába tartozik (Ean Hongaartje, azaz Magyarka a megkülönböztető nevük); kö
zös gyermekük, Marieke tíz év körüli. S mint az amishokról szóló filmben, itt is a 
gyermek vállal a férfival titkos szövetséget: ö rejtegeti Szalma nem egészen legális 
úton szerzett drágaköveit, amelyek ugyanakkor egy majdani jobb, vagy más élet 
feltételeit (reményét) jelentik számukra.

Bizonyos múltbeli mediális előképeket (talán némi iróniával) maga az elbeszé
lés is mozgat, amikor Szalma a Gary Cooper alakította westemhőshöz, Will Kane- 
hez hasonlítja magukat, mert - miként mondja - „akiknek az érdekeiért dolgozunk, 
magasról tesznek ránk” (32). (A Zinnemann-filmben [1952] is egy sajátos erkölcsi 
rend szerint élő közösségről, a békepárti kvékerekről van szó, sőt, a rendőrbíró 
újdonsült felesége, Amy is ezért utasítja el a fegyveres harcot.) És van ennek a mo
mentumnak, miként Yves Montand Les feuilles mortes című örök érvényű slágere 
{Hulló levelek címen vált ismertté a magyar szórakoztatózene világában) „meg
szólaltatásának” is valamiféle rejtett üzenete a történetben: nem véletlen, hogy a 
közösség érdekeinek mindenekfelettiségét hangoztató világképpel szemben ezek a 
több évszázaddal korábbi, a magányos hős eszményét és a személyesség érzelmi at
titűdjét hirdető műalkotások válnak parabolává. Az enklávéban ugyanakkor: „Első 
helyen áll a közösség, második helyen a család, az egyén érdekei csak a legvégén 
következhetnek, és soha nem veszélyeztethetik a közösség érdekeit” (27). Pedig 
- miként ez később beigazolódik - az enklávé sebezhetősége, legneuralgikusabb 
pontja is ebben ismerhető fel. (A regény egyik jelenünkre vonatkozó allúziója: a 
nemzeti/etnikai alapon szerveződő zárt közösségi formációk tarthatatlanná váltak 
a világon.) Tudják ezt az enklávé vezetői, a Tanács és eröszakszervezete, a Család 
is - ez utóbbi valamiféle átmenet a hagyományos politikai rendőrség és a szerve
zett alvilági formációk között, csak a szervezet fejét nem Keresztapának (mint a 
Coppola-filmekben), hanem Apunak hívják. A Család „mindent tud” és kézben tart, 
többek között arról is tudomása van (de a nemi arányok egyenlőtlenségében rejlő 
feszültség enyhítése érdekében - ugyanis az enklávéban megmagyarázhatatlanul 
több leánygyermek születik és több nő él - szemet hunynak felette), hogy Szalma 
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László összekötő tisztnek családja van a falakon belül, amit mind a Misszió (és 
tiszttársa), illetve a Van Boyten vezette városi Tanács/Kontraktus előtt sikeresen 
titkol. Az enklávé (látszólag) nyugodt és rendezett élete és hétköznapjai mögött 
azonban már rég „bomlasztó” erők működnek, amit egy kívülről ható szervezet, az 
EFM (Egyesült Felszabadító Mozgalom) erősít fel. Noha úgy tűnhet, hogy a kis
ember hiszékenységére és tájékozatlanságára alapozó propaganda és „agymosás” 
sikerének köszönhetően az enklávéban élő hollandok egyáltalán nem szeretnének 
„felszabadulni”, az események kimenete azt mutatja, hogy az ember elemi szabad
ságvágyát, individuális érdekeit, bezártság és kényszerítő erők iránti ellenérzéseit, 
valamint a társadalom ún. entellektüel rétegének ellenállását egy bizonyos ponton 
túl még a legrafináltabb diktatórikus eszközökkel sem lehet elfojtani. Szerencsére, 
mondhatjuk.

Nem kevésbé ellentmondásos és kétszínű az enklávét körülvevő, katasztrófa 
sújtotta, gazdaságilag és szellemi értelemben is tönkrement 22. századi Magyar
ország vezetésének viszonyulása a területén létrejött zárt etnikai közösséghez; 
egyrészt anyagi hasznot húznak létezéséből, élelmiszer-termelésének köszönhető
en tartják fenn magukat, másrészt bizonyos intézkedések (pl. az enklávé területén 
belül is kötelezően meg kell tanulnia mindenkinek magyarul, azaz a többségi állam 
nyelvét, mi több, ezt még a külföldi, német és skandináv vendégmunkásoktól is 
elvárják) révén megpróbálják befolyásolni is a közösséget. A két társadalmi/etni- 
kai formáció kapcsolata ezért a kölcsönös zsarolás eljárásán alapul: a Kontraktus 
területet és nagyobb önállóságot szeretne kicsikarni az államtól, míg az befolyását 
és ellenőrzését szeretné nagyobb mértékben kiterjeszteni rá. Ebbe a kétes kapcso
latrendszerbe „robban be” a helyettes összekötő tiszt, Lakatos Lajos „kiházasítási” 
kérelme, amellyel engedélyt szeretne kapni a Tanácstól holland szerelmével, Ká
lié Lambersszel való, az enklávén kívüli házasságkötésre és családalapításra. Erre 
azonban - miként Szalma Lajos mondja -, nemhogy hangyányi, „hangyafaszányi” 
esélye sincs, mi több, a Misszió is rendre el szokta vetni ezeket a kérelmeket. An
nak, hogy most mégsem ez történik, hanem benyújtják a Tanácshoz Lakatos kérel
mét, egyáltalán nem humánus okai vannak: zsarolási alapul használják a Tanács 
irányába. Az azonban - hosszas és patetikus indoklás kíséretében - egyértelmű
en elutasítja: „...a fal megbontása, akár csak egyetlen tégla kimozdítása révén is 
gyengíti azt. Az első után következne a második. A második után a harmadik, míg 
végül a fal leomlana. Minden tégla számít a falban. Önök olyan kéréssel fordultak 
hozzánk, melyre eddig még nem volt példa. Olyan döntésre kémek bennünket, 
mellyel szembemennénk hagyományainkkal, amivel önként ütnénk ki egy téglát 
közösségünk védfalából. Az elsőt. A precedenst. A kiházasítás engedélyezése sok
kal súlyosabb, nagyobb horderejű döntés közösségünk számára, mint amilyennek 
első hallásra tűnik. Éppen emiatt a Tanácsnak, bár nem vonja kétségbe, sőt átérzi a 
kérelmezők szándékának tisztességét és őszinteségét, kérelmüket nem áll módjá
ban támogatni” (57). Mindezt tetézi, hogy a férfi kedvesének, Kálié Lambersnek is 
nyoma vész, (állítólag) senki nem tudja, hova lett. Szalma a Tanács manipulációját 
sejti mögötte, minthogy felkínálják Lakatosnak az önkéntes identitásváltást, vagyis 
azt, hogy ő költözzék be az enklávéba, és vegye fel szokásaikat. Szalma el is kíséri 
a helyettesét egy ilyen családba, a „beházasodás” családmodelljének megismerése 
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céljából, de amit Forgács Antal egykori összekötő tiszttől megtudnak és tapasztal
nak, az nem egészen az, ami kívülről látszik az enklávé életéből. „Az enklávé már 
nem az, ami régen volt. Kívülről nézve talán semmi sem változik, olyan, mintha 
megállt volna idebenn az idő, de ez nem így van. A most felnövekvő generáció 
már nem támogatja feltétlenül apáik, nagyapáik ideáit. Nem azt mondom, hogy 
szembefordulnak az alapító atyák eszméivel, inkább közönyösek. Olyan minden 
mindegy generáció ez. Nincs bennük lelkesedés, a hagyományok iránti rajongás, 
mint a régi Van Boyten-félékben. Amikor én kezdtem összekötői munkámat, akkor 
még teljesen más volt idebenn a légkör” (110-111 )• Vagyis ez a nemzedék - miként 
majd Lakatos összegzi a történteket később - „kezdi úgy érezni, hogy jövőjét ne a 
múlt, főképpen ne őseinek a traumája határozza meg” (152). Aztán váratlanul bűn
ügyi történetbe fordulnak az események, mivel Lakatos Lajos helyettes összekötő 
tisztnek is nyoma vész, s ekkor - a nem épp megvesztegethetetlen (hiszen hamis, 
pontosabban a Misszió által jóvá nem hagyott fuvarleveleket osztogat a cigány 
kereskedőknek, s az így kapott drágakövekből „építgeti”, bakonyi ház formájában 
a szó szoros értelmében is, saját jövőjüket - mondhatnánk a western- vagy thriller- 
hösök sem makulátlanok soha!). Szalma László egyedül indul el a keresésére, a ki
halt országutakon autózik, Újgyöngyösre is elmegy a fiatalember jómódú családjá
hoz (már korábban is feltűnt neki, hogy a kifejezetten gazdag fiatalember, aki akár 
világ körüli útra, vagy az elsüllyedt városokba szervezett búvártúrára is mehetne, 
miért a misszióban lát kihívást!), de Lakatosnak nincs nyoma. Tudja, hogy nem 
számíthat egyik közösség részéről sem segítségre, miként az egyik legismertebb 
kereskedő eltűnt nyerges vontatói ügyében sem fordulhat a hatósághoz. Egyedül 
maradt a küzdelemben. Komolytalannak tűnhet a hasonlat, de maga az elbeszélő 
vetette fel az analógiát: Szalma László úgy rója egyedül az enklávé kihalt utcáit, 
mint hajdan Will Kané (Gary Cooper) Hadleyville-ét, mi több, amikor a fal mellett 
felsorakoznak az előkerült, de sofőrök nélküli, gyanús mozdulatlanságot mutató 
teherautók, fogja a gépkarabélyát, és egyes-egyedül indul el feléjük. Az utolsó pil
lanatban feltűnik neki, mintha valaki, talán Lakatos Lajos, integetne, de már késő, 
akár ha valaki erősen derékon rúgta volna (145), földhöz vágja a légnyomás. Fehér 
párnák közt ébred kedvese házában, ahol „bűnbánó” helyettese is ott ül az ágya 
mellett. Ebben a mesében ugyanis semmi sem az, aminek látszik. Az enklávé nem 
ígéretföld, a Misszió nem humanitárius szervezet, Lakatos Lajos pedig nem egy, 
a jómódba csömörlött, s az önkéntes munkában kihívást látó fiatalember, aki az 
akadályozott szerelmesek „balladájában” válik hősszerelmessé. Egyáltalán nem. 
Beszervezett ügynök, aki az EFM akcióira rájátszva, kihasználva az elégedetlensé
get, megszervezi a fal egy szakaszának felrobbantását, utat nyitva ezáltal a távozni 
akarók előtt. Cselekedete szimbolikus értelmű is, megmutatja a Tanácsnak, hogy 
elbizakodottságuk miatt milyen nagyarányú belső feszültségről nem vettek tudo
mást (vagyis, hogy mennyire sebezhetőek, sőt gyengék!): „Egy zárt, elszigetelt kö
zösségben idővel megnő a belső feszültség. Egyszer eljön a pillanat, amikor, hogy 
úgy mondjam, a gőz túlzottan megnő a fazékban, veszélyeztetve, hogy ledobja 
magáról a fedőt. Ilyenkor mit tesz a gondos háziasszony? Megemeli kissé a fedőt, 
hogy a felesleges gőz minél hamarabb távozzon” (152). Ezek, vagyis az esemé
nyek kiszámíthatatlan fordulatossága, a jelentések változékonysága, a szimbólu

153



mok Jelentéshordozása” számítanak a regény legfőbb erősségeinek, mihez képest 
az olyan formai megoldások, mint a párbeszédek holland-magyar kétnyelvűsége 
másodlagosnak tűnnek, főleg, hogy csak ritkán sikerül igazi jelentés szolgálatába 
állítania ezt az elbeszélőnek (pl. úgy, mint amikor az enklávé Tanácsa előtt folyta
tott holland nyelvű tárgyalás alkalmával magyar tolmács ismétli el az elhangzotta
kat, holott elvárható, s Szalmáék egyébként meg is felelnek ennek, hogy a többségi 
nemzetnek legalább azok a hivatalnokai megtanuljanak hollandul, akik közvetlen 
kapcsolatban állnak velük).

De ha azt hinnénk, hogy e történetnek Lakatos Lajos titkos ügynök a főhőse, és 
sorsa alakulása jelenti a legfőbb jelentéskimenetet, akkor nagyon tévednénk. Mert 
nem. Ezért nem fontos, hogy végül is mi lesz vele és Kálié Lambersszel, s az elbe
szélő el is ejti ezt a fonalat. Mi ehelyett Szalma Lászlót követjük, aki megvásárolja 
egy német vendégmunkás lepusztult, de még működő tehergépkocsiját, fölrakja rá 
családja holmiját, s mint Will Kane-Gary Cooper és Amy-Grace Kelly a kétlovas 
fogaton, a megdöbbent helybéliek szeme láttára hagyja maga mögött a kisszerű 
várost és lakóit.

Van ennek a regénynek egy mellékszála is. Szalmáék ugyanis találkoznak egy 
„bokorugró”-nak nevezett túlélővel, akit dinnyelopáson kapnak, s ahelyett, mint a 
törvényi rendelet előírja, beszállítanák a részükre teremtett kényelmes, de feltehe
tően ellenőrzött otthonok egyikébe, segélycsomagokkal látja el, majd visszamegy 
érte a néptelen faluba (amit jó eséllyel hamarosan az enklávéból érkezők népesí
tenek be), s magával viszi. Azt, hogy Szalma és családja nem kíván letelepedni 
ezekben az elárvult falvakban, onnan tudjuk, hogy a családja emlékét őrző, szeret
tei sírját gondozó néma öreg megsárgult fényképeit is leszedi a falról és magához 
veszi. Másrészt meg Van Boyten érdeklődésére korábban már elmondta, hogy elő
nyugdíj aztatását fogja kérni, és meghúzódik a Bakonyban fölépített „kis ház”-ban. 
Hajói emlékszem, Will Kané boltot szeretett volna nyitni valahol.
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HÁBORÚK SZÁZADA

A GRÓFNŐ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS NAPLÓJA
Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója. Szerkesztette 
Kovács Lajos. Európa Könyvkiadó, Budapest, [2014] 2015

Az első világháború kitörésének és eseményeinek századik évfordulója ráirányí
totta a figyelmet a róla szóló regényekre, visszaemlékezésekre, naplókra, ezeknek 
új ráolvasására, -kiadására és -értelmezésére a (vajdasági) magyar irodalomban. 
Új elemzések, cikkek, tanulmányok (pl. Hammerstein 2011) íródtak pl. Marko- 
vits Rodion 1928-as, Szibériai garnizon (1929) című világhírűvé lett, majd elfe
lejtett regényéről, az ugyancsak feledésbe merült A nagy káderről (Műnk 1930), 
Műnk Artúr105 alkotásáról, miként A hinterland (1933) címűről is. Darvas Gábor 
„Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam...” (1930) című naplóregénye 
az elmúlt évtizedek során ugyancsak kívülre került az irodalmi emlékezeten, noha 
megjelenésének idején a nagy sikert aratott vajdasági hadifogoly-regények körébe 
tartozott. Újrafelfedezését (Csorba 2014a; Bence 2014) a centenárium hívta életre, 
miként azt is, hogy az újvidéki Tanulmányok (Németh 2014) és a Hungarológiai 
Közlemények (Bence 2015) című irodalomtudományi folyóiratok mindeddig isme
retlen első világháborús regényt (Tarkó János Amíg a nagy vihar tombolt... [1919]) 
mutattak be. Több, eddig lappangó, autentikus háborús napló is közlésre került a 
Híd című irodalmi, illetve a Létünk című társadalomtudományi folyóiratokban.106 107 
Ezek közül kettő, Koczka József (Koczka 2014) és K.(ozma) József07 naplója 
könyv alakban is napvilágot látott a Fórum Könyvkiadó gondozásában.

105 Érdekessége a Markovits-regény újrakiadása (Kráter, 2009) kapcsán született cikknek 
(Hammerstein 2011), hogy Műnk Artúr ugyancsak közismert hadifogoly-regényéről is szó 
esik benne, ugyanakkor a szerző ismeretei felületesek ez utóbbi életmű egészéről, kezdve 
attól a tárgy szempontjából lényegtelen momentumtól, hogy Műnk Artúr nem volt Kosz
tolányi Dezső osztálytársa a gimnáziumban, egészen addig a - még véletlenül sem igaz 
- megjegyzésig, hogy a könyv alakban csak 1980-ban napvilágot látott, Havas Emillel és 
Csáth Gézával együtt írt A repülő Vucs idolnak köszönhetően, s „csak” Csáth miatt maradt 
fenn a neve: „Műnk Artúr (1886-1955) is elfelejtett író, bár szibériai hadifogoly-regénye 
közönségsikernek számított, és több kiadást is megért. A vajdasági orvos író Kosztolányi 
Dezső és Csáth Géza osztálytársa volt a szabadkai főgimnáziumban. Neve végső soron 
csak Csáth miatt, a Csáth Gézával és Havas Emillel közösen írt A repülő Vucs idolnak kö
szönhetően maradt fenn. A repülő Vucsidol szarkasztikus, fantasztikus történetét 1906-ban 
a Bácskai Hírlap tette közzé folytatásokban. A regény aztán könyv formában is megjelent: 
1980-ban a Magvető, majd 2001-ben a Lázi Könyvkiadó jóvoltából.”

106 Koczka József naplója. Közzétette: Csorba Béla. Híd, 2014. 4. 69-101., 5. 41-75. Csorba 
Béla-Ökrész Károly jegyz. 2010. Kozma József emlékei az első világháborúból I—III. Lé
tünk, 2., 3., 4. 199-212., 171-184., 171-182. Csorba Béla jegyz. 2014. Frei Antal naptára 
az első világháborúból. Létünk, 2. 26-60.

107 „Pedig én katona akartam lenni”. K. József visszaemlékezései a Nagy Háborúra (1914- 
1918). A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Csorba Béla és Ökrész Ká
roly. Fórum Könyvkiadó-Temerini Múzeumbarátok Egyesülete, Újvidék-Temerin, 2014.
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Andrássy Ilona grófnő (1886-1967) első világháborús, az Európa Könyvkiadó 
által 2015-ben megjelentetett naplója abban különbözik a felsorolt visszaemléke
zésektől, naplóktól és riportregényektől, amelyeknek értelmiségi/polgári (Műnk 
Artúr, Darvas Gábor, Tarkó János), illetve munkás/paraszti (Kozma József, Frei 
Antal) származású, a háborúban katonaként részt vevő szerzők munkáitól, hogy 
az arisztokrácia, vagyis egy, az átlagolvasó rálátását tekintve kevésbé „közeli” tár
sadalmi osztály perspektívájából mutatja meg az eseményeket - azon túl persze, 
hogy szempontja női. Az ápolónőként a frontvonal mögött szolgálatot teljesítő elő
kelő asszony (a sebesültek ápolásán és az ágyúzások távolról való megtekintésén 
túl) többnyire közvetett, a férjétől és a barátaitól hallott/átvett háborús élményeket 
és eseményeket rögzít naplójának Mindennek vége! címen, Kovács Lajos gondozá
sában és szerkesztésében kiadott, 1914-től 1917-ig vezetett részében.

Andrássy Ilona Magyarország egyik legbefolyásosabb arisztokrata családjának 
sarja, gróf Andrássy Gyula, a kiegyezés legendás politikusának unokája, ifjabb gróf 
Andrássy Gyula (a naplóban: Duci bácsi; bátyja, gróf Andrássy Tivadar halála után 
feleségül veszi annak özvegyét, az Andrássy lányok anyját, Zichy Eleonóra gróf
nőt) belügy-, majd külügyminiszter nevelt lánya. 1909-ben feleségül megy gróf 
Esterházy Pálhoz, aki 1915-ben huszár főhadnagyként esik el a galíciai fronton. 
Később férje legjobb barátja (egy 1914-es naplóbejegyzéséből tudjuk!), régi titkos 
rajongója, gróf Cziráky József felesége lesz. A háborúban vöröskeresztes ápolónő; 
azon magyar nők egyike, akik elsőként teljesíthetnek hivatalosan is frontszolgá
latot a szanitécek mellett. Naplója - Kanadában, 1967-ben bekövetkezett halálát 
követően - 1971-ben került elő a férje dénesfai kastélyában folyó tatarozási mun
kálatok során. Feltételezik, hogy a naplót Cziráky József más tárgyakkal együtt az 
államosítást megelőzően falaztatta el kastélyának lépcsőföljárata alá.

A Cziráky házaspár emlékét megtartotta a regionális kollektív emlékezet 
Dénesfán, ugyanakkor az Andrássy család tagjai közül - feltehetően szokványosabb 
és kiegyensúlyozottabb életvitele miatt - épp Ilonára vetült (eddig) a legkevesebb 
figyelem; a közvélemény elsősorban húga, Andrássy Katinka (1892-1985), a 
„vörös grófnő” - a 20. század egyik legellentmondásosabb figurája, Károlyi Mihály 
felesége - életével foglalkozott, annál is inkább, hiszen 1985-ben Kovács András 
A vörös grófnő címmel filmet készített életéből, emellett több kiadást is megértek 
memoárjai, az Együtt a forradalomban (1968) és az Együtt a száműzetésben (1969). 
Mintha benne kevesebb lett volna a naivitás és a szentimentalizmus, bár látszólag 
Ilona a higgadtabb; naplójában erősen és nem is alaptalanul bírálja húga és annak 
férje „pozőr” magatartását. „Mihályékat csak étkezésnél látom, este többnyire 
bálba mennek, iszonyúan költekeznek és szüntelenül mulatnak. Nyitott házat 
visznek, tánczolnak. Katus excentrikusán öltözködik, a minek Mihály örül, és az 
emberek kritizálják. De ő annak is örül, mert szereti a kritikát kivívni, embertársait 
scandalizálni. Ezek a megbotránkozottak azonban nem kevésbé veszekednek 
és tülekednek kegyeikért, meghívásaikért” (236) - írja naplójában 1916-ban, 
miközben saját osztályának kiüresedett világára, felületességére is ráirányítja a 
figyelmet. Többször Károlyi ideológiai tájékozódását kritizálja, szembeállítva 
azt saját meggyőződésével: „[...] neki az az érzése, hogy ha gondolkozik, akkor 
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szocialista, ha érez, nationalista. Utóbbi lévén nála atavizmus, ezt ö, mint modem, 
független gondolkodó - szégyenli. Katus sokat tanult tőle. Mindig a »magyar 
hazáról« beszél, de ha tettekre kerülne a sor az intemationális pacifizmus szekerét 
tolná.

Iloncsi sokat disputái vele és próbálja megmagyarázni, hogy ha valaki hát ő 
érez és érezhet jogosan pacifistán. O aki a háború borzalmait olyan közelről látta 
a harcztereken, de hogy még sem merne itthon defaista lenni »mert nem jelente
né a világpacifizmus győzelmét, hanem csak a mi vereségünket«. Katus azonban 
lelkesen szónokol, »hogy az Entente győzelme a világdemokrácia és a pacifizmus 
győzelme, a német győzelem a militarizmus és imperializmusé.« Milyen vakmerő 
állítás!”108 (232).

108 Andrássy Ilona naplójának bizonyos részei - mint az idézettek is - édesanyja, Andrássy 
Gyuláné naplójába átmásolt részletekként maradtak fent. A Mindennek vége! szerkesztő
je ezeket az 1915 júliusától 1916 augusztusáig terjedő időszakot érintő bejegyzéseket a 
könyv II. részében, dőlt betűvel különbözteti meg Andrássy Ilona eredeti feljegyzéseitől 
és leveleitől.

Noha maga ápolónőként közvetlen tapasztalatokat szerez a galíciai és az olasz
országi hadszíntér borzalmairól, találkozik a Monarchia különböző néprétegeinek 
tagjaival, megismeri gondolkodásukat, helyzetüket, érzékeli a társadalmi igazsá
gosság hiányosságait; húga, valamint sógora, Károlyi Mihály, a későbbi Tanács
köztársaság miniszterelnöke allűrjeit, szerepalakító megnyilvánulásait is többnyire 
jól ítéli meg - az idézettek is mutatják, mégis mennyire képtelen átlépni bizonyos 
társadalmi és ideológiai határokat, s mennyire elhagyja realitásérzéke, ha saját és 
osztálya helyzetét kell értékelnie. Politikai nézeteire családjának legbefolyáso
sabb tagja, Andrássy Gyula (Duci bácsi) volt hatással, míg a világról, az életről, a 
szerelemről alkotott felfogását leginkább imádott férje, Esterházy Pál látásmódja 
alakította. Érdekes megfigyelni, hogy amíg a korszak eseményeiről, a hátország
ban történtekről, illetve a hadikórházakban szerzett tapasztalatairól és megpróbál
tatásainak sorozatáról meglehetősen tömör, szikár és realista stílusban számol be, 
addig a magánéleti tartalmak közvetítésében hangja romantikus, patetikus színt 
nyer. Különösen érvényes ez a hangvétel leveleire, amelyeket férjének és legjobb 
barátjuknak, Cziráky Józsefnek (majdani férjének) ír a harctérre. Korának sztereo
típiáival azonosul, nem lép ki a korabeli elvárásmodellek vonzatköréből, amikor 
pl. az elvesztett boldogság mibenlétéről beszél, hiszen boldogságának ismérvei a 
gondtalan, nagyúri életmód sajátosságait jelentik; a jóléttel azonosítja: „Én mindin
kább elmélyedek a múltban. Amióta emlékezni tudok, ilyenkor mindig falkázásra 
készültünk és Pál ezt szereti és szeretett velem itt lenni. Szereti azokat, akik hoz
zám közel állnak és szereti mindenki őt is” (74).

Természetesen igazságtalanok lennénk Andrássy Ilonával szemben, ha nem 
vennénk figyelembe az elmúlt évszázad alatt megváltozott társadalmi és ízlésbeli 
viszonyokat, a gondolkodás átalakulását, illetve a mi kívülálló - levont konzek
venciákon alapuló - rálátásunk „könnyedségét”. Megértjük, hogy a férje iránti fel
tétlen rajongás állapotában nem ismerhette fel teljes mértékben az eszményített úri 
magatartás (a háború ünneplése, a hősködés eleganciája etc.) ellentmondásait. Nem 
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várhatjuk el tőle ezt az éleslátást, nemcsak az érzelmi kötődéseket jelentő helyzeten 
belüliség miatt, de a korabeli közhangulat miatt sem. A bevezetőben felsorolt első 
világháborús naplók és regények szerzői (Műnk, Darvas, Kozma) valamennyien 
hasonló közvélekedésről, elhomályosult látásról és ítélőképességről számolnak 
be a háborút illetően. Műnk Artúr A hinterland című regénye, Markovits Rodion 
Szibériai garnizonja a háború ünneplésének ugyanazt az eufórikus hangulatát írja 
le, amelyet Andrássy Ilona is elbeszél naplójában: „Pestről telefonáltak, hogy az 
uccán katonazene játszik és óriási néptömegek tüntetnek a háború mellett. Móric 
(Esterházy), Gyuri sógor (Pallavicini), Zichy Aladár a kaszinó ablakából lelkesítő 
beszédeket mondanak; fáklyás menetek járnak az uccákon” (14-15). A háború és 
az ellenfél lebecsülésének ugyanazt a magatartását közvetíti („őszig úgyis vége 
lesz a háborúnak”, „Úgy beszélünk róla, mint egy vadászkirándulásról” [14], „Két 
hétnél semmi esetre sem tart tovább a háború...” [25]), mint amiről Darvas Gábor 
elbeszélője szól: „Eleinte csak egy kis kirándulási kalandnak számított az egész. 
Olyan nagygyakorlatfélének. Csak mikor az első halottak véres hulláján ültünk s a 
sebesültek kínos jajveszékelését hallgattuk, ébredtünk fel. Hohó, itt mégsem vak
töltéssel lövöldöznek” (Darvas 1930: 5). Mi több, Ilonát női beleérzőkészsége is fi
gyelmezteti: „A békebeli víg katonáskodások: cifra uniformis, táncoló paripa, sar
kantyúpengetés, huszárvirtus stb. mögött már akkor is ott lappangott az öldöklés, a 
mészárlás. Az akkori jószívű, duhaj gyermekekből most vérszomjazó fenelegények 
lesznek, vagy szegény, megcsonkított, beteg emberek. Az asszonyoknak - az egész 
világ asszonyainak - össze kellene fogni, és mint nemzetközi erő tiltakozni ezen 
szörnyűség ellen” (24). Felismeri ugyan, hogy „a politika, mely képes volt ezt a 
világháborút előidézni, csakis ostoba és vak egyrészt, másrészt egyesek büntette és 
nyerészkedési vágya...” (29), de feltétlenül hisz a korszak divatos faji mitológiájá
ban: „A minőség teszi ki az értékeket. Azt hiszem, nem egyoldalú, ha azt merem 
mondani, hogy minálunk, magyaroknál mégis mindebből legtöbb van...” (29). Na
gyon jól látja ugyanakkor, hogy a háborús eufóriában minden hadban álló ország 
népe meg van győződve arról, hogy „Isten őket segíti, őket favorizálja” (29), tehát 
hogy minden félnek megvan a maga igazsága és elfogult nemzeti karakterisztikája. 
Amikor azonban a férjével összefüggésben kell állást foglalnia, természetszerűleg 
homályosul el a látása, hangja a patetikus heroizmus bugyogó folyamává válik: 
„Ez a dobogó szívű, könnyes szemű sokaság együtt érez, egyet érez, hasonlót, 
mint amit én éreztem, amikor Pál ellovagolt zúgja élén: hogy most oda kell adni 
mindent, az egész boldogságunkat valaminek, ami még annál is több, és hogy nem 
csak keserűség van a szívünkben, de a nagy percek boldogsága is. Ez nem frázis, de 
még sohasem dobogott úgy a szívem a büszkeségtől, mint amikor Pál virágos csá
kójához emelve kezét, felszalutált nekem és ment megvédeni ősi földünket, mert 
ki védje meg, ha nem Ö, ki legyen elöl, ha nem Ö? Ha senkit sem adhattam volna 
a harcosok közé, szégyelltem volna magam!” (29). (A kötetet szerkesztő Kovács 
Lajos szerint „az embernek az lehet az érzése, hogy Pál saját élete elől menekült 
a háborúba” [8]. Esetében ez egy világfi spleenje lehet, hiszen mint hitbizomány 
urának be sem kellett volna vonulnia és semmiképp sem az első vonalban harcol
nia, ahova a frontvonal mögötti stábból saját kérésére helyezték át. Ilona olykor 
„gyermeki lélek”-nek mutatja férjét; tény, hogy a háborús propaganda bűvöletében 
sérült realitásérzékről és némi elbizakodottságról is tanúskodik magatartása.)
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Andrássy Ilona, amikor nagy nehézségek árán kiharcolja, hogy ápolónőként hi
vatalosan is szolgálatot teljesíthessen a fronton, abban reménykedik, hogy férje 
közelébe, Galíciába kerülhet. Ez azonban csak részben sikerül. Rövid időt tényleg 
ott is tölt, igyekszik a meglévőnél sokkal emberségesebb körülményeket teremteni 
a hadikórházban - itt szembesül először a háború tényleges borzalmaival, a tiszti
kar és az orvosok felkészületlenségével -, innen azonban rövidesen eltávolíttatják, 
nem nézik jó szemmel jelenlétét. Jellemző a korabeli egyenjogúsági viszonyokra, 
hogy távollétében nevelőapja, Duci bácsi „körözteti”, majd konkrét intézkedéseket 
foganatosít (egészen addig menően, hogy maga is látogatást tesz az adott front
vonalon) a huszonnyolc éves asszony hazatranszportálására. Ilona innen a közeli 
Kassára megy, családja ottani birtokára, ahol árvaházat létesít (nagyanyja halála 
után), jószolgálati missziót teljesít a börtönben és a züllött lányok fogdájában, mi
közben folyamatosan részt vesz a sebesültek kórházi gondozásában is. Mind itt, 
mind később, az olasz fronton, mély együttérzést tanúsít az emberi szenvedések, de 
a gyarlóságok iránt is, függetlenül attól, hogy a szenvedő mely társadalmi osztály 
tagja, illetve milyen ideológia képviselője. Pl. Kelcsényben személyesen jár utá
na annak, hogy a kivérzett és az orvosok által magukra hagyott, menthetetlennek 
minősített sebesültek a tiszti menázséból kapjanak jó minőségű vörösbort életben 
maradásuk érdekében - sikerrel. Oberdraubergben pedig minden követ megmozgat 
azért, hogy egy bécsi öncsonkító katonát megmentsen a főbelövéstől - sikertelenül. 
Nem rejti véka alá a - különösen az osztrák - tisztikar felkészületlensége, ostoba
sága és önteltsége iránti mély ellenszenvét és megvetését sem.

Az elmondottak tükrében tűnik rendkívül döbbenetesnek, bár a korszakot és 
ideológiai vetületeit nálamnál jobban ismerők, lehet, nem csodálkoznak rajta, hogy 
Andrássy Ilona (legalábbis mai értelemben) antiszemita nézeteket vall. Amikor a 
hadikórházból hasznot húzó kereskedőt feljelenti a hatóságnál, akkor is elsősor
ban a zsidó etnikum tagját, s nem a mindenkori és minden nemzet tagjai között 
létező háborús nyerészkedőt ítéli el benne; rokonát megszólja, mert „zsidóval sef- 
tel”, úgy véli, a frontvonal mögött szolgálatot teljesítő tiszthelyettesek legtöbbje 
„gyáva zsidó”, miközben átsiklik afölött, hogy osztrák és magyar vezérkari tisztek 
reumás és aranyeres problémák miatt betegszabadságoltatják magukat. A galíciai 
frontot, majd az orosz hadifogságot is megjáró/átélő, szintén zsidó Műnk Artúr 
idézett regényének egyik leggroteszkebb fejezete épp az, amelyben az ilyen szimu
láló tisztek furdőkórházának működését leplezi le. De felhozhatjuk ellenpéldaként 
Darvas Gábort, az egyik legautentikusabb vajdasági magyar háborús naplóregény 
szerzőjét, aki zsidó származású hadnagyként harcol a szerb hadszíntéren, s abban 
a sabáci járvány kórházban esik fogságba, amelynek gyáva feladásáról (a visszavo
nuló osztrák-magyar csapatok sorsukra hagyják sebesültjeiket és betegeiket) Ilona 
is szót ejt naplójában - felépülve a flekktífuszból, több ezer társával együtt hadi
fogolyként éli át a szerb hadseregnek az albániai hegyeken át történő, rettenetes 
visszavonulását.

1915 márciusában - akkor még Kassán - jegyzi le naplójába egy demokrata 
érzelmű - szerinte - nihilista katonával folytatott beszélgetésének részletét: „Az
után szidni kezdte az arisztokráciát... Tisza, Andrássy és Károlyiról is elmondta a 
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véleményét. Én magyaráztam neki, hogy ne az urakat szidja, mert Magyarországon 
a zsidók nyúzzák a népet és gazdagodnak a nép rovására. Az arisztokrácia tönk- 
remenöfélben van, mert nem konkurál a zsidók piszkos özeiméivel, már mentali
tásánál fogva nem zsarolja ki a népet, nem csapja el a régi cselédeit, de az a baja, 
hogy élhetetlen, nem törődik ügyeivel. Ebben hasonló a néphez, amely nyúzatja 
magát” (143). Mint patronázs a kassai fogházba is ellátogatott. A látottak fiziognó- 
miai alapú értelmezése nyomán ugyancsak - a mai befogadó számára legalábbis - 
elfogadhatatlan következtetéseket von le; az arc- és a fej forma alapján következtet 
bűnözői jellemre: „Sokat akarok odajárni. Nem mintha azt hinném, hogy használni 
tudok, de mert érdekel megfigyelni az emberekben azt az ösztönt, amely vadállattá 
teszi őket. Nem a bűnt keresem ott, azt nem is találom, mert meggyőződésem, hogy 
egy olyan fiziognómiájú, vagy koponyaformájú ember éppen annyira képtelen al
kalmazkodni az erkölcsi törvényekhez, mint ahogy én lennék gyilkolni. Ezektől a 
kártékony lényektől meg kellene szabadítani a társadalmat, hogy ne ártsanak. [...] 
Elég rájuk nézni és tudni, hogy ezek nem változnak meg. Úgy jöttek a világra, mint 
ahogyan születnek bárányok és tigrisek, hü kutyák és hiénák. Orvosilag kellene 
őket kezelni, kutatni a terheltségüket, megvizsgálni vérsejtjeiket, orvosilag gyógyí
tani, azokat pedig, akik bűnözésre predestináltak, elpusztítani” (152). Feltehetően a 
kor jellemző, tudománytalan elméleteinek „dőlt be” a naplóíró, mégis megdöbben
tő, hogy a müveit, széles látókörű asszony ilyen kizárólagos (és félelmetes) követ
keztetéseket von le, s el sem gondolkodik egy ilyen esetleges gyakorlat rettenetes 
következményeiről. Andrássy Ilona naplójának szöveghátterében folyamatosan ott 
látjuk és érezzük a férj legjobb barátja, gróf Cziráky József alakját és jelenlétét. 
Esterházy Pállal szemben - noha azonos korúak, társadalmi rangjuk és vagyoni 
helyzetük is megegyező - egy sokkal higgadtabb, kimértebb habitus képviselője. 
1914 decemberében Pápán megvallja (akkor még plátói) szerelmét a grófnőnek, 
aki egy cetlin a következő feljegyzést fűzi hozzá:

„Soha nem tudtam volna meg hogy J[ózsi]-it is szeretem. De a háború sötét, 
halálos hátterén ez az érzés nem világított volna csodálatos fényesen és büntele- 
nül. Feltámadt hosszú hetek és hónapok féltéséből - lázas phantazmákból egy kis 
köznapos emberből hős lett - véres - szenvedő - heroizmussal. Több mint barátság 
- több mint szerelem - Talán a nálam parlagon fekvő anyai szeretet -

[...]
Csak azt tudom hogy tiszta és szép és nincs benne semmi líra hiszen P[ált] sze

retem - sőt még erősebben és asszonyosabban. És J. is szereti öt mintha testvére 
volna.

Kedves jó kis Józsi -” (97-98).
Férje halála után Andrássy Ilona az olasz fronton teljesít szanitéc szolgálatot, 

ahonnan 1916 augusztus elején tér - fáradtan, betegen, megtörtén - haza hathetes 
szabadságra, de már nem megy többé vissza. A napló e részében stílusa - egyik 
gépelt változathoz fűzött jegyzetében maga írja - „rosszabb, nőiesebb, az idegek 
is rosszabbak” (11). A fronti helyzetjelentések megritkulnak e részben, amelynek 
egy bizonyos hányadát Andrássy Gyuláné ugyancsak fennmaradt naplójából sike
rült rekonstruálni, 1915. július 29-étől szeptember 21-éig tartó bejegyzései pedig a 
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gróf Cziráky Józsefhez írott levelekből állnak. Andrássyné Zichy Eleonóra napló
jából tudjuk, hogy a hazatérte után a Katus húgánál, Pápán tartózkodó Ilona 1916 
augusztus végén közli családjával, hogy „Cziráky Józsihoz akar férjhez menni” 
(233). Noha anyja és a családja nem helyesli döntését, 1917 februárjában össze
házasodnak. Karlsbadba tett nászútjukat követően a második világháborút követő 
államosításig a férj dénesfai kastélyában élnek; miután elveszítik birtokaikat, egyik 
cselédjük biztosít számukra szállást saját házában - feltehetően tartalékaikból éltek 
1960-ig, a gróf haláláig, akit Dénesfán helyeztek örök nyugalomra. Az öreg gróf 
emlékét tisztelettel őrizte meg az emlékezet. Házasságukból három fiuk született. 
Közülük Miklós, az elsőszülött, hősi halált halt a világháborúban, Béla és Pál 
emigráltak. Cziráky József halálát követően Andrássy Ilona grófnő Pál fiához 
költözik Kanadába, ahol 1967-ben hunyt el.

Andrássy Ilona eredetileg kézzel, ceruzával írt naplójának négy gépelt változa
tát is elkészíti a következő évtizedek során, ami arra mutat, hogy kezdettől fogva 
irodalmi és publikációs célzattal íródtak. A győri Rómer Flóris Múzeumban (ko
rábban Xantus János) fennmaradt hagyaték gondozója, Kovács Lajos Drága sze
relmem... címmel dokumentumregényt jelentetett meg Andrássy grófnő életének 
dokumentumai alapján.
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A KÖNYV, AMIT VÁRTUNK
Az ellopott tragédia. Rejtő Jenö-emlékkötet. Szerkesztette Thuróczy Gergely. Pe
tőfi Irodalmi Múzeum-Infopoly Alapítvány, Budapest, 2015

Megjelenése és fogadtatása kód- és attitüdváltást jelez a magyar irodalompoliti
kai és -szociológiai gondolkodás terén. A kötet jellege, koncepciója, az életmű fel
dolgozásának mikéntje, módszere és tudományos színvonala is azt mutatja, hogy 
- végre! - változik az irodalom létformájáról és alakulástörténetéről alkotott köz
megegyezéses elgondolásunk: belátást nyer, hogy nemcsak a története és a kánonja 
többféle, hanem egyszerre (jogosan!) „több irodalom” is létezik egyazon nemzeti 
irodalmi reprezentáción belül.

Befogadói meghódítása izgalmas feladat, nemcsak 502 oldalt kitevő terjedelme, 
hanem az opus mibenlétét, megjelenési (bulvár)formáit is kifejezni szándékozó 
külleme, képi, illusztrációs és bibliográfiai anyagának gazdagsága révén is. A pi
ros fedőlap, a „halszálkás” mintázatú dupla szennycímlap(-helyettesítő) megoldás 
a plakátszerüség látványát kelti, feltehetően Rejtő Jenő kabarészerzői munkássá
gának jelentéseire utal a könyvben; az életmű megközelítésének és vizsgálatának 
sokfélesége (életrajzi/monografikus feldolgozás, szövegközlések, filológiai és po
étikai résztanulmányok, kultuszvizsgálat és bibliográfia) breviáriumjelleget ad a 
kötetnek. Aki várta és kereste (gondolom, internetes reklámja sokunk érdeklődését 
felkeltette!), birtokbavételét követően szinte a szertartásosság érzésével kezdhet 
olvasásába.

Tarján Tamásnak az író születése 110. évfordulóján elhangzott laudációja képezi 
az emlékkötet bevezető szövegét. Szempontja olvasásszociológiai, szándéka kon- 
textualizációs: az 1903-ban létesült magyar kabarétól az Esterházy-Parti Nagy-vo
nalig vezethető magyar humortörténetben keresi és jelöli ki a Rejtő-opus helyét; 
a Karinthy Frigyes-, a Tersánszky Józsi Jenő-, a Nagy Lajos- és az Örkény-minta 
méltó és remek analógiáját jelöli meg benne. Van egy nagyon fontos és érdekfeszí
tő kitétele esszéjének: az életmű kapcsán az irodalmi kölcsönzés (durván: plágium) 
jelentéseit, változásait is értelmezi az irodalmi lopás fogalmától a posztmodem 
idézés eljárásáig, rámutatva arra, hogy az ilyen típusú szövegalkotásnak hányféle 
jelentése és módozata létezett és létezik a magyar irodalom alakulástörténetében. 
(Mellékesen: az irodalmi átsajátításnak nemcsak a Rejtő-opusban volt és van más 
jelentése és értékelése, hanem a korábbi századok irodalma is - jelenünk szerző
ségfogalmától - egészen eltérő módon kezeli a jelenséget, pl. a műfajalkotó sablo
nok működtetése szokványos és elfogadott, nem számít plagizációnak. A detektív, 
a cowboy és a légió [1942] című novellájának elbeszélői diskurzusa révén maga 
Rejtő Jenő is reflektál a légiósregényekben működtetett sablonok szerepére.)

A Rejtő Jenő-emlékkötetet létrehozó kutatás felületéül a Petőfi Irodalmi Múzeum
nak a Magyar életrajzi index alatt számon tartott (kéziratos) forrásanyaga, az 1982- 
ben napvilágot látott, Hámori Tibor jegyezte Piszkos Fred és a többiek című „le
gendaalapú” életrajzi rekonstrukció, a Paulay Lajos-féle kéziratos Rejtő-bibliográfia 
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és -sajtótár, valamint különféle internetes adatbázisok szolgáltak. Thuróczy Gergely 
170 oldalas tanulmánya az életrajzi monográfia/irodalmi életrajz létrehozásának 
igényével született. Maga a legendákba mitizált Rejtő-jelenség persze nem alkal
mas ilyen típusú vizsgálatra - szét is veti nyomban a monografikus feldolgozás 
kereteit. Épp ezért már a tanulmány címébe {Legendavallató mitoszoszlatás) ar
gumentált alapszándék - „legendavallatás” - megkérdőjelezi a történeti-poétikai 
olvasás lehetőségét, s a legendák és mítoszok lebontása irányába mozdul el az ér
telmezés. Ebből az életmű Jelenségrákérdező” rendszerezése következhet, amely
nek során több szakasz, szólam elkülönítése mentén jöhet létre egy életrajzi alapú 
pályaív. A legenda főleg a légiósregény szerzőjének karakterére épült, összemosta 
a regényvilágot a valósággal. Még ha vannak is megegyezések és megfeleltetési le
hetőségek (pl. a „világcsavargás” mozzanata), a tanulmány a légiósregények szer
zőjének arcélén és habitusán kívül egy sokkal szerteágazóbb és összetettebb, nem 
is mindig irodalmi műfajok alkotóját elénk állító pályaképet, irodalmi életrajzot 
mutat fel: egyaránt magában foglalja a kabaré- és operettszerző, a bulvárirodalom 
különböző műfajait működtető, újraalkotó és létrehozó író, az operettlibrettóval és 
filmforgatókönyvvel kísérletező, a szerelmi levelezést folytató, a zsurnaliszta, a 
költészeti műfajokkal is próbálkozó, sokoldalú „életmüvész” portréját.

Az életmű legnagyobb rejtélyeit (pl. a ponyvaíró indíttatásait, nyugat-európai 
kalandjainak valóságértékét, eltűnésének körülményeit etc.) természetesen a Rej
tő-emlékkötet egyetlen tanulmánya (résztanulmányok foglalkoznak pl. szerelmi 
levelezésével, illetve ismeretlen/kiadatlan müveinek gépiratváltozataival - a szer
zők: Győri Anna és Szilágyi Zsófia Júlia), sem a 160 oldalt kitevő szövegközlések, 
sem az említett Thuróczy-tanulmány által megrajzolt Rejtő-pályaív/életrajz, sem 
az utóéletével foglalkozó esszék (Kemény István, Thuróczy Gergely) nem old
ják fel, mégis azt kell mondanunk, hogy nagyon fontos kötet, hiszen átláthatóvá 
igyekszik tenni számunkra egy grandiózus irodalmi örökséget, végre disztingvál 
és határt von az anekdota, a kultuszjelenségek, a recepció, illetve a valós alkotói 
opus jelenségei és kiterjedései között: az irodalmi hagyatékot és nem a legendát 
értelmezi és értékeli. Ez utóbbit a tudományos interpretáció és filológiai megkö
zelítések, illetve kutatások eljárásaira és eredményeire alapozva teszi. Végre az őt 
megillető alakulástörténeti (régebben talán azt mondtuk volna: irodalomtörténeti) 
kontextusban és helyen láthatjuk a klasszikussá ért életművét.

Rejtő Jenő - tudományos értékelését tekintve - „sokat kallódott” opusa nyomán 
eszünkbe juthat (akinek egyáltalán van tudomása róla) egy ugyancsak jobb sorsra 
érdemes, kétkötetes vajdasági magyar légiós (kaland)regény, a Szabó István-And- 
rée Dezső szerzőpáros jegyezte Egy legionista naplója; Hat esztendő a Francia 
Idegenlégióban (1923-1929). A hivatalos vajdasági magyar irodalomtörténeti ká
non egészen a legutolsó időkig nem tudott vele mit kezdeni, jobbára dilettánsnak 
minősítve került a peremre, érdeklődésen kívülre - holott nem az, nem értéktelen 
alkotás, de még ha az is volna, sem lehetne törölni a térségi kisebbségi irodalmi 
reprezentációból, hiszen két szempontból is fontos igényekre reflektált 1930 táján 
(nincs ugyanis pontos évszámjelzete), amikor megjelent. Ez az az időpont, amikor 
mind az amerikai/európai (pl. E. Hemingway, E. M. Remarque művei), mind a 
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magyar/vajdasági magyar irodalomban (Markovits Rodion, Műnk Artúr, Darvas 
Gábor etc. munkái) nagyfokú érdeklődés és igény mutatkozik az első világháború 
eseményeinek regénytematizációi iránt (és a Szabó István-Andrée Dezső által írt 
dilógia reflektál erre a jelenségre), másrészt a magyar ponyvairodalom két világhá
ború közötti pályafutásának (vagy másként: aranykorának) folyamatait követi, jól 
illeszkedik alakulásrendjébe, sorába.

Hogy a Rejtő Jenő-opus (és más bestseller-teljesítmények, pl. Charles Lorre, 
Szabó István-Andrée Dezső munkássága) teljes mértékben elnyerje méltó helyét 
a magyar irodalom történetében/történeti-poétikai alakulásrendjében, mindezek 
mellett (még) az irodalomoktatás modelljeinek gyökeres átalakulására is szükség 
volna. Egyszerűen: hogy a hivatalos kánon mellett a ponyva-/a bestseller, a tudo
mányos-fantasztikus etc. irodalom is az irodalmi tananyag, iskolai olvasmányok és 
szövegértelmezések része legyen. Egyenrangúan, nem mellékesként, és főleg nem 
alacsonyabb rendűnek, nem dilettánsnak minősítve.

HÉT ÉVTIZED CSEND
Napló 1935-1946. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója I-Il. Sajtó alá ren
dezte: Ferencz Győző, Nagy Zsejke. A jegyzeteket és az utószót írta: Ferencz Győ
ző. Jaífa Kiadó, Budapest, 2014

Olyan olvasmány Radnótiné Gyarmati Fanni két kötetben közreadott, 1200 ol
dalt kitevő naplója, amelynek olvasása a keserűség és a tehetetlen indulat érzetét 
kelti olvasójában, s nem elsősorban azért, mert nem lenne tudomása a magyar iro
dalom egyik legnagyobb költőjének végzetéről, s ne tudná (többek között magától 
a költőtől is), miféle „kor” volt az, s miképp „aljasuk el” az ember; mégis azt kell 
mondjam, hogy váratlan és megdöbbentő, mert a minden jelentős kultúraalkotó 
tetthez (így a tragikus költői sorshoz is) óhatatlanul hozzákapcsolódó, és még a ha
lálba is sorsot/megváltást transzportáló legenda csődjét éljük meg általa. Mert (ha 
egyáltalán lehet!) milyennek is gondoltuk el Radnóti Miklós halálát? Olyannak, 
mint ami a negyedik Razglednica (=Der springt noch auf) nyomán kialakulhatott 
bennünk. A valóság azonban még erre a szemernyi (erkölcsi) kilátásra, amit ez a 
vers közvetíthet, még erre is rácáfolt; sokkal borzasztóbb és brutálisabb volt.

Nem véletlen, hogy Gyarmati Fanni, aki férje halálát követően még hét évtize
det élt és dolgozott Magyarországon, ugyanennyi évtizedet hallgatott, ami a nap
lót, a férje költészetét és közös életüket illeti. Nem beszélt róla nyilvánosan, nem 
tartott előadásokat, nem ment el a férjéhez köthető jubileumi megemlékezésekre 
és ünnepségekre, szoboravatókra, sem a férjéről elnevezett intézmények rendez
vényeire. Csak sejtelmünk lehet arról, hogy miért. A költő, aki a férje volt, ebben 
az országban, e társadalom és kultúra (később: üldözött) tagjaként, e társadalmi 
közösség tagjai által, ekképpen pusztult el [egy szemtanú meséli]: „...egy szekér 
kanyarodott a kis ösvényre, ami tele volt emberekkel, úgy látta, hogy nagy részük 
agyon volt verve, a szekér oldalán vér csöpögött ki. [...] Egy SS-katona elállta az 
utat, tilos volt arra menni. Aztán hallotta, hogy felszólítottak négy embert: állja
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nak ki, és aztán négyen lekászolódtak a kocsiról. Nyilván azt hitték, valamiképp 
előnyös lesz, ha jelentkeznek. Azokkal bevitették a többit a kocsiról a legsűrűbb 
akácos bozótba, és azokkal megásatták a gödröt. - Aztán már nem látott a távolból 
semmit, csak hatvan lövést hallott. Ezért gondolta először, hogy hatvanan lehet
tek, de csak huszonkettőt találtak. Nyilván több golyót szántak rájuk. Alig voltak 
elföldelve, mint mondja, csak úgy sebtiben hányták rájuk a földet, és a fű tele volt 
vérrel és agy velődarabokkal. - Aztán ő jelentette az esetet, mint elbeszéli, mikor 
visszakerült, meg az egész környék is tudott róla, hogy egy SS-katona meg ta
lán négy magyar katona csinálta ezt. (Tehát nem SS-alakulat, ahogy a Városházán 
könnyedén elintézték.)” (501: II.).

Gyarmati Fanni ragaszkodott hozzá, hogy a napló, amelynek sorait kezdetben 
azért vetette papírra, hogy később - Mikkel, ahogy ő nevezte Radnótit - számot 
vethessenek arról, mi történt velük (mintha már 1935-ben sejtette volna, hogy va
lamikor ezek a napi feljegyzések egy korszak kórtörténeti diskurzusához tartoznak 
majd), csak halálát követően láthasson napvilágot. Viszont, hogy mégis a megjelen
tetés igényével készültek, jelzi, hogy a nyolcvanas években gyorsírásos jegyzeteit 
nem kis munkával legépelte, majd később lektoráltatta, és a két anyag összevetésé
re is sort kerített. A bulvárigényű sajtó és recepció elsősorban a Radnóti Miklósról 
alkotott kultuszkép megváltozását vetíti előre a napló azon részeinek nyilvánosság
ra kerülését követően, amely a költőnek Beck Judit festőnőhöz fűződő (házasság
törő) szerelmi kapcsolatáról számol be - Gyarmati Fanni, a feleség szempontjából. 
Persze a „károgó” irodalomtörténet erről a viszonyról már régóta beszélt, hiszen 
1989-ben kiadták a költő naplóját (Radnóti 1989), és Gyarmati Fanni, rá jellemző 
módon, nem húzta ki belőle a kompromittáló részeket (Bíró-Balogh 2015). Azt 
hiszem, hogy csak az említett, nem történeti-poétikai szempontokat érvényesítő 
recepció közvetíthet olyan képet, amelyben egy opus lírai hangját és szerepeit min
den tekintetben azonosítja a hús-vér költő életének megnyilatkozásaival, vagy más 
esetben, a regény elbeszélői szerepét az író magánéletével. Ezekből enyhén szólva 
is „idomtalan” következtetések jöhetnek létre, pl. az istenes versek költőjéről ki
derülhet, hogy még véletlenül sem volt szent életű ember, a nagy mesélőről, hogy 
egy emberkerülő mizantróp, a humoristáról, hogy egy megkeseredett ember, nem 
beszélve arról, hogy ez a gondolkodásmód a költői szerepet eleve egy valóságtól 
és világtól elvont, életszerűden, már az aktuális jelenben valamiféle legendába/ 
kultuszba merevedett életformával azonosítja. Természetesen ezek legkevésbé sem 
adekvát eljárások, és nincs is ilyenekre szüksége a recepciónak. Amit ez a napló 
„lebont”, az az említett és más eseményekhez kapcsolódó hiteltelenségek és legen
dák. Az egyik épp a Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni „irodalmi” házasságáról 
alkotott idillkép, amelyben a férj hűtlensége is esztétikai értelmet nyer. S noha a há
zasságukon belüli nyitottságról és toleranciáról szóló képet Gyarmati Fanni maga 
is formálja és gerjeszti - elsősorban a külvilág felé -, a mai olvasó számára és az 
elmúlt hét évtized nyújtotta rálátás, illetve a megváltozott gondolkodás adta szem
pontok érvényében inkább azt érzékeljük, a naplóból az látszik, hogy a feleség 
számára ez inkább valamiféle csapdát jelentett, védekezési mechanizmust, a valós 
ellenérzések és sértődöttség palástolását. Nem is tartható fenn ez az állapot sokáig, 
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Fanni megmondja férjének, hogy nem tudja elfogadni, hogy mással is legyen „tör
ténete”. Gyakran emlegetett érv, hogy Fanni is beszámol Radnótinak más férfiak 
iránti vonzalmáról, amit a férj is neheztelés nélkül fogad el. Csakhogy Fanni efféle 
fellángolásai - hangsúlyozom: mai szemmel - inkább csak revansszerü fantáziák, 
mintsem valós érzelmi kapcsolatok és viszonyok. Hogy Fanni számára elsősorban 
megalázottságot jelent az ügy, mi sem bizonyítja jobban, hogy egy baráti össze
jövetel alkalmával Radnótit, aki egész este Beck Judittal foglalkozik, mellette ül, 
maguk a társaság tagjai szólítják fel önmérsékletre.

A másik, évtizedeken át fennálló tévhit, miszerint Gyarmati Fanni nem volt je
len Radnóti exhumálásakor (ez csak részben igaz!), nem tekintette meg a földi 
maradványokat. Ez ugyancsak érvénytelenné vált. A napló legmegrázóbb részletei 
épp ezek. Miután 1946. augusztus elsejét követően barátai megmutatják neki az 
Új Életben megjelent hírt az Abda határában történt exhumálásról, és a névsorban 
Radnóti Miklós nevét és adatait, azon nyomban hozzákezd a hivatalos ügyek inté
zéséhez, és auguszutus 12-én Ortutay Gyulával, aki baráti és munkatársi körének 
legmeghatározóbb alakja, a Rádió Graham gépkocsiján Győrbe utazik, s a teme
tőben felnyittatja a koporsót. Még ennél is megrázóbb pillanatok, amikor otthon, 
egyedül maradva kibontja az exhumáláskor a költőnél talált és neki, az özvegynek 
átadott csomagot: „Azonnal hozzáfogtam kinyitni a kis csomagocskát az írásokkal, 
még Margit ott volt akkor, csak futólag láttam, hogy képek, az én utolsó levele
zőlapjaim, amiket még Vácra írtam, voltak benne, aztán egy szerb felírású notesz, 
benne az ő ragyogóan tiszta, biztos, gyönyörű írásával ajánlás az elején, annak, aki 
megtalálja, hogy juttassa el Ortutay Gyulához. Magyarul, németül, szerbül, ango
lul, franciául. Aztán versek, hol elmosódva, hol olvashatóan, azok, amiket Szalai 
Sanyi hozott, és néhol variációkkal, és még öt másik. Köztük a Gyökér című, amit 
még tavaly egyszer Háy Kari említett, hogy ilyen címűt is írt odalent, és ezenkí
vül még négy kisebb volt Razglednica címmel. Azóta megtudtam, ez szerbül van, 
annyit jelent, mint képes levelezőlap, szóval körülbelül annak a versfajtának felel 
meg, amit Carte postale címmel írt annak idején Párizsról” (503: II.).

Gyarmati Fanni naplójának olvasását természetszerűleg determinálja, hogy 
Radnóti Miklós hitvese, szerelmi költészetének legjelentősebb múzsája volt; közös 
életüket, majd ennek a háború miatti ellehetetlenülését és tragédiáját tematizálja. 
Rendkívül intim részleteket is feltár (a nászéjszakájuk történéseit, szexuális életük 
problémáit, a védekezés nehézségeit, abortuszait; később az oroszok által történt 
megalázásának és megerőszakolásának eseményét), s válik ezáltal egy társadalmi 
réteg, a városi polgári értelmiség szokáskultúrájának, életvitelének dokumentumá
vá, e szempontból is kortörténeti elbeszéléssé. Ugyanakkor egy sok műfajú alkotás; 
családregény, holokauszt- és nöirodalom, illetve „fejlődésregény” (Ferencz 2014: 
664). Két különböző habitusú naplóíró, „két Fanni” szólal ugyanis meg lapjain. 
Az első, a kicsit infantilis és szerepjátszó, irigykedő, szerelmes és a szerelmével/ 
férjével marakodó huszonéves nő, aki minden hisztériája (pl. az elegánsabb és ön
állóbb nők iránti ellenszenve, saját elhanyagoltságának túlméretezése etc.) ellené
re is küldetésének tartja, hogy Radnóti Miklósnak társa, támogatója, munkájának 
avatott kritikusa és értője legyen. A „másik” Fanni a negyvenes években jelenik 
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meg és lesz elbeszélővé, ekkor - miután a férfit behívták munkaszolgálatra - több
nyire magányos, a megpróbáltatások közepette felnőtté ért nő, „túl mindenen”, aki 
már tudja, hogy olyan dolgokat is „ki kell és lehet bírni”, amelyekhez képest a 
férj hűtlensége, vagy a szépség és fiatalság elvesztése jelentéktelen történéseknek 
tűnnek. Immáron egy belső korlátáitól megszabadult, önálló, döntőképes nő beszél 
a naplóban, aki tudja, hogy 1946. szeptember 9-ét követően, miután az utolsó ese
ményeket is dokumentálta a Radnóti Miklós hitveseként leélt tizenkét esztendőről 
(beleszámítva az utolsó két évet is, amikor még nem tudja, bár sejti, hogy özvegy, 
mert a férjét meggyilkolták), ezt követően, amíg él, hallgatni fog.
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„TESTES KÖNYV”
Patak Márta: A test mindent tud. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2015

Nem túl jó és nem túl rossz. Viszont középszerűnek vagy semlegesnek sem 
mondhatjuk Patak Márta A test mindent tud című regényét, hiszen egyáltalán nem 
hatás nélküli. Olvasása nem hagyja hidegen olvasóját; lehet lelkesedni érte, s fel 
lehet háborodni rajta. Egyszerre.

A rendkívül kimunkált, gördülékeny és plasztikus magyar nyelven megszólaló 
elbeszélő (Helén) hőse és mesélője is a regénynek, amelybe legalább két másik, 
műfajukat tekintve a memoár és a napló határmezsgyéjén meghatározható alkotás, 
Trombitás Janó emlékiratai és Csemai Mátyás naplója és filmje (pontosabban en
nek irodalmi forgatókönyve) ékelődik. Szerveződését tekintve rövidtörténetekből 
építkezik a szöveg minden szinten, tehát a szerelmi „négyszögről” szóló, Helén 
által közvetített kerettörténet, az 1942-es újvidéki eseményekre visszaemlékező 
Trombitás-kézirat s a Csemai-naplóból előkerült, az 1944-es délvidéki megtorlá
sokat megjelenítő filmtörténet is. Az egymásba ékelődő narratív rétegeket a szá
mozás módjával különítette el az elbeszélő: az alaptörténet fejezetei arab, mások 
történetei viszont római számozásúak. Regényszerüségének elfogadása is ezen 
áll vagy bukik. Megítélésem szerint bukik. Nemcsak arról van szó, hogy a rövid
történetekre tagolódó szöveg nem szerveződik egységes regényalakzattá, hanem 
arról, hogy maga a főelbeszélés sem fogadja magába a többi szólamot, mi több, 
a Trombitás-memoár és a Csemai-napló elolvasása és közzététele után Helén 
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egyszerűen „megfeledkezik” róluk, „elejti” a szálakat, amelyek így „idegen test
ként ékelődnek a klasszikus nemi szerepek képlékenységét is felvállaló „szerelmi 
négyszög”-történetbe, amely diszkréten biszexuális/homoerotikus kapcsolatokról, 
a Jóízlés” határán belül kibontakozó testvérszerelemröl (is) szól. Ugyanis a sze
replői négyes valamennyi tagjának (Mátyásnak, Annának, Helénnek és közvetve 
Imrének is) gyermekkori traumákra visszavezethetően sérült az identitástudata.

Az elbeszélés retrospektív jellegű. A visszatekintés eljárását és beszédmódját 
tragédia, gyermekkori pajtása, testvérként szeretett barátja, társa/szerelme, Csemai 
Mátyás, azaz Matyi halála hívta életre és hozta létre. Helén két nappal azután szó
lal meg, s kezd történetük elmesélésébe, miután Leányfalunál a Dunába szórták a 
Madridban, közlekedési balesetben elhunyt férfi hamvait. A gyermekkor történetei
vel kezdi. Apró mozzanatok, megfigyelések, események és epizódok következnek 
egymás után, amelyekből érthetővé válik, hogyan alakult ki, és miért cipelik súlyos 
vagy kevésbé súlyos teherként lelki sérüléseiket.

A testvérpár, Matyi és Anna ún. színészgyerekek, akik saját szerepeikkel és si
kereikkel eltelt szüleik mellett (és nem velük!) látszatszeretetben, engedékeny csa
ládi légkörben nevelkednek, amit semmi, legfeljebb egy hajszálnyi határ választ 
csak el a teljes érzelmi elhanyagoltság állapotától. A sorsközösség ismérve vezeti 
hozzájuk, s nő fel velük együtt, „fogadott testvéreként Helén, az elbeszélő, aki 
hétéves volt, amikor szerb édesapja egyszerűen kilépett az életükből, s miután új 
házasságra lépett, édesanyja még a közös fényképekről is eltünteti a férfi alakját, 
s ezáltal a szó szoros értelmében kitörli az emlékét is tudatukból, a kislány ugyan
csak identikus apakép és férfi minta nélkül marad. Hogy a felnőttek világával nincs 
reális és működő kapcsolatuk, a három gyerek felnőtté válása során ez nemcsak 
abban mutatkozik meg, hogy különbejáratú, teremtett világukban összekeverednek 
a nemi szerepek, hanem abban is, hogy nem a valós, hanem egy virtuális világ 
jelenségeiben hisznek, fiktív személyek és habitusok lesznek majd az etalonjaik. 
Matyi számára pl. nem az édesapja alakja, hanem egyik szerepe, egy fiatal német 
tiszt lesz a legfőbb példakép; erre a szerepre vezethető vissza az oldalkocsis mo
torkerékpárok iránti rajongása is, ami majd a halálát okozza, illetve a Spanyolor
szágban megismert, az oroszországi fogolytáborokat megjárt világháborús veterán, 
Luishoz való feltétlen kötődése, aki „háborús veterán motorok és harci jármű- meg 
regpülőgépmodellek megszállottjai” (191) számára alapított klubot, és magyar baj
társakhoz kötődő emlékei is vannak a háborúból. Anna viszont e különbejáratú és 
felnőtt minták hiányában konstruálódott világukban „önként vállalta a szerepét, 
ikertestvérként egyszerre az édesanyja, a nővére, a felesége és a szeretője is akart 
lenni az öccsének” (27). Annak, hogy Helén pszichológus lett, és nem képes tartós 
párkapcsolatokra, saját bevallása szerint is sok köze volt az ikerpárhoz fűződő am
bivalens viszonyának. Jó példa erre házasságának sikertelensége: „Matyival elég 
gyakran, Annával viszont csak hébe-hóba találkoztunk. Nem erőltettem, tudtam, 
hogy Anna úgyis rögtön hívni fog, amint szüksége lesz rám, mert Matyin kívül 
az örömét csak velem tudja megosztani. Anna nagyon zárkózott, kiismerhetetlen 
természet, nagy szerepe volt abban, hogy pszichológus lettem.

168



Én már elsőévesen rögtön novemberben férjhez mentem egy évfolyamtársam
hoz. Úgy éreztem, itt az alkalom, hogy végre elszakadjak tőlük, főleg Annától. Az
tán alig másfél év huzavona után végleg szétköltöztünk Balázzsal...” (15).

Legsérülékenyebb személyiséggé Matyi válik közülük: művészi tehetségét fes
tőként képtelen kibontakoztatni. Tanulmányait Budapesten félbehagyja, Madridban 
pedig már nincs kitartása új tájékozódásokra, s a mesterek is hárítják vagy idegen
kednek problematikus világától. Számtalan festménybe belekezd, nagyszerű terve
ket készít, többek között monodrámát szeretne írni az 1942-es újvidéki vérengzések 
vádlottjairól, illetve ír egy filmforgatókönyvet (annak irodalmi részével készül el) 
az 1944-es megtorlásokról, de az elképzelésnek a naplóban megformált szinopszi
sain túl nincs tényleges folytatása, illetve kimenete: „Helén, én nem vagyok erre a 
világra való, nemegyszer hallottam tőle. Meg hogy azt hazudta magának, hogy jó 
festő. Azt mondta, ringattam magam egy illúzióban, aztán megijedtem, de el is ment 
a kedvem a festéstől” (19).

Mint más témák taglalására, Matyi alkotói válságának jelenségeire is többször 
visszatér, ismétli, árnyalja és más-más szempontból világítja meg az elbeszélő - 
legerőteljesebben a Matyi történetével foglalkozó első fejezetben {Amit Matyiről 
tudhatok). „Matyi nem éri be kevesebbel, a tökéletesre törekszik, és nyilvánvaló, 
hogy kudarcot vall. Sok témába belekap, és előbb-utóbb mindet félbehagyja. Nem 
ismer kegyelmet, nem bocsát meg magának a tökéletlenségért. Folyton marcangolja 
magát, mintha örömét lelné abban, hogy közben szenved. Nem tudja megrajzolni az 
enyészet mítoszát, ebbe se nyugszik bele” (60).

A gyermekkori elhanyagoltság, magány, konfliktusok, zaklatások, Anna agilis 
természete, tanulmányi és szakmai kudarcok, egzisztenciális kilátástalanság és iden
titászavarok jelentette traumák után Matyi véletlenül találkozik össze a félig olasz, 
félig magyar, Madridban élő uruguayi fiúval, Imrével, aki után elmegy Spanyolor
szágba, s tragikus körülmények között bekövetkezett haláláig hét évet tölt vele a 
fővárosban. Helén szerint ,,[a] tehetetlenség vitte el Matyit. Anna hamar belefáradt, 
hogy minden pillanatban tartsa benne a lelket, mikor maga sem hitte, hogy egyszer 
még híres festő lehet belőle. De nem akarta bevallani magának sem, hogy nem hisz 
benne, Matyi viszont érezte, ott is hagyta a főiskolát. Azt mondta, aki itt folyton mű
vészetről beszél, az lehet, hogy rájött valamire, de hogy neki tanítani az égvilágon 
semmit nem fog, abban biztos. Meg ezt a sok fölösleges mázat nem hajlandó magára 
kenni, ő csupaszon akar festő lenni, ahogy megszületett, de itt mindenki rá akarja 
aggatni a festőköpenyét, nem veszik tudomásul, hogy neki nincs szüksége rá, mert 
ő nem szégyelli, hogy meztelen” (19).

Az Újvidék-történet. Tehát egy mély intellektuális és érzelmi válsághelyzetben 
jelenik meg váratlanul/a sors akaratából (?) Imre, s avatkozik bele Matyi élete ala
kulásába úgy, hogy - ismét csak Helén és egy újabb megvilágítás szerint - új esélyt 
ad számára, újabb „hét évet ajándékba”: „O lett neki a menedék, egész lényével, 
Bácskástul, Madridostul, mindenestül, megtanult tőle kicsit élni is, azt hiszem” (61).

Imre, noha Uruguayban nőtt fel, bácskai (egészen pontosan: újvidéki) magyar 
származású nagyszülei mellett magyarnak nevelődött. Montevideóban mindig is 
magyarnak vallotta magát, noha „szigorú értelemben véve” (54) - mifelénk talán 
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úgy mondanák: „vérségi alapon” - nem volt az, mivel édesanyját 1942 februárjá
ban az árvaházból hozta el sváb nagyanyja, aki „úgy volt sváb, hogy közben inkább 
magyar, vagy úgy volt magyar, hogy közben sváb is...” (54). Imre édesanyja felte
hetően azon árvák egyike volt, akinek a szüleit az újvidéki razzia során ölték meg, 
miből kifolyólag „lehetett szerb, szlovák, magyar, zsidó, cigány vagy sváb, esetleg 
székely vagy dobrovoljac, rutén vagy román is akár” (54). Az övé (miután Madrid
ba költözik, kiderül, hogy európaisága is) más természetű magyarság, mint Matyié, 
Annáé és Heléné, illetve a magyarországi, közép-kelet-európai, de különösen a 
bácskai emberé. Magyarsága „vallott és gyakorlott, nem pedig születési alapon járó 
kiváltság vagy érdem volt a szemében, de úgy, hogy ö uruguayi és közben olasz, 
szicíliai olasz is egyszerre” (54). Ami pedig európaiságát illeti, a külső szemlélő 
attitűdje jellemzi. Helén szerint „Imre természetesen nem európai. Hiányzik belőle 
az olaszok megbocsátható nyeglesége, a görcsös önigazolásvágytól fűtött magya
rok örökös szorongása, amit Matyi közép-keleti kórnak nevez, hiányzik az öntelt 
spanyolok korlátolt szűklátókörüsége. Kívülről tudja nézni, otthonról ismeri jól 
Európát” (55).

Montevideóban sem anyai, sem apai (olasz) nagyszülei nem tanulnak meg ren
desen spanyolul, ugyanakkor ezt, amit nálunk „kisebbségi léthelyzetnek” neve
zünk és handicapnek tartunk, ők frusztráltság nélkül, inkább előnynek fogják fel: 
„Imre otthon egyszerre három nyelven is beszélhet. Angolul és németül is perfekt, 
egészen nyilvánvaló, hogy a nyelvtudásával tud majd boldogulni Európában” (55). 
Nagyapjának - aki feleségével és örökbe fogadott gyermekével közvetlenül a raz
ziák után távozik a vidékről - magyarságtudata és annak vállalása erősen nosztal
gikus alapú, honvágyat is tartalmaz, viszont nincs benne a háborús összeomlás, a 
bűntudat, a tehetetlenség útvesztője és a megtorlások miatti félelem kataklizmája: 
„Akármi volt is, akármi történjen is, te magyar vagy, fiam, ezt ne felejtsd el, köti a 
lelkére a nagyapja a halálos ágyán, miután elmondja a családi titkot...” (55).

Imre a Budapesten meglátogatott, egykor Újvidéken élő Tera nénje révén egy 
egészen másféle magyarság- és Bácska-kép birtokába jut. Noha nagyapja a halálos 
ágyán megígérted vele, hogy mindenképpen elmegy Újvidékre, hogy megismerje 
azt a - valójában képzeleti, és az emlékek áthatotta - vidéket, Bácskát és Újvidé
ket, amelyről mint a világ legszebb tájáról beszél, nem biztos, a regényből leg
alábbis nem derül ki, hogy Imre és Helén, aki az édesapja nyomára szeretne jutni a 
délvidéki városban, eljutnak-e végül a helyszínre, Újvidékre. Imre első, hét évvel 
korábbi nekirugaszkodása, amikor csak Szabadkáig, illetve Magyarkanizsáig ér, 
azért végződik kudarccal, mert nincsenek fogalmai az európai politikai és nemze
ti határok szabdalta létezés feltételeiről. Azt sem tudja, hogy Magyarországot és 
Bácskát határ választja el, s hogy a vajdasági hírekről nem a magyarországi médiá
ból kell tájékozódnia. E látogatása alkalmával találkozik a várnegyedben Matyival, 
aki majd utána megy Madridba, s aki az ö családjának újvidéki története által meg
érintve próbálja meg, mintegy utolsó kísérletként újraalkotni művész identitását 
(„Mikor Matyi írni kezd, magában elmosolyodik, hát idáig jutottam, a reménytelen 
önkifejezés első és utolsó állomásához!” [187]). Forgatókönyvet ír, amely a 42-es 
és a 44-es vérengzéseket jeleníti meg azzal a tanulsággal, miszerint „a 44 őszén 
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történt kegyetlen öldöklés a 41/42-ben történtek közvetlen következményei”, s az
zal a szándékkal, hogy „a néző agyának rejtett zugában maradjon egy villanásnyi 
háttérjelenet is akár, ne csak azt lássa, amire a kamera fókuszál” (159). Filmjéhez 
felhasználja a barátja Tera nénjétöl hallott történeteket, amelyek a kislány szemével 
regisztrált 42-es újvidéki tömegmészárlásról, illetve S.-nek, egy, a 44-es megtor
lások során meghurcolt, megkínzott, s a csodával határos módon - de lehet, hogy 
csak egy jobb érzésű partizán kegyeinek köszönhetően, aki leüti a vesztőhelyre 
vezető úton, s ott marad a sárban - megmenekült férfi (nem derül ki pontosan, 
hogy Tera néni, vagy egy közvetlen hozzátartozójának a férje-e) traumatikus élmé
nyeiről szólnak. Trombitás Janó történeteivel azonban legfeljebb csak hall, mert a 
címmel ellátott rövidtörténeteket, amelyeket - a nem sokkal később öngyilkos - 
Trombitás (nagyszerű zenész volt, de még 1991 -es Budapestre költözését követően 
sem volt képes túltenni magát családi és személyes traumáin) Imre számára vetett 
papírra mintegy végelszámolásként, s az csak hét évvel később, Matyi hamvainak 
hazahozatalát követően veszi át nénjétöl, aki megőrizte számára. Ezeket már Helén 
olvassa, s illeszti saját Újvidék-elbeszélésébe (Amit Újvidékről tudhatok) Matyi 
filmjének irodalmi forgatókönyvével együtt.

A Trombitás Janó történetei, illetve Matyi filmforgatókönyvének részletei je
lentik a regény legmegrázóbb és legértékesebb fejezeteit. Megváltoztatják mind 
Helén, mind Imre korábbi magyarság- és Bácska-képét. Imre csak ekkor érti meg, 
hogy nincs, lehet, hogy soha nem is létezett, de a második világháborúban végképp 
megsemmisült az az idilli Bácska-kép, amelyről a nagyapja, aki nem tudta, hogy 
kivándorlásukat követően mi történt a vidéken, egyrészt csak a „véráztatta drága 
magyar föld kopottas [...] mítoszá”-t (192), másrészt saját emlékeit örökítette át az 
unokájára. Nem tudjuk meg, vajon elutazik-e végül Imre és Helén Újvidékre. Csak 
sejtjük, hogy - a közben megszerzett keserű tudás (hogy lehetne idilli az a föld, 
ahol ilyen szörnyűségek történnek!) birtokában - már nem.

„Imrének nagyon kevés fogalma van a mai Magyarországról, erre Matyi ha
mar rájön. [...] A legszívesebben azt mondaná neki, hajót akar, felejtse el, amit 
a nagyapjától hallott Újvidékről, Budapestről, Magyarországról. Ha tényleg meg 
akarja tudni, mi történt, miután a nagyapja kivándorolt, akkor nézze visszafelé az 
eseményeket. Vagy jobban jár, ha elolvas egy-két Gion Nándor-regényt” (192).

Egy nem és egy igen. Patak Márta regényét olvasva nekünk, térségi olvasók
nak - akiknek az olvasmányélményeken túl, családtagjaink és ismerőseink révén 
közvetlen elbeszéléstapasztalataink is vannak az 1942-es és 1944-es tömeggyilkos
ságokról (mert nem teljesen igaz, hogy felmenőink a legutolsó időkig hallgattak a 
történtekről!) - is a Gion-regények jutnak eszünkbe, vagy a legújabb Végel-regény, 
a Neoplanta avagy az ígéret Földje. De fel kell merüljön bennünk az a kérdés 
is, hogy épp az elbeszélő által említett Gion-opus, s a 2013-as Végel-regény után 
nyújthat-e, jelenthet-e még valamiféle többletet A test mindent tud. A hétköznapi 
ember sorsát alakító fátum, a kisember tehetetlensége, az emberben lakó szörnye
teg (amit előidézhet a gyávaság és a félelem egyaránt) vagy épp ellenkezője, hogy 
a szörnyetegnek is emberarca van, vagy az a tény, hogy sokan akaratukon kívül, 
tudatlanságból vagy indulatból, megtévesztések által kerülnek bűncselekmények
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A legtermészetesebb ilyen háttér a kiskamasz elbeszélő életében a - még egysé
ges ország keretein belül - jobb napokat is megért, (látszólag) működőképes család 
lehetne, ha a kelet-közép-európai válságok és a balkáni exodus eseményei köze
pette rögvest ki nem merülnének látszatenergiái, lerántva a leplet arról, miszerint 
nincsenek és igazából soha nem is voltak sem anyagi, sem lelki értelemben vett 
tartalékai. Igaz ugyan, hogy az exjugoszláv időszak látszatjólétének és -szabadsá
gának - pl. rendszeres tengerparti nyaralások (a nagyanyának házasságkötés révén 
még egy rovinji nyaralóra is sikerül szert tennie!) - bűvöletében úgy tűnt, minden 
rendben van. Amint azonban ledőlnek a kommunista-szocialista ideológia kulisz- 
szái, megmutatkoznak az általa éltetett és megélt életforma („Mi vagyunk a szo
cialista tábor »Nyugatja«!”, „Nekünk van tengerünk!”) ellentmondásai: szellemi 
értelemben proletkult jellemzőkkel rendelkezett, míg anyagi értelemben legfeljebb 
egy hátizsákos turista lehetőségeit jelentette a vajdasági magyar ember életében és 
gondolkodásában. Persze már korábban is fel-felbukkannak bizonyos figyelmezte
tő jelek: pl. olcsósága miatt a tengeren nyaraló család folyamatosan sült halat étke
zik, minek következtében a fiú életre szólóan megutálja azt, az otthoni nagymama 
kénytelen pénzt küldeni utánuk, hogy kihúzzák a nyaralás idejét, az apa legmegha
tározóbb „tengerélménye” a nudistastrandon való kéjelgés, a kiskamasz német tu
ristának álcázva magátjut be egy ötcsillagos szállodába fürödni, mert a nagymama 
tengerparti lakásában nincs fürdőszoba, s a lavórban nem bírja lemosni magáról a 
„bőre alá is behúzódott” halszagot: „Anyuka, küldjön pénzt, maradni szeretnénk 
még két hétig, valahogy kiszorítjuk, ha kell, gyümölcsön élünk egész nap, de tudja, 
milyen a gyerek, már a hal is a könyökén jön ki, mindennap pirospaprikás lisztbe 
forgatott szardíniát vagy makrélát sütök ki bő olajban, az a legolcsóbb a halpiacon, 
legalább friss, hajnali fogás, halszagú az egész lakás, a szomszéd a múltkor lekia
bált a másodikról, elfelejtettem szólni neki, hogy szedje be a friss mosást, küldjön 
pénzt, anyuka, legalább a szardíniát meg tudjuk venni” (12).

Egy alkalommal az apával felkapaszkodnak a rovinji Szent Eufémia-templom 
tornyába, veszélyes, rozoga lépcsőkön, ami jelképes értelemben a félelem legyő
zésének, a bátorság és - az apa részéről - a biztosító szeretet próbája is, illetve 
annak kellene lennie: „[...] be vagy szarva most is, mi, mint otthon, amikor először 
mentél cukorért meg lisztért...” (14). Valami hasonló történik ugyanis, amikor ott
hon, a szabadkai Travnička 24-ben, az apa kíséretében („[...] menj előre, mutasd 
meg a gyereknek, hogy ez semmit sem tud magától megcsinálni...” [12]) életében 
először felmegy a padlásra lisztért és cukorért. E megélt „felülnézet” jóvoltából 
átlátja és összegzi adott léthelyzetüket: „[...] egy ideje nem mehetünk Rovinjba 
a nagymamához, több fronton eszik a szart, amióta kitört a délszláv háború, ré
gebben minden nyarat és telet a nagymamánál töltöttem, de ennek vége, meg a 
nagymama is Szabadkára költözött, itt lakik nálunk, mert, nem is értem egészen, 
mi történhetett, valami kétes ügy miatt el kellett szöknie Rovinjból, apám különben 
eddig sem volt teljesen eszénél, de most mintha a maradék is elhagyta volna, elege 
van abból, hogy a gyárban valami kis faszszopó suhancok baszogatják. [...] Fizetés 
nincs, kapunk a gyártól fél disznót meg müszálas zoknit, azaz apám kap fél disznót, 
anyám meg zoknit meg aztán harisnyát is, amit majd az elkövetkező tizenvalahány 
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évben hord az egész utca, a Travnička meg az egész környék, szomszédság, ha nem 
az egész város, beindul a zokni- meg harisnyacsencselés, a gyár egy ideje ráállt 
a katonai zoknik gyártására, szép vastag, zöld zoknikat gyártanak, azóta apámék 
kapnak valami pénzbeli prémiumot is, ha normára dolgoznak, bemegyek én is se
gíteni a csomagolásban, minden szerda délelőtt várom őket a gyár bejáratánál, a 
markomba nyomják a kék borítékot, én meg rohanok a kis piros kempingbiciklivel 
a Munkásegyetem előtti parkolóba márkát venni, mert akkora az infláció, hogy 
délutánra már szart sem ér a fizetésük” (15).

A létbizonytalanság végül teljesen tönkreteszi a családot; a nehézségeket minde
nekelőtt lelkileg képtelenek feldolgozni, minek következtében kiesnek társadalmi 
szerepeikből, illetve lehullik arcukról minden szociális „máz”: bornírt pöreségük- 
ben állnak egymás előtt. Az apa a katonai behívótól való félelmét (reszket minden 
csengetéskor, ezért napjait inkább a kocsmában tölti) alkohollal és idegnyugta
tókkal próbálja kompenzálni: mély depresszióba esik, megutál mindenkit, bajait 
legtöbbször a családján, leginkább a kamasz fián „veri le” (olykor a szó szoros 
értelmében is), végül stroke-ot kap. Az anya eleinte megpróbál munkával, idős 
rokonán való gondoskodással kiutat találni a nehéz helyzetből, de a tulajdonviszo
nyok tisztázatlansága miatt nem kapja meg az örökséget, vallási őrületbe menekül, 
mindenben démoni működéseket lát. A nagyanya furcsa körülmények között (talán 
valamilyen féltékenységi ügy miatt) hagyja el Rovinjt és veszíti el ottani lakását, 
visszaköltözik Szabadkára - az elbeszélő szerint ő is „bekattan”.

E frusztrált környezetben járja a felnőtté válás útját a kiskamasz elbeszélő, elke
seredettsége, ellenállása, tehetetlenség miatti dühe természetszerű következmény; 
naphosszat az apa megöléséről fantáziái: „Ma megölöm, nem érdekel, mi történik 
velem utána, inkább a kiskorúak börtöne vagy a javítóintézet, fogom szépen a nagy 
kést, előkapom a konyhafiókból, előkapom és leszúrom, a szobájában döföm belé, 
a paplant vajon átviszi-e a nagy kés, nem, a paplant biztosan nem vinné át, meg 
különben is mi van, ha felébred, kiveszi a kezemből, kicsavarja a kezem, lefagyok, 
nem merek ütni, nem merek ellenkezni, kicsavarja a kezemből a kést, megragadja 
erősen, és leszúr, belémdöfi a konyhakést, és akkor baszhatom, de nem érdekel, 
vagy akkor inkább hozom a fejszét a kamrából, állandóan azt hajtogatja, fejszével 
kellett volna széthasítani a fejed, hogy ne is éltél volna...” (15).

A családi összeomlás után, lehetséges kapaszkodók után kutatva, különböző 
közösségekben, csoportokban találja magát a fiú, kezdve a vallási felekezetek 
és gyülekezetek kínálta menedéklehetőségektől („Beíratom a gyereket a 
Kisboldogasszonyba, mire íratod be a gyereket, hova akarod beíratni, el kell járnia 
hittanra, azt mondja a Rózsi is, milyen Rózsi, a Rózsika a negyedikről, hogy nem 
lesz rendes ember a gyerekből, ha nem jár hittanra...” [45]; „Az unokatestvéremmel 
megyünk a gyülekezetbe, az Ivan Zajéiba, ő később a Golgotába jár, én meg egyikbe 
sem. A prédikátor - miután megvan mindenféle szellemi ajándékosztás, akinek el 
kell esnie, elesik, akinek meg kell gyógyulnia, meggyógyul - a halálos bűnről tart 
előadást” [57]; „Itt ülök már megint az Ivan Zajci gyülekezetben, nem tudok mit 
csinálni. Munka sincs kilátásban” [105]) az utcai gallery-k jelentette alternatívákig; 
a különböző stimuláló szerek alkalmazásán, a hazulról történő kisebb szökések és 
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céltalan útra kelések eseményein, a bandaháborúk során történt leszámolásokon és 
a rendőrségi megaláztatásokon át a heccből elkövetett rablásokig. Egy alkalommal 
például épp Lajkó Félixék felszerelését lopják el, lebuknak - noha sikerül egy 
hihető fedőtörténettel kimagyaráznia a dolgot (a bolhapiacon vette), nagyon 
kényelmetlenül érzi magát mégis a kihallgatáskor, amikor szembesül a dobossal, 
akinek a hangszereit eltulajdonította. Ez és más esetek is (pl. az apja helyett is 
szégyellj magát a fa- és biciklilopások miatt, noha megélhetési gond húzódik 
mögöttük, és sohasem derül rájuk fény) azt mutatják, bár a társadalmi kataklizma 
egyértelműen a deviancia felé sodorja az elbeszélő-hőst, a magatartását befolyásoló 
elsődleges hatóerők (nihilérzés, exhibicionizmus etc.) mögött végig működik benne 
a természetes igazságérzet és a lelki ismeret. Igaz, hogy folyton arról gondolkodik, 
hogyan ölhetné meg, mégis megretten és aggódik, amikor az édesapja összeomlik. 
Amíg a szülei dolgoznak, rendszeresen bejár a gyárba segíteni édesanyjának a 
normát „hajtani”, lehet, hogy nem épp önszántából, de segít neki idős rokonuk 
gondozásában is, és mindenféle munkát elvállal az önellátás érdekében - igaz, 
hogy ezek között az alkohollal való csencselés és a füvezés/anyagterítés is ott 
van. Tapasztalatai és az átélt próbák révén nagyon is tisztán látja helyzetét és 
lehetőségeit: „Kezdem hanyagolni a gyülekezetét. Összeszólalkozok a szüleimmel 
valami banális dolog miatt, az udvaron dühöngök. Nem miattuk, hanem az egész 
tehetetlenségemen, a helyzetemen, azon a faszságon, ami körülvesz, az ország 
szarban fürdése, az éhezés, a pénztelenség, a lábam alól kicsúszó talaj készít ki 
kurvára, semmi kedvem sincs Pécsre utazni az érettségi miatt. Egyszóval válságba 
kerülök, magam alatt vagyok, kifogyok az ötletekből, nem tudom eldönteni, 
maradjak-e Magyarországon, vagy költözzek vissza Szerbiába, amely még mindig 
sötét időket él. Odáig süllyedek, hogy magamban kezdek inni, mindig van nálam 
egy üveg gin, abból is a legszarabb fajta. Mikor leküldöm a torkomon, szépen 
lassan, szisztematikusan árasztja el a vérereimet, ezt szeretem az alkoholban, jobb, 
mint a kaja meg a szex együttvéve. Sosem rohadtam még le ennyire, ahelyett, hogy 
a közöny elégedett rabjává válnék, az értelmetlenség érzése lesz úrrá rajtam, a 
pokol előszobájában tengődök, elfogy a levegő körülöttem. Anyám kijön utánam 
az udvarra, felemeli a kezét, és csak annyit mond, az Úr nevében távozz, démon, 
mire én még idegesebb leszek, és kiszaladok az utcára” (105-106).

Amikor választás elé kerül, talán épp a felsorolt útkereséseknek és bátorság
próbáknak köszönhetően állja meg a helyét (pl. az akkor még létező sorkatona
ság büntetőszázad-szerü alakulatában, ahova azért kerül, mert nem tudja igazolni, 
hogy engedéllyel hagyta el az osztagát), ez védi meg attól is, hogy a választásra 
kényszerítő helyzetekben a rossz oldalra álljon. Nagyon nehezen viseli el, lelki- 
ismeret-furdalása van, amikor - megszokott környezetét és barátait odahagyva 
- Magyarországra távozik. Úgy érzi, cserbenhagyta mindazokat, akiket otthon a 
katonai behívó várja, ugyanakkor belátja azt is, hogy ennyivel tartozik a szüleinek, 
akiknek szüksége van rá, illetve hogy sem a passzivitás, sem a meggondolatlan 
hősködés nem jó alternatíva ilyen helyzetben. Nem véletlen, hogy a különböző 
(olykor ismétlődő), legtöbbször bibliai, illetve irodalmi mottókkal indított 12 fe
jezet én-elbeszélői hangja az utolsó, 13. részben megváltozik. Nem hinném, hogy 
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a korábbi narrátor láttatja magát ekképp külső szempontból (miként néhány in
terpretáció sugallta), mintsem inkább arról van szó, hogy az elbeszélő személye 
lesz más. A 13. fejezetben az elsődleges narrátor maga is befogadóvá válik: Jenki 
nevű, idegileg összeomlott barátjának elbeszélését hallgatja a koszovói harctéren 
(ahova önként jelentkezett, hogy később munkát kapjon) átélt borzalmakról, ese
tében arról is szóló tapasztalattal, hogy az ember (mint Jenki) egy meggondolatlan 
döntéssel hogyan működhet közre saját tragédiájának előidézésében vagy fokozá
sában. A regénynek elsősorban azért nincs és nem is lehet pesszimista kimenete, 
mert elbeszélői szinteken élteti, befogadói szinten meghagyja a túlélést biztosító jó 
vagy jobb választás lehetőségének reményét. Erre utal a szövegháttér működtette 
és a címben argumentált Szent Eufémia-legenda.

MONDHATNÁNK, HOGY TRAUMAIRODALOM
Danyi Zoltán: A dögeltakaritó. Magvető Kiadó, Budapest, 2015

Mondhatnánk, és igaz is lenne. Danyi Zoltán A dögeltakarító című regényének 
névtelen, kilétét tekintve is rejtőzködő (én-)elbeszélöje a kilencvenes évek balkáni 
háborúinak traumatikus következményeit „takarítja” narratív és metaforikus nyelvi 
szinteken is.

Egy takarítóbrigád tagjaként, valahol az egykori Jugoszlávia térségében, s az 
országot szétvető balkáni háborúk idején tetemeltakarítással tölti idejét. Nem épp 
kifogástalan állapotú kék furgonjuk, amellyel a vidéket járják és felszedik a „dögö
ket”, leginkább a járványok (pl. pestis) nyomait eltakarító szekerekre emlékeztet a 
múltból, s talán egy kicsit Darvasi László A könnymutatványosok legendája (1999) 
című regényének „mutatványosaira” is, akik mindenütt ott vannnak, ahol a történe
lem legvéresebb eseményei zajlanak. Persze ez a rozoga jármű nem jelenti és nem 
idézi fel a „halálközeli” élményben rejlő legkisebb megrendültséget (netán pátoszt) 
sem, a szó legszorosabb értelmében csak brutális jelentéseket hordoz.

A regény görgette narratív szólamok közül az utazó - és utazásai során üres, 
fehér füzeteket vásárló - elbeszélő reflexiói egyértelműen a trauma feloldásának 
és elfedésének igényére vonatkoznak. Utazásai (stoppal, vonattal, autóbusszal) az 
exjugoszláv térség és Jelentéskiterjedései” felé irányulnak: Budapest a vajdasági 
magyar ember nemzeti kötődéseit, Berlin, azaz Németország az egykori térségi 
munkavállalók (Gastarbeiterek) befogadóországát, míg Split és a tenger a jugó- 
nosztalgia egyik legerőteljesebb forrását jelenti ebben a diskurzusban. A klasszikus 
Szabadka-Újvidék vonal a tradicionális bácskaiság és a multikulturális városkép 
közötti feszültségteret jelentené, ha a balkáni háborúk idején (a regény elbeszélé
sének aktuális idejében) nem tűnt volna el mindkettő valamiféle kultúrán kívüli 
és értéktagadó süllyesztőben. Mindezen utak és útkeresések vágyott végpontján 
Amerika áll, azaz a tengerentúli utazás álma keretezi őket, amelyhez az elbeszélő a 
Luftbrücke-tervet dolgozza ki, azaz egy „amerikai teherszállító gépre való feljutás” 
tervét, minthogy „Amerika az utolsó esély” (31). Ugyanakkor a terv teljesen nélkü
lözi a reális kötődéseket (a fűvel benőtt, használaton kívüli Tempelhofon szeretne 
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repülőre szállni!), és kudarcáról egy kórházban ápolt személy (az elbeszélő?) me
séjéből szerzünk tudomást. Sokkalta inkább jelenti mindez - és erre az elbeszélés 
is egyértelműen reflektál - a trauma lezárásának, a személyiség újraalkotásának 
egyik eljárását: „[...] azzal folytatta, hogy az utóbbi időben már leszokott róla, nem 
vett több füzetet, mert tele lett a töke az egésszel, és most már csak egy fehér füzet
re lenne szüksége, egy sima lapú nagy fehér füzetre. [...] [A] Tesco parkolójában, 
egyszer csak beugrott neki, hogy Amerika, vagyis hogy ha fehér füzetet akar, akkor 
nincs más hátra, mint irány Amerika, ami elsőre nevetségesnek tűnhet” (30). Az el
beszélés előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá válik, majd ki is bontja metaforikus 
hálójából a lényeget: „neki továbbra is úgy tűnik, hogy azok a mindent kizsigerelő, 
mindent csontig fosztó évek azóta sem tudtak befejeződni, éppen emiatt határozta 
el, hogy Amerikába megy, mert ő most már végleg be akarja fejezni, végleg le akar
ja zárni ezt a kurva háborút. [...] [A]mikor a tintával a zsebében kilépett az üzletből, 
egy kicsivel máris könnyebbnek érezte magát, mert elképzelte, hogy milyen lesz 
majd ezzel a tintával írni az amerikai füzetbe...” (50).

A regény működtette metaforikus háló jelentéshordozása - a regényírás a trau
ma feloldásának eljárása, a fehér füzet a regény alakváltozata etc. - tehát jól kive
hetően épül bele és működik világában; az igazi (és szinte megfejthetetlen) rejtélyt 
maga az elbeszélő kiléte jelenti, ezért is az én-előtag záró-, illetve kérdőjelezése a 
korábbi bekezdésekben. Az én-elbeszélő jelenlétét megkérdőjelezi az egyes szám 
harmadik személyű beszédmód, az elbeszélt történet „mondta”-formával történő 
függő idézetes jelölése. Ugyanakkor az elbeszélésbe rengeteg ún. független idézet 
is ékelődik. Az első befogadói érzékelésünk az, hogy a kívülálló elbeszélő tulaj
donképpen hallgatója, elsődleges befogadója egy történetnek, amit egy - felte
hetően kórházi kezelés alatt álló -, a kibeszélésben való feloldódás eljárásához 
folyamatosan hallgatóságot kereső (lehet, hogy a regény utolsó részében P.-ként 
emlegetett) személy mesél. Mindenesetre a történet maga többször is utal rá, illetve 
magában foglalja ezt a szituációt; hőse beszámol arról, hogy ismert és ismeretlen 
személyeknek (egy színésznőnek, fiatalokból álló utcai bandának, csavargóknak 
etc.) is megpróbálja elmesélni történetét. Olykor az lehet az érzésünk, hogy főhős 
és elbeszélő mégis ugyanaz a - sérült identitású - személy, aki megpróbál egy, 
önmagát külső nézőpontból láttató eljárással is elhatárolódni a vele történt esemé
nyektől, s az ekképp való „elszámolás” után újradefiniálni magát és az életét. Az 
utolsó előtti fejezetben megjelenő P. életének eseményei több azonosságot mutat
nak a föszereplő/elbeszélö történeteivel, illetve keresztezik azt, pl. a férfi Céliához 
fűződő viszonyában.

A dögeltakarító utolsó, Tenger című fejezetének ugyanakkor egyértelműen 
szimbolikus a lezárása: a metaforikus (el akarja „takarítani” életéből a háború ér
zelmi lenyomatát, leikéből a traumatikus élményeket) és valóságos (egy ideig va
lamilyen köztisztasági egységben dolgozik vagy szolgál) értelemben is dögeltaka
rítóként működő főhős (feltehetően sok évvel a térségi háborúk után) újságot olvas 
egy spliti kávéház tengerre néző ablakánál, újvidéki telek jutnak eszébe, de már a 
„megbocsátás” gesztusával mond róluk ítéletet („...valamiféle szokatlan megnyug
vásféleség járta át, egy azelőtt ismeretlen megkönnyebbülés, mert úgy érezte, hogy 
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meg tud bocsátani Újvidéknek, meg tudja bocsátani ezeket az elhibázott éveket" 
[254]). Az a pillanat pedig, amikor a véletlenül fellapozott Slobodna Dalmacijá- 
ban rátalál egy furcsa esetről szóló hírre - egy ismeretlen férfitesthez tartozó lábat 
vetett partra a tenger, amiben P. tornacipős végtagját ismeri fel - a traumatörténet 
és a szétesett identitású egyén hánykódásának végét jelölő utalással azonosítható. 
Illetve azonosíthatnánk, mivel a záró tagmondatok feltételes módja (,jó lett volna, 
ha így ér véget, jó lett volna, ha ezzel fejeződik be” [258]) jócskán vissza is ránt a 
lezárás idilli kimenetének lehetőségéből.

A traumairodalom elbeszélésmodelljei érvényesülnek Danyi Zoltán A dögelta
karító című regényében, ugyanakkor a feltételes mód is odakívánkozik az általá
nosító meghatározás mellé, amely - amennyiben teljes egészében elfogadnánk és 
ezen a nyomvonalon vezetnénk le az értelmezést - inkább csak a kritikus munkáját 
egyszerűsítené le (kizárva a tévedés lehetőségét); csak egyetlen elméletet érvénye
sítve olvasnánk és értékelnénk a regényt. De A dögeltakarító) nem csak ez; sokkal 
messzebbre mutat (és ez az igazán megrázó és egyedítő vonása!) a traumaelbeszélés 
sémáinál. Névtelen főhőse vajdasági magyar, aki akaratán kívül, vagy rossz dönté
sek következtében belesodródik a múlt század kilencvenes éveinek háborús törté
néseibe, valamiféle szabadcsapat (kényszerű vagy önkéntes) tagjaként részt vesz a 
horvátországi tanyák „megtisztításában”, miközben több szörnyű bűncselekmény, 
brutális gyilkosság szemtanúja (ezáltal „részese”) lesz. Egy alkalommal egy horvát 
férfit a nemi szervétől az áliáig hatoló lövéssel öl meg a szabadcsapat őrült vezére, 
mert az a falhoz állítás közben fingást imitált, máskor pedig egy csoportos erő
szak áldozatává vált asszonyt gyilkolnak meg hasonló eljárással. Látszólag az átélt 
szörnyűségek következményeként jelentkeznek rajta pszichoszomatikus zavarok 
(anyagcsere-problémái vannak, vizelési, ürítés=visszatartási nehézségei). Azonban 
a balkáni polgárháborúkat megelőző időszak történéseit (mítingek, üzemanyagbiz
nisz, csempészés etc.) elbeszélő epizódokban is számos utalás történik ezekre a 
pszichés és testi zavarokra a főhős személyét illetően, ami arra enged következ
tetni, hogy személyiségének széthullása, identitásproblémái korábban kezdődtek, 
a háborús őrületet megelőzően is jelen voltak az életében. Lehet, hogy meredek 
következtetés, de mindezek a motívumok azt is sugallják számunkra, hogy a bekö
vetkező társadalmi kataklizmák „előtörténetében” nagy arányban játszik szerepet 
a társadalom tagjainak identitásvesztése, személyiségzavarai, a nemzeti, nyelvi, 
egzisztenciális talajvesztések, a személyiség önképében beállt zavar, ami sokszor 
téves döntések (pl. az önkéntesség, a szükségtelen hősködés) sorozatához vezet.

2014-ben jelent meg Újvidéken Szabó Angéla Holtszezon (Az 1990-es évek dél
szláv háborúinak vajdasági magyar katonaáldozatai) című riportkönyve, amelyben 
sorstörténeteket olvashatunk a legújabb balkáni háborúk áldozatairól és családjaik
ról. Ezen történetek egy részében is összekapcsolható a kettő, fellelhető valamiféle 
kapcsolat a bekövetkezett tragédia és a személyiség identitászavarai, illetve a belőle 
következő téves választások (ideológiai befolyásolhatóság, tévútra sodródás, rossz 
döntések) között. 2015-ben jelent meg az újvidéki Fórum és a budapesti Magvető 
kiadásában Sirbik Attila St. Euphemia című, ugyancsak a délszláv háborúk követ
kezményeit egy kamasz fiú (majd fiatal felnőtt) életét bemutató regénye, amelyben 
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az ilyen típusú önsorsrontás ugyancsak történetalakító mozzanat. Persze - s ez is a 
konklúziója ezeknek a „traumaelbeszéléseknek” - nincs olyan mechanizmus, ami 
teljes egészében megvédhetne a háborútól és kataklizmáitól. Ezért is az „egyszerre 
bűnös és áldozat” problematikája a legújabb kori vajdasági magyar próza egyik 
legfontosabb regénysorát/sorozatát (pl. Végei László regénytrilógiája: Bünhődés, 
Neoplanta avagy az ígéret Földje, a Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja) nyi
totta meg a térségi irodalomban. Ebbe a dinamikusan alakuló sorba Danyi Zoltán 
regénye, A dögeltakarító éppúgy illeszkedik, miként el is tér, távolodik tőle más 
müfajalkotó tendenciák irányába.
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HAZUGSÁGOK KORA

„A MI SZOLGÁINK LEGYENEK...”
Spiró György: Diavolina. Magvető, Budapest, 2015

„Pusztuljon az értelmiség krémje, akiktől az ország felemelkedése függ, lépje
nek a helyükbe a semmihez sem értő akarnokok, győzzön a hozzá nem értés, nem 
számít, a lényeg, hogy a mi szolgáink legyenek” (43-44) - mondja Spiró György 
Diavolina című regényének narrátora, az emlékiratait fogalmazó Olimpiada Di- 
mitrijevna Csertkova doktornő, Gorkij ápolónője és utolsó kedvese, akit - mert 
hangzásban családneve nagyon hasonlít a „csertovka”, vagyis a boszorkány szóhoz 
- Boszikának nevez az író; olaszul Diavolina (ejtése: „dzsjávolína”; nem hinném, 
hogy fonetikus, miként az a térségi rádió irodalmi műsorában hangzott el). Megál
lapítása a bolsevik rendszer hatalmi struktúrájára vonatkozik, miközben fölösleges 
magyarázattal alátámasztanunk aktualitását, hiszen az értelmiségellenesség örök 
érvényű motívuma a mindenkori diktatórikus berendezkedések és pártautokratiz- 
musok működésének - jelenünkben is.

Gorkij életének utolsó két évtizedét meséli el a környezete által inkább Lipának 
szólított doktornő, minthogy az Olimpiada névnek nincs értelme számukra, s csak 
azért van, mert - miként mondja - „szoktak a szegény emberek furcsa neveket adni 
a gyereküknek, legalább a neve legyen úri” (5). Az író életének azokat a történéseit 
tárja fel - sajátságos kétszólamú - elbeszélése, amelyek arra az időre esnek, amikor 
már világhírű és ünnepelt íróként ismerik mind hazájában, mind az európai irodal
mi közéletben, kiterjedt (és archivált) irodalmi levelezést folytat, szerteágazó poli
tikai kapcsolatokkal (és némi befolyással is) rendelkezik. A korszak legnagyobbjai 
(Herbert Wells, Romain Rohand, André Malroux, Saint-Exupéry, az oroszok kö
zül Csehov, Sztanyiszlavszkij, Meyerhold, Bulgakov, Bábel, Buharin és mások) a 
munkatársai, barátai, nem kevésbé jelentős személyiségek (Majakovszkij, Zinaida 
Gippius [Hippius]) az ellenfelei. Politikai funkcionáriusok teszik nála tiszteletüket; 
személyesen ismeri Lenint (aki száműzi az országból a csisztkák okán tett éles 
hangú kritikái miatt) és természetesen Sztálint, aki hazahívja/kényszeríti az emig
rációból, hogy aztán „aranykalitkában” tartsa ellenőrzés alatt, s akinél sok ember 
életéért könyörög (több mint kétszáz esetben sikerrel, illetve haladékkal, minthogy 
sokukat ismét bíróság elé állítják, és mégis kivégzik).

A kétféle hang két emberről fest portrét Csertkova naplójában, holott ugyanarról 
a személyről (az Alekszej Makszimovics Peskovnak született Gorkijról) van szó. 
A hétköznapi embert Alekszejnek szólítja és feltétlenül szereti, az ünnepelt írót 
Gorkijnak nevezi és kíméletlenül bírálja. (A Makszim Gorkij név egyébként - és 
a szláv nyelvekben jártasak számára egyértelműen - „Keserű Makszi”-t jelent, de 
mind a kortárs, mind az utókor recepciója átsiklott iróniáján.) A napló - miközben 
az imádott és beteg férfiról szól - társadalmi tabló és anekdotagyűjtemény a totális 
diktatúráról, amelyben az őstehetségnek számító, de nem kifejezetten „kiművelt 
ízlésű” író valahogy mégis megpróbál manipulálni és túlélni természetesen.
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Csertkova/Lipa/Diavolina már emlékiratának első oldalain megrajzolja Alek- 
szej portréját; (a képzőművészet kifejezéseivel élve) markáns színek és vonalak, 
erős kontúrok jellemzik ábrázolását: „Alekszejben minden hamis volt, az is, amit 
írt, az is, amit mondott, és az is, ahogy öltözködött. Rőt és tömör bajsza volt, a ha
ját középen választotta el és ráfésülte a fülére. Széles karimájú kalap, magas szárú 
csizma, csizmába gyűrt szürke pantalló, fekete, baloldalt átlósan gombolt, magas 
nyakú, méretre csináltatott selyem gimnasztyorka, kaukázusi bőröv. Idegenül moz
gott a maga kitalálta jelmezben, olyan volt, mint egy módos paraszt, amikor fény- 
képeszkedni megy. Mindig meggörnyedt egy kicsit, valahányszor nő mellé került, 
mintha szégyellné, hogy magas, holott egyáltalán nem volt az, a hajlott háttal kel
tette ezt a benyomást, játszotta a behódolt hímet; be is dőltek neki a nőstények sor
ra. Pipázott, mahorkát szívott, ivott, énekelt, táncolt, tetszett is a kispolgároknak, 
az arisztokratáknak és a szociáldemokratáknak, akik mindig lelkifurdalást éreznek 
az úgynevezett nép iránt, amiről senki sem tujda, micsoda, de a szegények biztosan 
beletartoznak. [...] Amikor először láttam, bizalmatlanul vizslatott körül; csak rés- 
nyire nyitotta a szemét, úgyhogy nem is vettem észre azonnal, mennyire kék. Azt 
rég tudta, hogy a polgárokat könnyedén az ujja köré csavarja, a szolgákban viszont 
ellenséget gyanított, a szolgáknak jó a szimatuk, és átlátnak rajta. A nép tényleg 
gonosz, igaza volt. Én cseléd voltam, tehát ellenség. Soha nem ismertem senkit, 
aki ennyire gyűlölte volna a népet, amelyből állítólag jött, és amelyet képviselt. Az 
volt róla az első benyomásom, hogy nyomakszik, igyekszik, felfelé tör, könyököl, 
kelleti magát, a képét tenyérbe mászónak találtam, úgy izgett-mozgott, mint egy 
kurva, hülyeségeket beszélt, és beleszerettem” (8-9).

A hetvennyolc esztendős Csertkova egy váratlan találkozás hatására kezdi írni 
emlékiratait. A tőle tíz esztendővel idősebb Marija Fjodorovnával, valamikori 
asszonyával, a valaha híres színésznővel, majd befolyásos színházi megbízottal, 
Gorkij egykori élettársával találkozik - jellemzően - a Gorkij utcában, miután úgy 
érzi, le kell jegyeznie mindazt, ami vele történt. Gesztusa nemcsak életkora, illetve 
életének azon sajátossága révén válik hitelessé, hogy mindannak tanúja volt, ami 
az orosz, majd a szovjet társadalomban történt a 20. század első felében, s hogy ezt 
közvetlen közelről, a legbefolyásosabb emberek, a szellemi vezér Gorkij, illetve 
a legfelsőbb párthatalom, azaz Sztálin környezetében tapasztalhatta meg, hanem 
elsősorban az alulról jövő, természetes intelligenciájuk révén a történéseket be
hatóbban értő emberek érzékenysége teszi éleslátóvá és szavahihetővé. A tízéves 
korában cselédsorba került, tisztességes és egyszerű lány házvezető- és társalko
dónővé avanzsál (ezáltal belépést nyer a moszkvai színházi világba, ahova asszo
nyát kíséri), majd - Marija Fjodorovna támogatása és veleszületett éleselméjűsége 
révén - továbbtanulhat, bába lesz, később pedig az orvosi egyetemet is befejezi: 
Gorkij személyes kérésére és Sztálin utasítására megy a tüdőbeteg író után 1926- 
ban Sorrentóba, ahol az emigránsként, Mussolini engedélyével tartózkodik és tevé
kenykedik: emlékiratait írja (ezért is kaphat tartózkodási engedélyt a fasiszta diktá
tortól; aki az emlékiratait írja, az már nem veszélyes!), szervezi és befolyásolja az 
orosz irodalmat, illetve annak nemzetközi megítélését, kiterjedt levelezést folytat 
a korszak leghíresebb személyiségeivel (írókkal, színészekkel és rendezőkkel, fi
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lozófusokkal, forradalmárokkal, politikusokkal és kalandorokkal) - a legtöbbjüket 
később - kivégzik:

„Főbe lőtték Kolcovot, Bábelt. Főbe lőtték a derék embereket, a besúgókat, a 
szemeteket, a közömbösöket, nehéz rendszert találni. Jezsov végezte a tisztogatást, 
aztán őt, a tisztogatót is főbe lőtték.

Főbe lőtték Aroszevet, aki Romain Rolland-ékat kísérte és jelentett róluk. Főbe 
lőttek majdnem mindenkit, aki megfordult nálunk Sorrentóban, Gorkiban és Tesz- 
szeliben. Talán egyedül a kedves Marsak maradt életben, lehet találgatni, miért.

Sztálin szövetkezett Hitlerrel, ahogy Alekszej előre látta. Kiirtotta az egész ve
zérkart, mindenkit, aki a fasisztákkal való szövetséget ellenezte vagy ellenezhette 
volna. Sztálin Hitlerrrel együtt rohanta le a lengyeleket, aztán nagyot nézett, ami
kor Hitler rátámadt a Szovjetunióra. Sok tízmillió szovjet áldozat szárad a lelkén.

Sose volt még ennyire tehetségtelen, buta, korlátolt cárunk, mondta Marija Fjo- 
dorovna. Keserűen megbánta, hogy hitt a bolsevizmusban. Azt is szégyelli, hogy 
Lenin annyira szerette” (204).

Csertkova szinte ugyanazt az utat járja be - lélekben legalábbis - az alacsony 
sorból való felemelkedés során, mint maga Gorkij, tudja, mit érez, hogyan gon
dolkodik az író, mindenkinél jobban érti és átlátja, tudja ezt Gorkij is, ezért tekinti 
kezdetben ellenségnek, s ezért lehet végül mégis a leghűségesebb társa és értő kri
tikusa. Csertkova nem tartja különösen jó írónak Gorkijt. Első elbeszélését, ami
vel berobbant az irodalmi életbe, a Makar Csudrát, „buta, kimódolt, romantikus 
mesé”-nek tekinti, de nem érzi hitelesnek legismertebb müvét, a Sztanyiszlavszkij 
által színpadra állított Éjjeli menedékhelyet sem: „Lelkesedtek a darabért, csak én 
untam, nem történt benne semmi, a szereplők nyomora nem hatott meg, láttam 
annál rosszabbat is. Minden szereplő mesterkélten és hosszadalmasan beszélt, va
lamennyien romantikusan érzelegtek. Biztosan ezért lett akkora sikere a világban” 
(12). A szocialista realizmus nagyregényének mondott Az anyát pedig egyenesen 
gyenge regényként, az író legrosszabb műveként tartja számon: „[...] soha unal
masabb regényt nem olvastam” - írta róla Nagy Lajos is a Nyugatban 1913-ban, s 
véleményét egy évszázad elmúltával sincs okunk megkérdőjelezni.

Sokkal árnyaltabban, mély megértéssel rajzolja meg előttünk Gorkij „másik 
arcá”-t, a látszatra jólétben élő, ünnepelt, de csekistákkal, ügynökökkel és besú
gókkal körülvett, becsapott, elszigetelt és megalázott, a bolsevista diktatúra csap
dájában vergődő Alekszej portréját, aki ebből a szorongatott helyzetből nem ta
lálja a kiutat, miközben helyes út egyáltalán nem áll rendelkezésére. „Alekszej 
agyba-föbe dicsérte Sztálint a Pravdában, nekünk meg azt mondta: Nagyító alatt 
a bolha is félelmetes vadállatnak számít” (148). Tanulságos történet az alkotói te
vékenységében befolyásolt és fenyegetett író esete, amikor úgy sikerül kibújnia a 
Sztálint és rendszerét dicsőítő mű kiadása alól, hogy szándékosan fércmunkát tesz 
le az asztalra (ez volt a Szomov és a többiek), majd - miután Sztálin is kimondja 
az ítéletet, „annyira rossz, hogy nem kell erőltetni a bemutatását” - nekiáll és né
hány hét alatt megírja a Jegor Bulicsovet, az elbeszélő vélménye szerint a legjobb 
drámáját. „Nem tudom, volt-e már író, aki azért írt meg egy drámát, hogy ne adják 
elő” - mondja; később pedig: „Néhány hét eltéréssel egy pocsék fércelmény és egy 
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nagy mü, írhatják a történészek a disszertációikat tucatszám” (137). XJegor Buli- 
csov majdnem nyíltan rendszerellenes; a kulákok elleni hajsza idején íródott, a régi 
(azaz: kulák) értékek védelmében. De Sztálin azt mondja, „remekmű”, s állva tap
sol a bemutató végén. „Szolgált, szolgált Alekszej, néha mégis bátran viselkedett” 
(138) - mondja Csertkova. Jellemző az a disztingváció, ahogy az író elhatárolja 
magában a „két személy” ténykedését: „Az a bizonyos Makszim Gorkij szelle
mi jelenség volt számára, lidérc, elvonatkoztatás, amihez Alekszejt voltaképpen 
semmi nem kötötte. Amit Gorkij csinált, azért Peskov nem volt felelős. A kritikát 
nem tűrte, neki ahhoz semmi köze, Peskovként hallgatta türelmetlenül, amit Gorkij 
müveit” (124).

A Diavolina minden szereplője élt - olvashatjuk a fülszövegben és Spiró György 
több nyilatkozatában is. Természetesen Olimpiada Dimitrijevna Csertkova is valós 
személy. Emlékiratai persze nem léteznek. De létezhettek. És ha léteztek volna, 
vagy létrejöttek volna, akkor ezekről a személyekről és eseményekről szólnának, 
amelyeket a Spiró György által megírt virtuális Csertkova-napló megjelenít. A dok
tornő és utolsó „Gorkij-szeretö” (fiktív) emlékezete igen sok szereplőt hív életre, 
miközben megírja és megrajzolja Makszim Gorkij/Alekszej Makszimovics Peskov 
életrajzát és a mögötte húzódó, vele együtt ható bolsevista diktatúra (véres) ter
mészetrajzát. Megfigyelései félelmetesek. Megtudjuk tőle többek között, hogy „a 
nép tényleg gonosz” (9), a „kegyetlenség oka az egyszerűségre való törekvés. Egy
szerűbb a rabokra szerelni a robbanószert, mint kézzel ásni. Egyszerűbb megölni 
a betegeket, mint meggyógyítani” (130), s hogy „lehet sejteni, kiből lesz gyilkos, 
kiből áldozat. [...] [L]egalább 85 százalékban meg lehet mondani előre. A többi 15 
százalék a véletlen vagy a végzet, vagyis az istenek műve” (203).

Csertkova emlékirata valójában anekdotagyűjtemény, méghozzá történelmi 
anekdoták láncolata. Elrémisztő és döbbenetes történetek a 20. század rettenetes 
valóságáról, a nemes/polgár/értelmiségi ember áldozattá válásáról egy ideológia 
(Spiró egyik esszéjében azt olvashatni, hogy Gorkij volt az első, aki kimondta: a 
kommunista és a fasiszta eszme között nincs lényegi különbség) árnyékában, egy 
diktátor őrült hatalomféltése következtében:

„Olykor eljött Sztálin, Molotov, Kaganovics, este vagy éjjel érkeztek részegen, 
tovább ittak, politizáltak, hülyeségeket beszéltek. Alekszej tartotta magát, és élénk
nek mutatkozott. Sztálinnak, akit a nők egyáltalán nem érdekeltek, megakadt a 
szeme Tyimosán, de nem történt baj.

Közben tombolt az éhínség, belehalt 7-8 millió ember. Alekszej egyetlen szót 
sem ejtett róla. Egyesek azzal mentegették Sztálint, hogy nem tudott az éhínségről, 
Kaganovics eltitkolta előle. Hihetetlen az emberi butaság. Hályogot növesztenek a 
szemükre, csak ne kelljen szembesülniük a valósággal. Az történt és most is az tör
ténik ebben a hatalmas országban, amit egyetlen ember, egy szűk látókörű, közepes 
képességű, bal karjára béna, alacsony, gyönge jellemű, gyáva, durva, közönséges 
alkoholista akar. Ha cár lenne, már réges-régen meggyilkolták volna” (171) - me
séli az elbeszélő, s az anekdota sajátosságainak megfelelően, csattanóval zárva 
a történetet. Elrettentő hatása nem a szörnyűségek részletezéséből, a koncepciós 
perek (pl. mérnökök, doni szabotőrök és mások pere) vádlottjai megkínzatásának 
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ecseteléséböl ered, hanem az elbeszélés egyszerűségéből, a tények közvetlen/szenv- 
telen tálalásából, „halálos” humorából.

A legtöbb anekdota Sztálinról szól. Az elbeszélés olykor tematizálja magát az 
anekdotázás eljárását is. Legjellemzőbb példája ennek a Sztálin-Buharin-anekdota, 
amely a diktátor veleszületett gonoszságát és korlátoltságát hivatott érzékeltetni:

„Egyszer Nyikitszkajára részegen állított be Sztálin, Vorosilov, Molotov, Kaga- 
novics, Buharin, meg a testőrség vezetője, a lembergi Pauker, aki szüntelenül anek
dotákat mesélt. Buharin odakiáltotta Sztálinnak: Na, Koba, most hazudj valamit 
Leninről! Mindenki megdermedt. Sztálin vihogott és azt válaszolta: Inkább, Nyi- 
kolaj, te meséld el Alekszej Makszimovicsnak, hogyan akartál engem rábeszélni, 
hogy mérgezzem meg Lenint! Mire Buharin: Igen is, 23-ban, Koba, elmondtad a 
Polbiz ülésén, hogy Lenin mérget kért tőled, mert végezni akart magával. De neked 
senki sem hitt, világos volt, hogy a megmérgezését készíted elő. Sztálin bólogatott, 
vigyorgott, aztán azt mondta: Lenin kínlódott, tisztában volt vele, hogy gyógyítha
tatlan, és azért fordult hozzám, mert bennem bízott meg egyedül. Vlagyimir Iljics a 
párt legkegyetlenebb tagjának nevezett, mondta büszkén.

Sokan gondoltuk akkor, hogy Buharinnak vége, vége is lett. De ha nem szövegel 
részegen, akkor is vége lett volna” (148).

Hasonló a csattanója a Sztálin-Kamenyev-történetnek: „Egykor Kamenyev rej
tegette a lakásában a cári kopók elől Sztálint, aki valamit rosszul idézett latinul, 
mire Kamenyev kijavította; három évtizeddel később kiderült, hogy ezt nem kellett 
volna. Persze, ha nem tud latinul, Sztálin akkor is kinyírja” (35).

Gorkijnak volt egy Zinovij nevű fogadott fia, akit kitagadott a családja, mert fel
vette a Peskov nevet. Az ö bátyja volt az a Jakov Szverdlov, aki a parasztságot kulá- 
kokra és szegényparasztokra osztotta fel, s kigondolta a kulákok kiirtását. Róla az a 
történet járta a korabeli Szovjet-Oroszországban, hogy „a cár alatt együtt volt szám
űzetésben Sztálinnal, közös háztartást vezettek, volt fejenként havi három rubeljuk, 
úgyhogy azt ették, amit vadásztak vagy halásztak. Jakov evés után elmosogatta a 
tányért, Sztálin viszont a Jaska nevű kutyájával kinyalatta, a tisztaság a részéről el 
volt intézve. Jakovról nevezte el a kutyáját, hogy élvezze, ha a névre mind a ket- 
ten ugranak. Már akkor lehetett tudni, mondta Alekszej, hogy kicsoda” (82). Nem 
nehéz persze elképzelni, mi lett volna Szverdlov sorsa - ha nem hal meg fiatalon, 
1919-ben. Öccsének, Zinovijnak így is menekülnie kellett. Az idegenlégióban bújt 
meg a csekisták elől; később Franciaországban nemzeti hős, tábornok, kínai nagy
követ lett. Lányát viszont internálták, vejét tíz évre ítélték. Csertkova szerint „akkor 
még sokan remélték, hogy az ilyen ítélet nem föbelövést jelent, pedig azt jelentette” 
(201). A tényeknek tehát nincs objektív jelentése, miként a csisztkáknak, kivégzé
seknek, koncepciós pereknek sem követhető, értelmezhető rendje. Bárkiből lehet 
vádlott és áldozat. A koncepciós perek sokszor tragikomikus bohózatba torkollanak, 
pl. amikor az ipari kémkedéssel vádolt mérnökökről kiderül, hogy az „összekötő- 
jük”-nek tartott, Nyugatra emigrált kapitalista, Rjabusinszkij már rég halott, majd 
az „összezavarodott” ügyész úgy menti ki magát, hogy azt állítja, a megnevezett 
kapitalista megegyező nevű rokonáról van szó. Ugyanígy - Csertkova kivételével 
- gyilkosság vádjával szinte mindenkit kivégeztek, aki Makszim (az író fia), illetve 
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Gorkij mellett titkárként, politikai biztosként vagy ápolásában, gyógyításában or
vosként, ápolóként szerepet vállalt. Az orvosok közül egyedül az „életelixír”-kutató 
Szperanszkij doktor ússza meg: „Az életelixírre másoknak is szükségük van, még 
mindig kutatja” (203), ironizál az orvosnő 1951-ben (Gorkij 1936-ban hunyt el!), s 
nem is érti, öt miért is hagyták életben. Marija Fjodorovna úgy véli - idézi az elbe
szélő -, mert „az én helyemre talán nem pályázott senki” (202).

Különös alakja mind a Gorkij-életrajznak, mind a korszaktörténetet festő em- 
lékiratnak/naplónak Mura, a kalandornő, Gorkij személyi titkárnője és szeretője, 
aki később Herbert Wells élettársa lett, de észt férje után Budberg bárónőként vo
nult be az európai „kémtörténelembe”: „Beszélték, hogy Mata Hari óta nem volt 
nála nagyobb kémnő...” (41). Róla szól a regény egyik leggroteszkebb jelenete, 
amikor a nála látogatást tevő Wellstől az író „régi közös ismerősünk”-ről érdeklő
dik, majd hamarosan kiderül, hogy Mura mindkét férfinak egyformán hazudik és 
csalja őket, de amíg Alekszej ezzel tisztában van, Wells akkor jön rá a kellemetlen 
valóságra: „úgy érezhette, hogy egy vénségére teljesen elhülyült sztálinista hólyag
gal ül szemben, akivel azonban még mindig osztoznia kell a nőn, akit szeret” (169). 
Ugyancsak tragikomikus vonásokkal rendelkezik a regény egyik utolsó jelenete, 
amelyben a nyolcvanhét éves Marija Fjodorovna arról beszél, még mindig dühös a 
megboldogult (Makszim és Gorkij meggyilkolásának vádjával kivégzett) Krjucs- 
kovra, Gorkijt követő szeretőjére, mert annak idején faképnél hagyta, ugyanak
kor őszintén megsiratja a férfi második feleségét, Cecét, aki miatt a férfi elhagyta, 
merthogy kémkedés vádjával őt is kivégezték.

Diavolina két magyar férfiról is említést tesz. Az egyik Pauker, egy lembergi 
borbély, aki Sztálin testőrparancsnokaként volt delegálva a kivégzésekhez: „boldo
gan és tehetségesen játszotta el, ki hogyan könyörög, csúszik a földön négykézláb, 
hogyan visít, a budapesti Operában tanulta a színészkedést, ott volt parókamester. 
Sztálin felettébb élvezte az előadását, amíg őt is ki nem végeztette” (203). A másik 
magyar Sinkó Ervin. „Megint halálra ítéltem valakit” (184), mondja Gorkij, miután 
közbenjár az érdekében, hogy fogadják be a Szovjetunióba. Befogadták. Persze 
Gorkij sem tudhatott mindent előre.

Dinamikus, a nagy névanyag ellenére követhető, izgalmas, szellemes, ironikus, 
sőt humoros regény Spiró György Diavoliná\&. Hátborzongatóan humoros.

„TÖRÖTT” ÉLETEK
Schein Gábor: Svéd. Kalligram, Budapest, 2015

Szubjektív olvasmánynapló. Úgy gondoltam, a 2015-ös Ünnepi Könyvhétre 
megjelentetett magyar prózairodalmi „termés” nehezen fogja majd az előző évi 
magyar regény- és novellairodalom teljesítményét, A kitömött barbár, a Máglya, a 
Megyek utánad, A harmadik híd, a Természetes fény, A mi kis köztársaságunk vagy 
az Átkelés Budapesten nyújtotta élményt felülmúlni, vagy legalább vele megegye
ző színvonalat és hatást létrehozni. Két vajdasági, pontosabban itteni kiadó megje
lentette regénnyel és - menetrendszerű - csalódással kezdtem hát az „idei” magyar 
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prózairodalom olvasását. Ennek feloldását versekben, a Mintha emberekből állna 
világában kerestem. (Ha írnék róla, virtuális „kalapemeléssel” kezdeném.) Majd a 
Fehérlófiai című, a bábjáték/verses mese/elbeszélés/szövegkönyv különös össze
tettségében létrejött „könyv” következett. Nagy élvezettel olvastam. Csak ezután 
vettem kézbe ismét egy regényt. Ez volt a Svéd. Ezt nem bántam meg.

A rejtély. A kívülálló elbeszélő egy meghatározó jelentőségű eseménysor és 
fordulat (Grönewald úr tudomást szerez előrehaladott, heves lefolyású rákbeteg
ségéről, és Bíró doktornőt Budapestről Svédországba kéreti) következtében kezd 
retrospektíve a múlt történéseinek feltárásába. A rejtélyes, lassan kibontott, titkok
kal telített elbeszélésnek mindezekért bűnügyi történet jellege (is) van. A szereplők 
közül ketten, Grönewald úr és Bíró doktornő (egyiküknek sem szerepel a kereszt
neve a szövegben!) mindent, vagy majdnem mindent tudnak, ismerik az esemé
nyek (vagy bizonyos események) értési kulcsát. Az olvasó és Ervin, Grönewald 
úr (később kiderül, hogy örökbe fogadott) fia számára azonban csak az elbeszélés 
folyamatában, a narratív rétegek „kicsomagolását” követően derül fény bizonyos 
magyarországi, illetve svéd családi kötelékek összefüggéseire, tulajdonképpen Er
vin Grönewald kilétére.

A regény narratív struktúráját több elbeszélésszólam és beszédhang is formálja: 
Grönewald úrnak és feleségének, Teresának az élete, Özvegy Szigeti Béláné és 
Bíró doktornő története, Ervin kiléte, illetve valódi anyjának, Stiller Annának a 
(kór)története; ezekkel összefüggésben iratok és tárgyak is (orvosi kórisme a Li- 
pótmezöről, Stiller Anna vallomása, illetve az asszonynak az ötvenes évek végén 
írt és az államvédelmi hatóságoknak címzett önfeljelentése, Ervin volt feleségének 
küldött levele, amelyet Grönewald úr lát el lábjegyzetekkel etc.) is narratívákat 
alkotnak. Tárgyaknak, Grönewald úr gyűjteménye darabjainak és bútorainak (pl. 
egy ormótlan ebédlőasztalnak) is megvan a maga külön élettörténete. S mindezek 
mögött ott húzódik Európa jól ismert 20. századi, társadalmi katasztrófák, sze
mélyes tragédiák szabdalta, súlyos történelme, amelyben az individuum szellemi 
integritása sem maradhatott sértetlen. Legkirívóbb példája ennek Ervin, akit tel
jes egészében megfosztott identitásától a közép-kelet-európai történelmi „kong
lomerátum”. A szöveg jelentésstruktúráját sajátos módon formálják a kötet képei 
(Szőcs Petra fotói), amelyek nem illusztrálják, hanem megjelenítik a tartalmakat, 
tehát jelentésadás szolgálatában állnak.

A „Svéd”-, vagyis a Grönewald-történet titkokat, áltörténetekkel elfedett ténye
ket tartalmaz, ami a jelenségek belső törvényszerűségeiből, a tények „makacssá
gáéból következően a valóság feltárásának, a nyomozás eljárásának narratív mód
szerét indukálja. Az aktív korában diplomáciai szolgálatot teljesítő Grönewald úr 
és felesége, gyermekük nem születvén, 1957-ben - nem egészen legális módon 
- örökbe fogadtak egy magyar (később kiderül, hogy zsidó) kisfiút, Ervint, aki előtt 
teljes egészében eltitkolták valódi származását és kilétét. Az igazság eltakarását 
szolgáló teremtett valóság azonban sohasem működik tökéletesen, ezért mind a 
szülők, mind Ervin élete vakvágányra jut. Ezt érzékelve dönt úgy felesége halá
lát követően Grönewald úr, hogy mégis utánajár és kinyomozza, kik voltak Ervin 
felmenői. így jut el a 2000-es évek elején Budapestre, s kerül kapcsolatba - a li- 
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pótmezei elmegyógyintézet bezárását követően nemcsak munka, hanem szellemi 
értelemben vett kapaszkodók nélkül maradt - Bíró doktornővel, aki által hozzájut 
Ervin anyjának, Stiller Annának a kortörténetét rejtő iratokhoz. E papírok révén 
azonban nemcsak egy szomorú véget ért politikai karrier története tárul fel előt
te, hanem a 20. századi európai történelem (holokauszttörténetek, sztálinizmus, az 
1956-os magyar forradalom s az azt követő megtorlások) kiváltotta kisemberi tra
gédiák, személyes kataklizmák történetfolyama is. A felnyitott Pandóra-szelence 
ugyanakkor saját létbeli és egzisztenciális helyzetének anomáliáira és kiúttalansá
gára is ráirányítja a figyelmet.

Vakvágányra futott életek. Grönewald úr 1957-ben a külügyminisztérium meg
bízásából járt többször is a kapfenbergi menekülttáborban, hogy felettesei számára 
adatokat gyűjtsön arról, mi történt az előző év októberében és az azt követő hetek
ben Magyarországon, milyen méretűek a megtorlások etc. A második útja alkalmá
val már megfogalmazódott bennük (főleg a feleségében) az a szándék, hogy a tá
borban árván maradtak közül „szereznek” gyermeket maguknak, amely eljárásban 
a „szerzés” fogalma a szó eredeti értelmében valósul meg, hiszen „kifizette a gye
rek árát, pénzt adott annak, akihez tartozott, sokat, majd a svéd evangélikus egyház 
segítségével Stockholmba vitette” (13). Erkölcsi aggályaikat azzal a gondolattal 
helyezik hatályon kívülre, hogy „a teljes reménytelenségből váltották ki, és olyan 
élettel ajándékozták meg, amilyet születése pillanatában senki sem remélhetett 
neki” (13), mi több, úgy vélték, „a történetben a bizalom és a kockázat is szerepet 
játszott [...], fogalmuk sem lehetett, kit fogadtak magukhoz, nem tudhatták, milyen 
jó vagy rossz tulajdonságokkal van felruházva” (13). Noha a gyermekhez fűződő 
viszonyukat elvileg sohasem tekintették „egy üzlet eredményének” (13), kapcsola
tuknak az évek során több nagyon súlyos hiányossága mutatkozott. Az első már az 
elhatározásban jelen van, amikor Teresa a lelkére köti, hogy „fiú legyen, mert úgy 
érezte, egy lánnyal nem fog tudni bánni”, másrészt, hogy szőke, „mert úgy nem 
fog feltűnni a svédek között, továbbá ha lehet, erős és mindenképpen egészséges” 
(13). Vagyis Teresa attitűdje eleve kizárja a szülő feltétel nélküli ragaszkodását és a 
másság elfogadását. Gyermekeszménye a germán ideálképeknek felel meg (a sors 
fintora, de erre már csak a felesége halála után folytatott nyomozás révén jön rá 
Grönewald, hogy egy zsidó fiút fogadtak örökbe!). Másrészt érzelmi kódokat sem 
lehet sem venni, sem átplántálni valakibe. Mivel Grönewaldék hamar belefáradnak 
abba, hogy kvázitörténeteket találjanak ki Ervin kisded koráról, a fiú számára élete 
első évei - az a korszak, amelynek emlékeit egy természetes családban az emléke
zet, s ennek elbeszélése tartja fenn - „sötét lyuk”-ként tátonganak: „Teresa először 
megpróbált kitalálni olyan történeteket, amilyeneket minden anya szokott mesélni 
a gyerekének az első éveiről, hogy milyen volt őt szoptatnia, átölelnie, az ölében 
tartania, hogyan aludt el, hogyan tartotta a kezét, mik voltak az első értelmesnek 
hitt szavacskái, hogyan állt föl, hogyan tanult megjárni, és már-már elhitte, hogy 
mindez valóban megtörtént, már szinte várta, mit fog legközelebb hozzátenni meg 
nem élt életéhez, de egyszer csak elöntötte a fájdalom, nem tudta, miért éppen ak
kor. Minden szóból és Ervin minden kérdéséből keserűség és fájdalom ömlött rá, 
és akkor elhallgatott, lemondott az efféle történetek kieszeléséröl, mert már ő sem 
tudta átélni őket” (47).
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A fiú és a szülei közötti érzelmi kötődés hiányáról legteljesebb képet Ervin Ka
rinhoz, az elvált feleségéhez írt levele fest. A levelet Grönewald úr jegyzeteivel 
együtt olvashatjuk, a volt feleség ugyanis - hogy ne érezhessen késztetést a vá
laszadásra - átadja azt az apósának. Grönewald úr kommentjei - nem túlzás azt 
mondani! - határozottan rosszindulatúak, ridegek és ellenségesek. Pl.: „Súlypont 
nélküli, gyenge személyiség. Megbízhatatlan. Bármi megtörténhet vele és annak 
az ellenkezője is. Ha cselekszik, nincs valódi célja, amely mellett kitart a nehéz
ségek dacára is” (153). Az apa gondolkodása (kóros gyüjtőszenvedélye is ennek 
felel meg) egy „eltárgyiasodott” világ szellemi sivárságát tükrözi. Kirívó példája 
ennek az, amikor levelében Ervin egy ismert verset (esetében ez a himnusz volt) 
szavaló fiú nyilvános felsülésének történetére utal - nem konkrét, hanem elvont 
példa kapcsán, de Grönewald úr pontosan tudja, hogy saját magáról beszél. Maga 
a következőképp tolmácsolja a történetet: „Először mindenki azt hitte, a szünet a 
szavalathoz tartozik, csak mi tudtuk azonnal Teresával, hogy baj van. Halkan súg
tam neki: »Emlékeink ura vagy a régi nagy idők óta.« Nem folytatom, borzasztó 
volt. Vigasztalásképpen megtapsolták. Ervin sírva jött le a színpadról, mi pedig 
Teresával elsüllyedtünk a szégyentől. Ervinnek még aznap este felszökött a láza, 
tüdőgyulladást kapott” (164). Vagyis a nevelőszülők - még ha valódiaknak is ha- 
zudják magukat! - magatartásából teljes mértékben hiányzik az empátia, a gyerek 
érzéseivel való együttrezdülés. Másik jellemző példa, amikor a fiú azt hazudja, 
hogy kitüntetést kapott az iskolában a kiemelkedő tanulmányi eredményéért. Ami
kor azonban az apa bemegy az igazgatónőhöz, kiderül, hogy nem igaz. „Rettenetes 
volt. Összetörve jöttem el tőle” (166) - mondja, miközben csak a hazugságot és 
nem a gyerek megfelelni vágyását, a szeretetéért való küszködését ismeri fel a 
történetben.

A Svéd által felvetett legneuralgikusabb kérdések a valóság és a fikció, az igaz
ság és a hazugság, a valódi és az ál, a gyüjtőszenvedély és rögeszmés tárgyimádat, 
illetve a felfokozott képzelőerő és az őrültség közötti képlékeny határmezsgyét 
érintik.

Teresa, miután örökbe fogadták Ervint, kijelenti, hogy „ennek a fiúnak ők a 
szülei, ők nevelik fel, itt, Svédországban, miután a teljes reménytelenségből váltot
ták ki, ezt megismételte, a teljes reménytelenségből, és olyan élettel ajándékozzák 
meg, amilyet születése pillanatában senki sem remélhetett neki. Ezért joguk van 
eldönteni, mi a jó a gyereknek, és mi nem az, sőt nemcsak joguk van, de kötelessé
gük is, hogy megkíméljék a fölösleges terhektől. Márpedig, ha megtudná az igazat, 
az fölösleges teher volna számára, semmi egyéb. Hirtelen összezavarodna, nem 
tudná, ki ő, hova tartozik, akár össze is roppanhatna” (46). Az anya azonban nem 
számol azzal, hogy az emlék nélküli múlt épp annyira elbizonytalanítja, identitás
válságba sodorja a fiút, mint valódi kilétének megismerése.

Grönewald úr gyüjtőszenvedélye (külön, elsötétített, zárt szobában tartja gyűj
teményét) az igazság eltakarásának, a valódi történetek helyetti hamisak felállítá
sának célját szolgálja; mind Ervin, mind Teresa kóros állapotnak tartja és gyűlöli 
a tárgy gyűjteményt. Grönewald urat ugyanakkor tudatossága elválasztja a valódi 
és visszafordíthatatlan őrültség állapotától. Épp a valóság, azaz tettei következmé
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nyeinek felismerése vezeti arra, hogy - az asszony halálát kővetően - „felmondja a 
szövetséget’1, amely „örökös menekülésbe kényszerítette öt, és vádak, sértések, fél
reértések végtelen sorát zúdította rájuk. A szabadságát pedig csak akkor állíthatja 
helyre, ha ellentmond Teresának, ha most, amikor már egyedül van, eléri a feltéte
lek módosítását abban a döntésben, amely visszatekintve örökké zajló, most mégis 
eseménytelennek látszó életükre, az egyetlen valódi döntésük volt: hogy megvá
sárolják Ervint, és hazugságban nevelik fel, úgy, mintha Teresa szülte volna” (47).

Ervin leveléből úgy tűnik, ha nem is tudja biztosan, de sejt valamit az igazság
ból. Felmerült benne a gondolat, hogy örökbe fogadták, különösen, hogy egy gye
rekkori összetűzés során ellenfele a képébe is vágta, miszerint „intézeti”. Később 
- felnőttkorában - pedig arra döbben rá, hogy nincsenek hatéves kora előtti törté
netei. Grönewald úr sajátos módon kommentálja a levélnek ezt a részletét; kizárt 
dolognak tartja, hogy Ervin magától is rájött volna a dolgokra, szokványos képze
lődésnek minősíti. Ellentmond ugyanakkor ennek, hogy levelében a férfi hosszasan 
magyarázza volt feleségének, miért nem akart saját gyereket, s miért nem gondolt 
örökbefogadásra.

A történelem abszurditása és az egyén személyes integritása (épelméjüsége/ 
őrültsége) képlékeny határainak kérdése tematizálódik Stiller Anna élettörténeté
ben. Grönewald úrnak a véletlen szerencse (vagy a dolgok hálózatos összefüggé
se?) játssza a kezére budapesti nyomozása során Ervin története feloldásának kul
csát. Azon az egyetlen nyomon indul el, hogy a kisfiút annak idején nem az anyja, 
hanem a nagynénje, Stiller Ilona adta örökbe, vagyis az anya csakis a halála vagy 
más akadályoztatottsága miatt maradhatott kívül fia sorsa alakításán. A név ritkasá
ga és hangzása alapján arra következtet, hogy Ervin anyja valószínűleg zsidó volt, 
s mint olyant legfeljebb három budapesti köztemetőben helyezhettek örök nyuga
lomra. A második próbálkozása jár sikerrel, itt ismeri meg az anya adatait és 1969- 
ben, a lipótmezei elmegyógyintézetben bekövetkezett halálának körülményeit. A 
temetőben Stiller Anna sírja után kutatva találkozik össze Szigeti Magdával, egy 
idős, müveit és svédországi kapcsolatokkal rendelkező hölggyel, akinek gyerme
keit és szüleit deportálták a holokauszt idején. Özvegy Szigeti Béláné barátsága 
révén kerül aztán kapcsolatba Bíró doktornővel, aki az épp akkor bezárásra kerülő 
elmegyógyintézet munkatársa, s aki nemcsak kikeresi az archívumból Stiller Anna 
kórrajzát, s küldi el másolatát Grönewald úrnak, hanem maga is belemélyed annak 
olvasásába és tanulmányozásába.

Stiller Annát mint keményvonalas kommunistát tartotta meg az emlékezet. Szi
geti Magda barátnői úgy emlékeznek rá, mint akitől „nem volt indokolatlan fél
ni” (69). 1956-ban azonban tisztázatlan körülmények között eltűnt, majd miután 
előkerült, „összevissza beszélt. Ha lehet, ekkor még jobban féltek tőle” (69). A 
kórisme szerint „krónikus paranoid skizofréniá”-ban szenvedő asszony víziói egy 
Gépről szólnak, amelynek az egyén teljes egészében kiszolgáltatott, s amelynek 
hatására kénytelen cselekedni és különböző érdekek (pl. amerikai titkosszolgálat) 
szolgálatába állni. A dosszié többek között tartalmazza vallomását, amelyben ma
gát mint a gép akaratának kiszolgáltatott amerikai kémet jelenti föl az államvédel
mi hatóságnál.
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Ez a történet mind Grönewaldék, mind Bíró doktornő számára sokkal többet 
jelent egy elmeháborodott asszony víziójánál: rámutat a történelem abszurditására, 
sokarcúságára, értelmezési lehetőségeinek képlékenységére, illetve a történetek, 
eseményszálak különös összefonódására. Grönewald úr és felesége a sors akaratá
ból épp egy zsidó származású fiút fogadnak örökbe, holott családi értelemben sú
lyos titkot takargatnak. Teresa édesapja ugyanis a második világháborúban a nácik 
szolgálatában állt, és részt vett a zsidó vagyon rekvirálásában. így került hozzájuk 
több „ismeretlen” eredetű tárgy, pl. az örök mementóként szolgáló, méreteinél fog
va is valamiféle ormótlanságra, súlyos valóságra emlékeztető ebédlőasztal. Bíró 
doktornő édesapja, akit 1957-ben letartóztattak, bebörtönöztek, megvertek és „ki
csinálták az idegeit”, „azt mondta volna Ervin anyjáról, hogy büdös komcsi, és azt 
is hozzágondolta volna, hogy büdös zsidó. Ennyi elég lett volna neki ahhoz, hogy 
semmit ne akarjon megérteni a történetéből” (90). A világot értékválságaiban értel
mező, maga is az egzisztenciális és lelki „nihil” állapotában levő doktornő azonban 
másként olvassa a történetet, mert úgy gondolja, a „kórrajzok sokszor a személyes
ség, a politika, a pszichiátria találkozásait dokumentálják” (90), s épp ezért nagyon 
nehéz bizonyos tartalmakat „elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak”, „ezáltal 
betegnek vagy egészségesnek minősíteni egy embert” (91). Stiller Anna történeté
ben nem ismerhetö-e fel a mindenkori politikai „gépezet” működése, orvosai visel
kedésében pedig a „politikai tudat és helyzet” (91) determináló ereje?

A „történet” mindenkor elfedheti a valóságot, viszont nem ment fel, és nem 
nyújt menedéket a lelkiismereti felelősség elöl. Halála előtt Grönewald úr nem
csak azért kéreti Stockholmba Bíró doktornőt, mert rá szeretné bízni, hogy adja át 
Ervinnek (aki számára megtiltja a látogatást) a származását, kilétét és örökbefoga
dásának körülményeit feltáró dokumentumokat, amelyek ugyanakkor az életüket 
meghatározó hazugság (fiktív történetháló) leleplezését is szolgálja, hanem azért 
is, mert öt kéri meg, hogy törje össze a sötét szobában tárolt tárgygyüjteményt. 
„Miután egész életében azon fáradozott, hogy ne csupán az emlékezés kényszerét 
törölje el, hanem az emlékezés hiányát is elfedje az általa kieszelt történetekkel, 
vajon miért döntött úgy Grönewald úr, hogy a valóságos történeteket helyettesí
tő történeteket is el kell törölni? Miért határozott úgy, hogy eltörli velük a saját 
életét is elrejtő őrületének minden nyomát?” (34) - teszi fel a kérdést magában 
a doktornő, mielőtt hozzákezdene a tárgyak megsemmisítéséhez. A kérdésre ad
ható válaszokat a regény elbeszélői szólama közvetítette többszintű „nyomozás” 
adhatja meg. Jellemző, hogy az apja által „gyenge személyiségének és intellek
tuális képességeiben is korlátozottnak tekintett Ervin első útja is - Grönewald úr 
halálát követően - e szobába vezet azzal a céllal, hogy „maga mögött hagyja egész 
szerencsétlenségüket és igent mondjon magára” (150) -, hogy megsemmisítse a 
gyűjteményt. Az apja azonban megelőzte és megfosztotta az önigazolás és -áltatás 
további lehetőségétől. Végül elutazik Budapestre, hogy találkozzon a doktornővel, 
s átvegye a dokumentumokat. Bíró doktornő azonban már tudja, hogy minden ér
telmetlen, mert az elbeszélés (azaz a fikció) működtette történelem nem nyújt le
hetőséget a megértésre. „Ostoba képtelenségének tartja az eljárást, mivel „az átélt 
tudások és tapasztalatok akár egyetlen nemzedéknyi idő alatt is a teljes érthetetlen- 
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ségbe merülhetnek, és velük elhallgatnak azok is, akiknek az elmondott szavak az 
életüket jelentették” (197).

Olvasói konzekvenciák. Enigmái magával ragadóak. Kérdései elgondolkodtató
ak, tartalmai nem hagynak hidegen bennünket. Minden benne van Schein Gábor 
müvében, ami egy jó regény létrejöttéhez szükséges. Az is. Jól megírt jó regény. 
Csak valahogy lelkesedni érte s „szeretni” nem lehet a Svédet. De ez bizonyára hü
lyeség. Miért kellene szeretnünk egy regényt? Amelyet olvasunk vagy olvastunk. 
Ugyanakkor nem „kritikusi”, hanem olvasói hangom mondatja velem, s íratja ide 
velem a szöveg végére, hogy „de mégis”, valamiért szeretnünk is „kellene”.

A JAPÁN HAZUGSÁG
Ferber Katalin: Az elárult Japán. Út Fukusimáig. Kalligram, Pozsony-Budapest, 
2015

Megnéztem és elolvastam mindent, amit a világhálón találtam Sono Sión Kibo 
no kuni (Land of Hope) című 2012-ben készült filmjéről. Nemcsak azért, mert Fer
ber Katalin reflektál rá Az elárult Japán című könyvében, hanem mert a könyv arra 
is ráébresztett, hogy milyen felületes és sablonszerű tudásunk van a szigetország
ról. Ami a filmeket illeti, esetleg Akira Kurosawa kultuszfilmjét, A hét szamurájt 
(1954) és Alán Resnais Szerelmem, Hirosima (1959) című klasszikusát tudnánk 
példaként felhozni tudástárunkból, egyébként meg jó néhány sztereotípiát a szor
galmas és pontos japánokról. Az említett japán, illetve japán-francia koproduk
cióban készült filmek, noha remekművek, mégiscsak amerikai-európai kulturális 
kódokon alapulnak, hiszen Akira Kurosawát is John Ford filmjei ihlették. A Kibo 
no kuni azonban belső perspektívából láttatja az eseményeket: egy állítólagos min
tatársadalom önmaga előidézte csődjét, amely ugyanakkor világméretű katasztró
fát is jelent. Jó, hogy ezeket a tartalmakat Az elárult Japán elbeszélője átélt lét
helyzetből tudja interpretálni számunkra - enélkül talán meg sem értenénk teljesen.

Az „út Fukusimáig” (Ferber Katalin könyve alcímének) jelentése egyéni-egzisz
tenciális és globális társadalmi tartalmakat egyaránt mozgat és értelmez. Egyrészt 
saját, a mindenkori idegenség karakterisztikáin alapuló identitásának felépítését 
jelöli, másrészt azt mutatja be, hogy miképp (milyen úton) jut el a mindennemű 
kompetenciáiban „mintaország”-nak tekintett Japán a technológiai-társadalmi-eti- 
kai csőd atomkatasztrófákat előidéző állapotába. Főcímében az „elárult” múlt idejű 
melléknévi igenévvel kifejezett jelző a „leleplezett” szinonimájaként funkcionál.

Japánról szóló ötödik könyvét a gazdaságtörténész szerző, Ferber Katalin re
gényként határozza meg, s noha a műfaj igen képlékeny alakzat, regényként olvas
suk mi is. Ezt egy markáns mozzanat hívja elő: az elbeszélt történet és az elbeszélő 
közötti határozott rálátási távlat, távolság. A később én-elbeszélésre váltó beszéd
mód a regény első harmadában (a visszatekintés megoldásával) két párhuzamos 
szólamot mozgat; kívülről láttatja, s harmadik személyben beszél mind magáról 
(„a kislány”), mind férje („a kisfiú”) gyermekkoráról.

A regény kulcsszava a kirekesztés, amelynek nyílt és hangsúlyozott körbejárá
sára, vizsgálatára és értelmezésére vállalkozik a szerző-elbeszélő mind magyaror-
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szági, mind Japánban töltött életét illetően (ez utóbbi tizenhét évet jelent), mind 
pedig a Japán (és a zárt típusú, hagyományos, közösségileg rögzített, íratlan nor
marendszeren, ezért parancsuralmi elvárásokon alapuló minden más) társadalom 
működésében. Van azonban e világ és katasztrófái értelmezésének egy nem ilyen 
pontosan megnevezett, de jól kivehetően kirajzolódó motívuma is: a hazugság és 
járulékos elemeinek szerepe a lét elviselhetetlenné válásában.

Mélyen visszatekintve a múltba - értelmezve saját és férje, Hirosi családjá
nak történetét - fest képet az elbeszélő arról, hogyan lett Magyarországon sérült 
identitású felnőtté, s hogyan építhette fel önképét mégis egy idegen országban, 
emigránsként úgy, hogy eleve a megvetett és kirekesztett Idegenek (a külföldie
ket Japánban „nagyorrúak”-nak nevezik, és elhatárolódnak tőlük) közé tartozott 
és tartozik ma is. Saját majdnem-létként megnyilatkozó gyermek- és ifjúkorának 
traumái az anya infantilizmusára, szülői alkalmatlanságára és alkoholizmusára ve
zethető vissza. „Okos, de veszélyesen. Átlagos akar lenni, de tudja, hogy nem az. A 
legfontosabbat azonban nem tudja: miként lehet szeretetet adni, s mások szeretetét 
elfogadni. Okosságával próbál mindenkit elbűvölni, ami sikerül is egy ideig. A 
magához édesgetett embereket azonban kínozni kezdi, s azok nagyrésze eliszkol. 
Mindenkit csapdába ejt, akivel valaha a sors összehozza. Erre az emberre csak Is
tennek volt szüksége. Egyetlen embernek sem kellett soha, a gondviselő pedig nem 
árulja el neki, valóban jól szolgálja-e. Válogatott, intelligensen megkomponált kín
zásai valójában erőpróbák mindenki számára. Ez a teszt. A vizsga. A kislány anyja 
így ellenőrzi, valóban kell-e ö a másik embernek. Kevesen bírják ki, a többség 
elbukik a vizsgán. Újra igazolja a majdnem-anya sejtését, ő bizony nem kell sen
kinek. De itt van a majdnem-gyerek. Vele mindent kipróbálhat, neki ki kell állnia 
minden próbát, abból a majdnem-anya csak diadallal, győztesen kerül ki, hiszen a 
kislány nem tud hova menekülni” (64).

A tökéletesnek hitt Japán kollektívumra és kasztokra épülő szervezettségével 
még a viszonylag patriarchálisabb felépítésű Kelet-Közép-Európából szemlélve 
is - nem túlzás! - az itteni középkori társadalmi viszonyokra emlékeztet, ahol a 
különböző osztályok közötti határvonal áthághatatlan, miközben az egyén csak a 
közösség részeként határozhatja meg önmagát: „Nem így nevezik Japánban, de 
nekem mégiscsak egy észrevehetetlen, de nagyon hatékonyan működő szegregá
ció képe bontakozott ki. Nevezhetjük ezt »önkéntes« elhatárolódásnak, de kevés 
érvvel lehetne cáfolni, hogy az egyes körök és közösségek elhatárolódása a japán 
közösségek mintáit reprodukálja. Ez ugyanis nagyon hatékonyan és sikeresen mű
ködik.

A környezetben élő helybeliek éppúgy elhatárolódtak egymástól, mint tőlem, 
s »összetartozásuk« szinte mindig az idegenek jelenlétében lépett működésbe. A 
szegregáció nem más, mint önvédelem” (163).

Ebben a világban találkozik Hirosival, a tőle majdnem húsz évvel idősebb, szü
letett japán férfival, aki azonban belső érzékenységéből és intellektuális rálátása 
révén - szándékosan és eltökélten - kívül marad az ún. kirekesztők csoportjain, 
akiknek legfontosabb törekvése, hogy találjanak maguknál - hogy maguk is ki
rekesztők lehessenek a kirekesztettekkel szemben - gyengébekket. Döbbenetes, 
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hogy miképp épülhet ilyen elvekre a családról és a nevelésről szóló közgondolkodás, 
az iskolarendszer, a közösségi normarendszer, a felsőoktatás és a gazdaság.

„Sokféleképpen és sok helyen próbálkoztam később is, kollegiális alapon, de ez 
úgy tűnt, hogy nem működött sem a nagyhírű egyetem tanszékein, sem pedig azokon 
az egyetemeken, ahol később dolgoztam. [...] Evekig reménykedtem - vallja a szer
ző. - Sokszor kerültem emiatt szégyenletes helyzetbe. Otthon sohasem tűrtem volna 
ezt. Japánban muszáj volt. Nyíltan kinevettek, nem is egyszer. Többször faképnél 
hagytak. Ezekből a helyzetekből tanultam meg, hogy próbálkozásaimnak semmi ér
telme. Mindez egy olyan környezetben zajlott, ahol a függés szinte mindenki életét 
meghatározza. Először a szülőktől. Aztán a tanárok valamelyikétől. Aztán az isme
retségi körök idősebb, vagyis befolyásos tagjaitól. Ezen áthatolni egy kívülről jött- 
nek csak nyílt felajánlkozással, lojalitással, esetleg állandó szívességek megtételével 
lehet. Mindegyik helyzettel megismerkedtem, s egyikre sem vállalkoztam. Részben 
azért, mert nem volt mit felajánlanom. Emiatt is szégyenkeztem. Volt azonban ennek 
egy másik oka. Soha nem tudtam elviselni az alá- és fölérendeltségi viszonyokat. 
Inkább többet voltam egyedül. így vállaltam a szakmai magányt, s annak kockázatát, 
hogy ez nem fog sohasem megváltozni.

Idegenségem azonban szövetségesekre lelt, legalább gondolatban. Természetesen, 
hogy legfontosabb szövetségesem Hirosi s az ő két barátja voltak. Mindhárman saját 
autonómiájukat tartották a legfontosabbnak. Az elvárások, szabályok és normák nem 
igazán érdekelték őket. Ez az, ami barátságuk alapja volt. Ezért fogadtak be engem 
is maguk közé” (169).

A szegénység, a veszteség, a lecsúszottság mind olyan tényező, amit a japán tár
sadalom hazugsággal takar el: „A japán csodával évtizedeken át foglalkozó kutatók 
kétségek nélkül elfogadták, hogy Japánban nincsenek vesztesei a páratlan mértékű 
gazdasági növekedésnek. A révület évtizedekig tartott. Japánnak súlyos, másfél év
tizedig tartó válságsorozaton kellett átesnie ahhoz, hogy e révületet először a hitet
len csodálkozás, majd a realitással történő szembenézés váltsa fel. Az természetesen 
nem kétséges, milyen komoly szerepe volt a révület megteremtésében a gazdasági, 
pénzügyi és politikai elitnek a szigetországban, nem beszélve ennek páratlanul sike
res exportjáról. A kijózanodás azonban mindössze néhány éve indult meg, s érthető, 
hogy lassan ébred rá a társadalomtudomány képviselőinek fiatal generációja, micso
da társadalmi ára volt és van a mai Japán nemzetközi gazdasági sikereinek” (189).

Ferber Katalin gazdaságtörténész szerint a japán ipari és társadalmi katasztrófák 
(a közhiedelemmel ellentétben, több is volt Japánban) a gazdasági teljesítmények ún. 
csúcspontjain következtek be, ennek pedig az az egyik kiváltó oka, hogy a gazdasági 
fejlődés átgázol az egyén érdekein - a versenyben társadalmi státusuk (pl. gyerme
kek, nők, öregek), vagy létállapotuk, pl. betegségük, szegénységük miatt lemaradók 
generációit téve tönkre: „Valahányszor veszélybe kerül a gazdasági növekedés célja, 
a »győztesek«, vagyis a kirekesztők kíméletlenül lecsaptak a vesztesekre és azokra, 
akik képtelenek elfogadni a növekedés árát: például a tömeges higany mérgezést, s 
annak súlyos következményeit. A »stabilitást« tehát a kirekesztők biztosítják, hiszen 
az áldozatokat veszteseknek tekintik. Ok a segítséget sem érdemlik meg. A vesztes a 
gyenge. A gyengeség korrigálandó. Ha erre valaki egyedül nem képes, az alkalmat
lan a »küzdelem«, azaz a verseny folytatására” (190).
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A gazdasági fejlődés - paradox módon - az „átlag és az átlag alatti teljesítmény” 
jutalmazására épül, „az átlag felettinek pedig legtöbbször be kell illeszkednie az át
lagba” (190). Mindezt a társadalom „elsöprő többségének” munkába állításával, azaz 
az „alávetett rétegek” (a nők, a képzettség nélküliek, a saját jogon szociális ellátásban 
nem részesülök etc.) részmunkaidős foglalkoztatásával érik el: ők mind veszte
sek, holott nélkülük aligha lett volna fenntartható a páratlan gazdasági növekedés a 
szigetországban. Hangjuk ritkán hallható, s többnyire láthatatlanok” (190).

A „vesztesek”, azaz a bajbajutottak cserbenhagyásának és kirekesztésének több 
megrázó példáját is bemutatja az elbeszélő. Legdöbbenetesebb talán a minamatai 
tömegmérgezés története. A halászattal foglalkozó, elnéptelenedés és elszegénye
dés fenyegette település lakóit ugyanis sok évig szisztematikusan mérgezte a Csisz- 
szió nevű vegyi üzem, amely a környék egyetlen és jövedelmező munkalehetősége 
volt. Az ötvenes évek végén azonban furcsa és vészjósló események történnek. 
Először a macskák „járnak furcsa táncot” és pusztulnak el, majd tömeges halpusz
tulás következik be, hogy végül az emberek körében is felüsse a fejét a furcsa 
betegség és megmagyarázhatatlannak tűnő elhalálozások sorozata. A gazdaság szá
mára ugyanis a külföldinél lényegesen olcsóbb alapanyagokat gyártó, ezért nélkü
lözhetetlen gyár évtizedekig a folyókba, s onnan az óceánba engedi a szennyvizét, 
vagyis a higanyt. A megbetegedett és munkaképtelenné vált családokat azonban 
cserbenhagyja a higanymérgezés esetét eltitkoló hatóság, mert üzleti és hatalmi 
érdekei ezt kívánják. A Csissziót csak a kilencvenes évek végén sikerül végleg 
bezáratni. A kártérítési perek még most is folynak. Az európai gondolkodás szá
mára érthetetlen és elfogadhatatlan a helyi hatalom és az ottani emberek reakciója 
a tömeges higanymérgezés eseteire. Miért kell kirekeszteni az áldozatokat? Miért 
kell szégyellnie egy anyának gyermeke súlyos betegségét, amit rajta kívülálló okok 
idéztek elő?

„Több ezer ember élete van veszélyben. Aki még bírja erővel, újra tüntetni megy 
a cég ellen. A Csisszió azonban a város egyetlen és legnagyobb üzeme. A tüntető
ket, a betegeket, a dolgozni nem tudókat a város lakosságának (még) egészséges 
tagjai kiközösítik. Lustának, élősdinek nevezik őket, holott csak saját állásuk el
vesztésétől félnek. Joggal” (203). (Nekem egy másik könyvben olvasott történet 
jutott eszembe. Darvasi László A könnymutatványosok legendájának [1999] pes
tisjárványt leíró fejezetei, ahol nagykötényes fickók lesik a budai utcákon közleke
dőket, nem tünik-e fel rajtuk a betegség valamely tünete. Ilyen körülmények között 
elég volt csak egy kis szédülés, rosszullét, és a halandó máris az elővigyázatosság
ból „agyonvertek” között találhatta magát. Jó ég! Csakhogy ez Magyarországon a 
16. században történt.)

A hatalom áthárítja a felelősséget az egyénre. Nem tiltja be a halászatot és a ha
lak forgalmazását, csak kijelenti, hogy „nem ajánlatos Minamata környékén fogott 
halat enni” (190). Ilyen módszerrel nem kell magyarázatot adnia, s a döntéskép
telen egyén felelőssége, hogy fogyasztott-e mérgezett halat. Ferber Katalin szerint 
fél évszázaddal később ugyanez a forgatókönyv érvényesül Fukusimában is, ahol 
hármas katasztrófa történt: a földrengés és a szökőár mellett atomkatasztrófa; há
rom erőmüblokk teljesen leolvadt és felrobbant, radioaktivitással sújtva az egész 
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országot, megmérgezve a Csendes-óceán élővilágát is - de ezt a japán kormány 
sohasem ismerte el.

A kirekesztés, a belőle következő hatalmi függőség és a hazugság „közmeg
egyezéses” társadalmi szerepe mellett az elbizakodottság is közrejátszott Fukusima 
tragédiájának kialakulásában: a veszélynek a „technológia mindent megold”-féle 
(végtelenül fölényes) meggyőződésen alapuló lebecsülése. Közben pedig takaré
kossági meggondolások miatt súlyos mulasztások történtek. Törésvonalakra és 
tűzhányók közelébe épülnek atomreaktorok, Fukusimában a szökőár tönkretette 
hűtőberendezéseket nem tudják a tartalékkal felváltani, mert egyszerűen nincse
nek. Szűrőberendezések nincsenek. A reaktorok ellenőrzését - ismét takarékossági 
okokra hivatkozva - szakképzetlen munkásokra bízzák stb.

Ferber Katalin elemzése kiterjed nemcsak a minisztériumi szakképzett bürokrá
cia, a gazdasági érdekfüggöség felelősségének kérdésére, de a japán média csődjé
re is rávilágít: „Éppen a kaotikus viszonyok miatt, mely természetes következmé
nye volt a pusztító földrengésnek és a szökőárnak, a média szerepe és fontossága 
a normális időszakhoz képest kiemelten fontossá vált. Ebben a helyzetben a média 
nemhogy segített volna a lakosságnak a lehető legkényesebb, vagyis a legfontosabb 
információk megszerzésében és azok azonnali közzétételével, hanem ennek ellen
kezőjét tette. (Néhány kivétel volt, de a bátor »radikális« sajtómunkásokat éppen 
merészségük miatt órákon belül elbocsátotta a munkahelyük, ami vagy egy napi
lap, vagy egy tévécsatorna volt.) Egyikőjük másfél évvel később Németországban 
tartott előadás-sorozatot az atombaleseteket követő sugárveszélyről, s annak terje
déséről Fukusima határain túl. A berlini előadása, melyhez a helyet a református 
egyház egyik kerületi szervezete biztosította, újra megerősített bennünket, Hirosit 
és engem abban, hogy sugárzás nem pusztán az atomerőmüvek környékén volt a 
robbanások után” (234).

A betegsége miatt határhelyzetbe és válaszút elé került elbeszélő tehát úgy dönt, 
hogy nem tér vissza egyetemi munkahelyére Japánba, vállalja a második emigrá
ciót férjével, a nyugalmazott és hetvennyolc éves Hirosival együtt. Rákos betegsé
gének szigetországbeli kezelése és munkaadói viszonyulása sem igen értelmezhető 
és befogható európai ésszel. Egyrészt az ország igen nagy hírű klinikáján a beteg 
embert tárgyként, üzleti vállalkozásként kezelik (az orvosok döntenek arról, hogy 
a költségesebb kezelés helyett inkább az azonnali műtétet írják elő számára, ami 
persze örökre „megnyomorítaná” és beszédképtelenné tenné), másrészt az egyete
men, ahol dolgozik, nincs európai értelemben vett munkaszerződése és -viszonya, 
tehát teljesen kiszolgáltatott.

Az elárult Japánt Ferber Katalin már Berlinben írta. Ez Japán-élményének első 
regényszerű feldolgozása. Döbbenetes és magával ragadó. Dinamikus és olvasmá
nyos regény még akkor is, ha egyértelművé válik számunkra közben, hogy inkább 
kitűnő elemzői, mintsem „vérbeli” elbeszélői készségekkel rendelkezik.
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HIPERREALISZTIKUS ÉS MITIKUS
Sándor Zoltán: Térdről a világ. zEtna, Zenta, 2015

Ez a két jelző jutott eszembe Sándor Zoltán Térdről a világ című kötete novelláit 
olvasva, még ha - első látszatra - két egymásnak teljesen ellentmondó fogalomról 
van is szó; egyrészt a valóságnak történő megfeleltetés eljárásáról, másrészt egy 
vele ellentétes mágikus-mitikus világ narratív utánképzéséről. És gondolom, nem 
én vagyok az egyetlen olvasó, akinek Sándor Zoltán hőseiről, a lecsúszott, munka 
nélküli, szegénységben tengődő, a társadalmi szokásrend vagy a végzet által „térd
re kényszerített” emberek sorstörténeteiröl Gél léri Andor Endre novelláinak „má
gikus realizmusa” jutott eszébe. E sorsokban ugyanis a társadalmi igazságtalanság 
következményei mellett jól érzékelhetően fatalisztikus, sorsszerű erők mozgását 
érezzük a babonás világérzékeléstől, a beteljesülő sorson át a metaforikus képzetek 
működéséig.

A szimmetrikusan négy fejezetre osztott tizenkét novella sorrendje is tükröz 
egyfajta kronologikus rendet: a múlt történéseire reflektáló elbeszéléstől a köz
ponti fejezetek jelen eseményeire kérdező novelláinak során át haladunk a jövő 
képzeteit felvonultató szövegekig. A fejezetcímek is utalnak erre a tagoltságra; a 
múltban és a következményeiben is „önmagát kereső” ember dilemmáira vonat
kozik az első fejezet címe (Önmagát kereste benne), a jelen kisszerüségét feje
zi ki a Mint a szétszerelt bicikli, értékviszonyainak felbomlását és szereplőinek 
talajtalanságát A tények szubjektív megítélése fejezetcím. Konkrét argumentum 
(„kiüresedés”) utal a jövő perspektívátlanságára a zárófejezet címében: Saját ki
üresedése felé halad.

X novellacímek nem kevésbé emelik ki (grammatikai értelemben is: pl. az ige
nevek használata révén) a biblikus tartalmakra és motívumokra, a végzetszerüség 
működésére ráhangolódó elbeszélői szólamok jelenlétét az egyes szövegvilágok
ban. Az „életre ítélve”, az „adósság”, a „bűnhődés”, a „bajtárs”, a „kortárs”, a „vi
lág”, a „natúr paradicsom”, az „új jövő” képzetei ugyancsak a sorsszerű, a véletlen, 
vagy az ironikus jelenlétét mutatják a megjelenített világ működésében.

Bűnhődés című novellája - nemcsak a címazonosság, hanem az ábrázolt világ 
és (elbeszélő) hősének kettős, valaha a bomírt erőszak szolgálatában állott, majd 
e múltbeli szerepe miatt lelki ismereti válságát élő (bűnhődő) személyisége révén 
is - nagymértékben rokonítható Végei László regényével (sőt: regényeivel, hiszen 
a Neoplanta is magában foglal ilyen szólamokat). A várost, ahol az erősen redukált 
cselekmény - egy vak férfi és a kíséretét önkéntes munkában vállaló kidobóember 
sétája és társalgása - zajlik, nem nevezi meg az elbeszélő, mint ahogy más novel
lák esetében sem kapunk ilyen konkrét információkat a történések terét illetően, 
ugyanakkor olyan argumentumai vannak az elbeszélésnek (a legújabb balkáni há
borúkra és következményeire való utalások, a szereplők neveinek különböző et
nikumokat jelölő szerepe, épületek és objektumok elhelyezése a történetben etc.), 
amelyek körül határolják a lehetséges térbeli kiterjedéseket, miközben beszédfor
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mák, nyelvi és hangulati elemek is egyértelműen térségünk, a Vajdaság tágabb ha
tárait lokalizálják. Ugyanakkor elmondható, hogy az elbeszélt történetek többsége 
(pl. a Bünhődés) a konfliktusok terhelte Balkán, illetve Kelet-Közép-Európa bár
melyik szegletében lejátszódhattak/-hatnak.

Fontos szerepet játszik Sándor Zoltán novelláiban a fatalisztikus véletlen, il
letve a múlt válságainak jelent determináló hatása. Az Életre ítélve című novella 
egyetemista lány hősének - aki lelkiismereti kérdésben fordul a falusi gyóntató
paphoz tanácsért (szülje-e meg titkolt, üzleti jellegű viszonyából fogant gyermekét, 
kockáztatva ezáltal szerelmi kapcsolatát) - sorsában az édesanya hajdani története 
ismétlődik; a pap, aki ismeri a történetüket, nem fedi fel ugyan az azonosságot, de 
az utalásokból kitetszik, a lányt saját anyjának (azaz önnön világrajövetelének) 
példájával igyekszik eltántorítani a világi és egyházi törvények szerint is erkölcsi 
aggályokat teremtő téves döntéstől: lebeszélni a magzatelhajtás vállalásáról. Az 
elbeszélő a Bünhődés című novellában sem közli egyértelműen, a képszerű uta
lásokból (pl. a közös sétát követően hazatérő férfi tekintete a múltját tükröző két 
fényképre téved: az egyiken a volt feleségével, a másikon pedig kollégáival, egy 
rohamrendőr-osztag tagjaként látható) azonban leszűrhető az a jelentés, miszerint 
a vak férfi kíséretét és szórakoztatását vállaló kidobóember s az a rohamrendőr, aki 
egy rendszerellenes tüntetésen úgy megverte az akkor még egyetemista fiatalem
bert, hogy az elveszítette a szeme világát - egy és ugyanaz a személy.

A Térdről a világ egyszerre közvetíti felénk címadó novellaként a kötetegész 
legfőbb metaforikus jelentéseit (a körülmények által „térdre kényszerített”, lecsú
szott, számkivetett emberek történeteit), az elbeszélés perspektívájának „alulnéze- 
té”-t, illetve utal a megalázott, kiszolgáltatott helyzetben levő ember testi pozitúrá- 
jára, a könyörgés és imádkozás kényszerű vagy adekvát testhelyzetére. Valóban a 
könyv legkomplexebb szövege, legsikerültebb novellája. Többértelmü utalásaival, 
elhallgatott jelentéseivel, illetve kihagyásos narrációjával a titkok, a rejtélyes ösz- 
szefűggések, homályos kapcsolatok szövetét adja - nem tudjuk, csak sejtjük, hogy 
a társadalmi státus nélkülivé, számkivetetté vált férfi sorsában valamilyen (hábo
rús?) (bűn)cselekményben való érintettség traumája, a gazdasági kiszolgáltatottság 
(szó esik valamiféle gyárról, amit elmaradt bérükért perelnek egykori munkásai), 
a társadalmi igazságtalanság, a humánum hiánya, illetve az emberi gonoszság is 
szerepet játszik. Nem tudjuk biztosan, de az utalásokból sejtjük, hogy a nagymama, 
aki a családjával a temetőbe látogat, s ott a véletlen összehozza a temetőkertben (a 
sírokra kitett) élelemre „vadászó” férfival, ugyanaz az asszony, aki kihasználja az 
Alexnek nevezett, kiszolgáltatott ember helyzetét, s akinek ablaka alatt az éjsza
kánként bebocsátásért könyörög, s elutasítást tapasztalva szitkozódik.

Visszatérő motívuma Sándor Zoltán novelláinak az árulás, a megtévesztés és 
a cserbenhagyás (pl. a legjobb barátok feladása) miatt érzett bűntudat (A három 
hajtárs), a bűncselekmény vagy bűnös cselekedetek miatti vezeklés, vagy áldozat
tá válás (Felnemi a kortársakhoz), illetve az összezavarodott lélek, a megbomlott 
elme indukálta érthetetlen vagy elborzasztó tettek (Tiszta művészet). A leghorro- 
risztikusabb történet mindenképpen a Vasemberek orgiája, amelyben egy, az öt ért 
traumák nyomán (szeretetlenségben töltötte gyermekkorát, elvesztette a családját, 
munkáját és a vagyonát) megháborodott férfi (sorozatgyilkos?) a felesége kriti
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ka által elutasított (nem eléggé plasztikus, életszerűtlen!) novelláját kelti életre: 
áldozatát a fémesztergályos műhely gépei (préshenger, esztergapad, csiszológép, 
fúrógép) elé vetve kínozza halálra.

A lelki kiüresedés, az emberi kapcsolatok felszínessé válása és a művészi ön- 
célúság tartalmai képezik a jelenből a jövő perspektíváit értékelő novellák tárgyát 
{Jelenetek egy kiállításról, Natúr paradicsom), szövegszervező szólamait. A Jele
netek egy kiállításról szereplői pl. a művészi elmélyültség, az irodalmiság látszatát, 
a valódi műértés illúzióját keltve valójában érthetetlen jelentés nélküli, ún. önge
neráló szövegeket mantráznak, miközben a közönségük is úgy tesz, mintha ponto
san értené és dekódolná az elhangzottakat. A Natúr paradicsom című novella női 
főszereplője munkahelyi pozíciójában, főnökként, családanyaként és feleségként is 
egyaránt szerepet játszik; hazudik elhivatottságát, a gyerekei iránt érzett szeretetét, 
illetve a férje iránti szexuális vágyát illetően is, pl. a szenvedély legforróbb pilla
nataiban elhangzó felkiáltása („Tedd... tedd belém a húst!”) ócska pornófilmekben 
szokványos imitációként hat. Nem véletlen, hogy magára maradva gondolataival
- feltehetően az üresség és a kielégítetlenség miatti csalódottságában - erőteljes 
zokogásban tör ki. Egy - bizonyára a közeli elmegyógyintézetből szökött - rejté
lyes idegennek a jövő társadalmi katasztrófáit vizionáló próféciái, kényszerkép
zetei zavarják meg az egyébként is ingatag lelkületű asszony életét a Szép új jövő 
című - Irlamaier jóslataira, illetve a Huxley-regényre egyaránt utaló - novellában.

A könyv „legbácskaibb” és -realisztikusabb története az Adósság. Egy idős 
férfi néz szembe a hétköznapok megpróbáltatásaival, a pénztelenséggel, a felesége 
betegsége okozta nehézségekkel, a nélkülözéssel. Egy, a térségünkben mindenna
pos történet hétköznapi jelenetekkel: a nyugdíja késik és kevés, tartozása miatt az 
áramszolgáltató lekapcsolja náluk az áramot, a boltban már nem kap hitelt, barátja 
már képtelen tovább kölcsönözni, míg végül csak a helyzetét kihasználó dölyfös 
újgazdag vállalkozó nyújt - rendkívül megalázó feltételekkel - kölcsönt. Befizeté
sével lekési a határidőket, aznap már semmiképp sem kapcsolják vissza az áramot, 
ezért a kényszerből levágott csirkék (utolsó élelmiszer-tartalékaik) húsa is tönk
remegy a kiolvadt fagyasztóban. Igen plasztikusan hat a történetbeli csirkevágás 
jelenete. A tápszer hiányában kényszervágásra ítélt, ezáltal még zsenge korukban 
áldozattá váló csirkék miatt a férfi igazi bűntudatot érez, amit tetéz a beteg felesé
get megkímélendő titkolózás, a valóságot elfedő hazudozás önvádja. Ebben a hely
zetben szinte babonás/misztikus jelentésűvé válik a kiolvadt fagyasztóból csöpögő 
véres húslétócsa látványa, az egyenletes ritmusban csöpögő vér hangja, illetve az 
a rituálé, amelynek kíséretében korábban a férfi elásta a szerencsétlen csirkék fejét
- még véletlenül sem engedve meg, hogy a kiéhezett házőrző lakmározzék belő
lük. Nem hinném, hogy van olyan olvasó, aki ennek kapcsán nem Spiró György 
drámájára asszociál.

2014-ben az Eletjel Kiadónál napvilágot látott Fordul a szél című novelláskö- 
tetével együtt Sándor Zoltán Térdről a világ című új könyve a vajdasági magyar 
irodalomnak a kanonizált „fősodor”-tól eltérő, de igen sikeres irányát képviseli.
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„MEGINT TANÚ” ÚJVIDÉKEN
Végei László: Balkáni szépség, avagy Slemil jattyúja. Nórán Kiadó, Budapest, 
2015

A Neoplanta kapcsán A tanú (1969) jutott eszembe. A Balkáni szépség 
természetszerűleg hozta be a képbe az ismert Bacsó-film folytatását, a Megint 
tanút (1994). Mi több, Johann Schlemihl/Slemil János/Jovan Slemil [Jobbh 
CneMMJi] (nevének ejtése és alakja attól függ, hogy melyik rendszer tartja számon!) 
szerepe és személye - a Neoplanta-vegény mesélöjénél -, a(z) (ön)tudatos Lazo 
Pavletiénél sokkal erőteljesebben idézi a század esetlen/groteszk „tanújáénak, 
Pelikán Józsefnek az alakját. A 2015-ben napvilágot látott regény egy-egy reflexió 
erejéig utal a szerző korábbi két, a Balkáni szépséggel trilógiát alkotó művére 
(Bűnhődés, 2012; Neoplanta avagy az ígéret Földje, 2013). Slemilék udvarában áll 
pl. a Neoplanta főhőse, a fiákeres Lazo Pavletié gazdátlanul maradt kocsija. Úgy 
áll ott (akár a nagyapa, Slemil János kerekes széke), mint a század történetének 
meglehetősen groteszk tárgyi emléke, s nem véletlen, hogy Slemil Ferenc, a 
nagyapja történetét elbeszélő unoka - miután „kilép” a történetből (vagy inkább: 
továbbgurul a nagyapa kerekes székével) - a házzal együtt a fiákért is felgyújtja.

A trilógiát alkotó regények közös vonása, hogy egy-egy kisember lép elő bennük 
(kalauz/utas, fiákeres, címerkészítő mester) mint a 20. század tanúja, s történeteket 
mesél hallgatóságának, a busz utasainak, az írónak, egy-egy vendégnek. Különbö
ző szólamok és nyelvek váltják egymást ezekben a regényekben, hiszen a beszélők 
- a térség egykori multikulturális jellegének megfelelően - különböző nációk (ma
gyarok, szerbek, bunyevácok, németek stb.) képviselői, mégis ugyanazokat a törté
neteket mesélik el Újvidékről és lakosairól (tágabb értelemben: a vajdasági ember 
sorsáról). Megegyező vonása e regénynek a narratív szólamok megsokszorozó
dása, illetve a közvetítettség eljárása is. Mindhárom regényben érezhetően jelen 
van (ha nem is szólal meg minden esetben) egy, a történeteket összegező, kívülről 
szemlélő elbeszélő, aki (mint a Neoplantában) lehet az írói szubjektum - maga is 
hallgatója és elsődleges befogadója a történeteknek. A Neoplanta író-elbeszélője 
évtizedeken át hallgatja - miközben sétagaloppoznak a város utcáin - a fiákeres 
történeteit Újvidék 20. századi történetéről, arról, hogy az itt és a tágabb térségben 
élő emberek úgy élik le életüket, hogy közben egyszerre lehetnek bűnösök és ál
dozatok. Lazo Pavletié halálának, miután saját és százada történetének végére ér, 
ha nem is tragikus, de mindenképpen melodramatikus jelleget kölcsönöz az, hogy 
nem tudja elmondani, s ezáltal feloldozást nyerni élete legnagyobb (feltételezett) 
bűne alól: a második világháborút követően, hogy saját életét mentse, (lehet), maga 
lőtte főbe legjobb barátait, vagy legalábbis tudott (esetleg közreműködött) elhur
colásukban.

Slemil Ferenc, aki nagyapja „tanúságtörténef’-ét szeretné átadni, közvetíteni 
az utókor számára, folyamatosan hallgatóságot keres; a szomszédos luxusszálloda 
teraszán üldögélő vendégekben, a hozzá betérő (később kiderül: szélhámos) mű- 
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vésznöben, Rottenbiller Laurában, végül - eltitkolt, majd fellelt - féltestvérében, 
Svetozar elvtárs lányában leli meg történeteinek ideiglenes befogadó közönségét. 
Ezek a történetek sem szólnak másról, mint arról, hogy Újvidéket, az eredetileg 
multikulturális várost, a 20. század folyamán folyton felszabadította, majd cserben 
hagyta valamilyen (osztrák-magyar királyi, szerb királyi, német, magyar, partizán) 
hadsereg és hatalom, miközben bevonulásuk és távozásuk következményeit (meg
hurcoltatások, atrocitások, kivégzések formájában) a város - az aktuális hatalom
hoz mérten - kisebbségbe és elnyomás alá került civil lakossága viselte. Slemil Fe
renc és nagyapja története azonban már - ellentétben Lazo Pavletic tragikum félé 
mutató történetével - inkább a tragikomikum, sőt, a groteszk irányába mozdul el. 
Slemil Ferencet a szálloda tulajdonosai és vendégei egyaránt bolondnak tartják - 
előbbiek ingatlanspekulációk céljából szeretnék felhasználni családja meghurcol
tatástörténetét, amelyben mind a nagyapa, mind az unokája esetlen, csetlö-botló, 
groteszk figuraként vannak jelen.

Mint a Ttfm/ban, Végei regényében is megjelennek a mindenféle hatalommal 
és titkos küldetéssel felruházott, illetve rendelkező (később menesztett) elvtársak, 
csak itt Virág vagy Bástya elvtársat Stojanovié kapitánynak, illetve Svetozar 
elvtársnak hívják. Az események mozgatórugóit nem is értő, azokkal tehetetlenül 
sodródó, vagy szereptévesztések/téves választások miatt bajba jutó Johann 
Schlemihl/Slemil János éppúgy börtönbe kerül, mint a Tanú főhőse, Pelikán József, 
megverik, megalázzák, majd megkegyelmeznek neki (illetve, megfeledkeznek a 
kivégzéséről) és rehabilitálják; ugyanaz a hatalom nyilvánítja őket hazaárulónak 
és tünteti ki/lépteti elő őket érdemeikért. Ez utóbbi történet majdnem teljesen 
analóg a Neoplanta-regény Török-epizódjával. A regény író-elbeszélője meséli el 
ismerőse, Török Miklós családjának történetét. Török Miklós (aki úgy hal meg, 
hogy orvosként megtagadja magától a gyógykezeltetést - nehogy valamiféle 
hatalom őt is felcitálja egy erkélyre!) apja ugyanis kétszer várta be (díszmagyarban, 
majd partizánsapkában), nem egészen a saját akarából, ugyanazon az erkélyen a 
bevonuló hadsereget: a partizánhatalom hurcolja el és végzi ki, majd rehabilitálja 
és nyilvánítja posztumusz háborús hősnek. Mindkét eseményről készül egy-egy 
fénykép, az előbbit rejtegeti a család, az utóbbi a városi múzeum falán függ. Az 
apa halálos ítéletéről szóló végzést pedig a fiú, ifjabb Török Miklós apósa írta alá 
egykoron, aki csak jóval az eseményeket követően, a veje temetésén omlik össze.

A 20. század véres történéseinek, bűneinek emblémájává váló épület, illetve tér 
(a Neoplantáb&n a Dornstádter cukrászda és a „Nagy Hazugságok Teré”-nek neve
zett főtér, a Balkáni szépségben a főposta és tere) ugyancsak fontos jelentésképzö 
mozzanata a Végel-regényeknek. Ide vonul be és itt tartja valóságos és szimbolikus 
értelemben vett orgiáit az épp aktuális hatalom. Az előbbi esetben a német tulajdo
nos által létesítetett cukrászdában változnak a szimbólumok az uralkodó rendszer
nek megfelelően (pl. Ferenc József császár, Péter király, Horthy Miklós, Sztálin 
és Tito képe egyaránt a falra kerül, majd lekerül), a Nagy Hazugságok Terén áll 
a városháza a nevezetes erkélyével, s itt élteti a mindenkori tömeg (csőcselék) a 
mindenkori új hatalmat. A trilógia harmadik darabjaként napvilágot látott regény
ben viszont a főposta szimbólumai és feliratai cserélődnek, akár a két Slemil által 
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készített címerek az uralkodó elit által birtokolt vagy bitorolt villák kapui felett 
a címerek. A föposta Slemil János „álmai”-nak tere; azért szolgálja és ünnepli a 
rendszernek megfelelő egyenruhában mind a bevonuló szerb hadsereget, mind a 
honvédséget, de a partizánokat is, mert azt szeretné elérni, hogy - mint a társadalmi 
érvényesülés általa elérhetőnek tartott legmagasabb lépcsőfokán - a lányából pos
táskisasszony lehessen. A főposta előtt alázzák meg mindig (pl. a szerb himnuszt és 
a kólót kell gyakorolniuk Stojanovic kapitány vezényletével) az odavezényelt la
kosságot, s innen hurcolják el őket likvidálás céljából is. (Egyébként az uralkodók 
és vezérek képei e történetben is folyton cserélődnek a középületek falain. Csak 
Slemil János/nagyapa műhelyében kerülnek valamennyien egymás mellé.)

Mindkét - általunk elemzett - Végel-regényben feltűnik a teherautó mint a hata
lomcserék és rendszerváltások szimbóluma, amelyen szőnyegekkel és bútorokkal 
megpakolva távoznak a bukott hatalom képviselői, miközben jó tanácsokkal és 
„viszontlátásokkal/visszajövünkkel” köszönnek el a cserben hagyott lakosságtól. 
A kisember szempontjából egyik hatalom sem jó; saját nemzettársai/felszabadítói 
éppúgy megalázzák, kifosztják és becsapják, miként az újonnan formálódott, más 
kultúrájú és nyelvű megszálló hatalom tagjai. (Slemil Jánost a magyarok éppúgy 
véresre verik a megyeháza pincéjében, mint később a kommunista hatalom pribék
jei.) A nagyapa és unokája története egyaránt azt sugallja, hogy ezt a véres balkáni 
történelmet csak nagy szerencse árán, vagy „hülyén” (bolondnak tettetve magát) 
tudja átvészelni/túlélni a kisebbségbe szorult kisember; még a meghunyászkodás 
és a kiszolgáló magatartás sem mindig elegendő a túléléshez.

Ugyancsak ismétlődő jelenség a térség (és Újvidék) önmagát megsokszorozó és 
megismétlő történelmében (folyton felszabadítja valaki!) az elvakultként, „monst
rumaként megjelenő Elvtársnő szerepe; utóbbi regényben a nagyapával perverz, 
megalázó játékot űző (éveken át borotválni jár a tolószékbe kényszerült/kénysze- 
rített férfit, miközben élvezi, hogy az egyszerre fél is tőle és fel is izgatja a játék) 
Svetlana elvtársnő ilyen, aki a városháza garázsában saját kezűleg lövi főbe a volt 
rendszer híveit, pl. Csibiri Antalt, Slemil szomszédját, aki - Slemillel együtt - a 
Délvidéki indulóvá várta 1941-ben az érkező honvédeket. Grotesz módon Sle
mil mégsem ezért, hanem Sztálin elvtárs „rágalmazása” miatt végzi majdnem a 
garázsban; véletlennek tűnik, hogy Svetozar, Svetlana elvtársnő férje meglátja és 
megkegyelmez neki. Később utalások történnek arra, hogy az eset mégsem volt 
puszta véletlen, Slemil - titokban a nácikat és Hitlert istenítő - lánya, az elbeszélő 
unoka édesanyja áldozza fel magát érte; Svetozarral való kapcsolatából születik 
gyermeke, Slemil Ferenc/Franjo Slemil az elbeszélés aktuális idejében már ugyan
csak idős korú narrátor. Nem véletlen, hogy ö, az elbeszélő úgy lép ki a történetből 
- amelynek lényege, hogy a térség zavaros, kusza és véres történelmében az ember 
úgy éli meg az igazságot, hogy tudja, annak ugyanabban a történetben az ellenke
zője is igaz lehet -, hogy felgyújtja a családtörténet tragédiáit és hazugságait egy
aránt szimbolizáló műhelyt, amelyet egykori tulajdonosa, a szerb hatalomátvétel 
elöl még idejében Bécsbe távozott Schwarz úr bízott segédjére, a nagyapára, hogy 
őrizze, amíg vissza nem jön. Schwarz úr persze sohasem tér vissza Újvidékre, sem 
Slemil vele együtt távozott német származású felesége, míg a két Slemil semmi 
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mást nem akar egész életében, mint a számukra becsületes munkát és megélhetést 
biztosító műhelyt megőrizni. Nem véletlen az sem, hogy az unoka - a kilencvenes 
évek balkáni háborúit követően - akkor számolja fel saját történetét és a műhelyt, 
amikor az a legújabb „hazugsághatalom” spekulációinak (meg akarják szerezni a 
telket) célkeresztjébe kerül. A nagyapa kerekes székében - mintha a Miloš For
mán-filmben (Tűz van, babámT 1967) lenne -, saját égő háza tüzénél melegedve 
nézi végig, hogyan semmisül meg - szimbolikus értelemben - élete története.

A szimbólumok hasonló jelentéshordozása figyelhető meg a Neoplanta-xzgény- 
ben is. A kilencvenes évek elején a regényíró-elbeszélő egyszer azt álmodja, ezt 
a várost ismét felszabadítják, az ünneplő tömegben ismét találkozik a már halott 
Török Miklóssal, aki azzal magyarázza különc magatartását, hogy „nem akarta, 
hogy felcitálják egyetlen erkélyre sem”, ezért: „Elmenekült - meghalni.” Almában 
az író fejvesztve menekül a Szabadság téren ünneplő tömegből, s a Bűnök Terének 
nevezett Duna-partra rohan, ahol magasba lendítve a kezét, a Dunába, ebbe a véres 
tömegsírba veti a stafétát. Később Lazo Pavletié bérkocsijából rettegve tekint az 
ünnepi beszédekben „Európa kék szalagjáénak nevezett folyóra, mint a térségi ha
zugságok egyik legerőteljesebb szimbólumára: „A bérkocsiból rémülten bámultam 
Európa legnagyobb folyóját, a sötét, rideg, nagyméretű tömegsírt. Yes, yes, ismé
telgettem magamban, a Duna összeköt bennünket. Ezt hajtogattam, holott utólag 
beláttam, itt kellett volna fennhangon folytatnom a mondatot. Yes, massgrave.

Kimondani, szembesülni a szavak erejével. Large mass grave in the Danube. 
Massengrabe. Viele grosse Massengraben in dér Donau, die Deutschen, serbs, 
magyarok, zsidók, yes, Jews, Juden, Jevreji, ja, ja, együtt élünk a tömegsírokkal, 
hogyisne, hiszen a limesen szent hevülettel gyilkoljuk egymást; csak hát erről böl
csen hallgatunk” (Neoplanta, 237).

A tüzet bámuló tömegből Slemil Ferenc is hasonló, egymásnak teljesen el
lentmondó, zavaros beszédfoszlányokat hall ki, amelyekből a nagyapa és maga 
(átvitt értelemben: az örök vesztes térségi kisember) jellemképe bontakozik ki: 
„Csodabogár volt, magyarázta egy asszony, akiről feltételeztem, hogy a közvetlen 
szomszédom. Magányos remete volt. Senkivel sem barátkozott. Azt mondják, az 
unokája is dilis. Valaki letorkolta: zabigyerek, egy szerb kommunista felcsinálta az 
öreg lányát. Fattyú! [...] Egy másik közbevetette: Miféle szerb kommunista? [...] 
Az anyja egy véreskezü magyar honvédtiszt szeretője volt. [...] A tisztet a partizá
nok foglyul ejtették, majd főbe lőtték. [...] Már hogy csinálta fel egy magyar tiszt, 
tiltakozott az előbbi férfi, amikor az a hír járta, hogy a nagyapja nagy komcsi volt, 
emiatt tüntették ki. [...] A, dehogy volt kommunista, én azt hallottam, hogy a kom
csik verték véresre, ők nyomorították meg. [...] Vad magyar nacionalista volt, csak 
ügyesen leplezte, ellenkezett egy másik hang, ezért a magyarok hősként tisztelték, 
és imádkoztak érte. [...] Nem értem, hát akkor tulajdonképpen mit akart?” (309). A 
történetből levonható következtetésünket akár - az anekdota természetének meg
felelően, hiszen a Végel-regény tulajdonképpen „véres” anekdotagyűjtemény - po
énszerűre is formázhatjuk: „Megőrizni a műhelyt.”
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ÚTON A HALÁL FELÉ
Kontra Ferenc: Az álom hídja. Magyar Napló, Budapest, 2018

Nemcsak az opus alakulására koncentráló kutató, értő olvasója is - 
amennyiben figyelme az egész életműre kiterjed - érzékeli, hogy az Idegen 
(2013) címen napvilágot látott trilógia tematikai/poétikai váltást eredményezett 
Kontra Ferenc prózaírásában. Maga a három, korábban külön-külön megjelent 
prózamüvet (Gimnazisták, Farkasok órája, Wien a sínen túl) regény folyammá 
(újra) író szándék is jelzi e módosulásokat: az életrajzi reflexiók meghatározta 
narratívát az idegenség változatainak (otthontalanság, üldözöttség, távozás/ 
utazás, kirekesztettség, másság etc.) elbeszélésformái váltják fel, amelyeknek két 
legfontosabb szervezömotívumává az út és a halál képzete válik. Amíg a három 
különálló alkotás elbeszélője elsősorban a „regényhőssé válás” folyamataira 
reflektál, a trilógia narratívája az idegenség változataira és diskurzusaira. Az álom 
hídja, Kontra Ferenc legújabb regénye poétikai szempontból mégis az előzőhöz, 
az Angyalok regényéhez (2014) áll legközelebb, kezdve a novellái kiképzésű 
elbeszélésszerkezettöl motívumainak elrendezettségéig, képi meghatározottságáig.

Miként a 2014-es regény, Az álom hídja is egymáshoz lazán kapcsolódó, 
novellasorként olvasható fejezetekből áll, amelyeknek regényszerűségét az 
eseményeket - az elbeszélt történetek változataitól függően - hol belső, személyes, 
hol kívülálló, szemlélődő perspektívából láttató narrátor hangja, a két fő történetben 
felbukkanó szereplők azonossága, illetve az elbeszélt sorstörténetnek a halál, 
mint a történetből való kimenet, végső megoldás/lezáródás felé tartó dinamikája 
biztosítja. A regény valamennyi szereplőjét útközben és diskurzushelyzetben 
láthatjuk; egzisztenciális és lelki okok, traumák miatt szánják rá magukat az otthon, 
a szülöváros/-föld elhagyására, a világba vetettség létállapotának mint a felejtés 
alternatívájának felvállalására. Buszon, vonaton utaznak, s alkalmi hallgatóságuk 
körében mesélik el életük történetét, vagy terápiás „kibeszélés” céljából a 
pszichiáternek, állandó (esetleg a múltból felbukkanó, egykori) barátnak, társnak 
öntik ki lelkűket. Groteszk és végzetszerü történetek ezek, meghatározó elemeik a 
fatális véletlen és az irracionalitás. Legtöbbjük halála is - ha egyáltalán lehet ilyent 
a halálra mondani! - méltatlan és paradox. Az ikrek magánya cím alatt elbeszélt 
(halál)történet szereplői (az ikrek szülei) azért halnak meg, mert valaki a légballon 
utasai közül lehányja a szélgép működését biztosító égőfejet. Ugyanezen novella 
elsődleges történetszálának hőse, a tragikus baleset részleteit alkalmi utastársként 
meghallgató lány pedig a - szüleik tragédiája következtében - lelki sérültté vált 
ikrek áldozatává válik: „játékból” megfojtják.

Az Angyalok regényéhen három férfi, mindhárom valóságos alak, sőt, történelmi 
személy: Rudolf főherceg, Csáth Géza és Csapó Sándor tart a halál felé, miközben 
sorsuk végzete „nagytörténetek” egész sorát, a mitológiától a legendákon át 
a történelmi eseményekig vonja be az elbeszélés szövevényébe. Történetük 
metaforikus telítettsége és kitérjesztettsége mellett mindhármukra jellemző, 
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hogy naplót, leveleket, illetve más írásműveket, alkotásokat hagytak maguk után, 
amelyeknek reflektáltsága, idézettsége a Kontra-regény szervező elemévé válik. 
Csáth Géza teljes irodalmi opust és naplósorozatot, Rudolf főherceg a Jagden und 
Beobachtungen mellett számos szakmunkát hagyott az utókorra, míg a családi 
legendárium fenntartotta Csapó-történet referenciáját posztumusz napvilágra került 
naplójegyzetek és levelek képezik. Mindhárman megölik, illetve (mint Csapó 
Sándor) megpróbálják megölni kedvesüket, mielőtt öngyilkosságot követnek el. 
Halálukat rangjukhoz és társadalmi helyzetükhöz mérten is igen „méltatlané
nak ítéli a közvélekedés: „egy szatócs” halála (miként I. Ferenc József császár 
ítélkezett fia felett), a demarkációs vonalon, szökés közben elfogott feleséggyilkos 
(mint Csáth Géza) végzete, illetve egy kiábrándult, féltékeny ember brutális módon 
véghezvitt szerelmi gyilkossági kísérlete és öngyilkossága képezi történetüket. 
Csapó Sándor esetében még a tragédia katarzisa is elmarad, hiszen a kedves életben 
marad, „csak színleli” a halált.

A referenciális olvasás lehetősége Az álom hídja esetében is adott. Nem 
nehéz azonosítani, hogy a két szálon futó elbeszéléssor központi tere az 1999-es 
bombázások során megsemmisített egyik újvidéki híd környéke, az elbeszélő, 
akit politikai okokból eltávolítanak szerkesztői munkahelyéről és megpróbálnak 
íróként is háttérbe szorítani, az író alteregója, miként a park szomszédságában 
elhelyezkedő gyermekkórház, a kiadóház, a leégett áruház is valós helyszínek a 
városban. Mindezek a referenciák azonban nem állnak közvetlen jelentésalkotás 
szolgálatában: nem a létező objektumok, illetve a ténylegesen megtörtént 
események, hanem a velük összefüggő sorstörténetek fontosak e szempontból. 
Az álom hídja két szálon futó narrációja ebben a „közös sors”-ban találkozik 
egymással. Egy baráti társaság tagjai, illetve a gyermekpszichiátria lakói mesélik 
el a megsemmisült híddal valamilyen módon összefüggő történetüket: szemben 
laktak vele, életük egy fontos találkozása vagy vesztesége, illetve hendikepjük, lelki 
sérülésük kapcsolódik hozzá. Az előbbi társaság központi alakja és legfontosabb 
„hallgatója” maga az elbeszélő, míg a másik csoportban - foglalkozásából 
kifolyólag - az Ódiumnak nevezett pszichiáter.

Miként a referenciák, a metaforák mentén is olvasható Kontra Ferenc regénye. 
Az Angyalok regénye jelentésalkotásában is nagyon hangsúlyos ez a szint: 
alakzatok, látomásos képek, metafizikai mozzanatok, pl. a tűz, az angyal, a rózsa 
jelentései, a Fibonacci-sorozat, az aranymetszés, a Grál-legenda és más képzetek. 
Az álom hídja esetében ez a tartalom már a cím közvetítette utalásban is megjelenik. 
A létező újvidéki híd története helyett annak transzcendens vonatkozásaira hívja fel 
a figyelmet. A szereplők sorsában ugyanis a hídhoz köthető metaforikus értelmek 
(a nem létező, képzelt alakzat, az „álomhíd”) tükröződnek: az otthonos és ideális 
kötődések (család, szerelem, barátság) elvesztése, az identitás megkérdöjeleződése, 
az idegenné válás folyamatai. A lebombázott híddal a város élhetőségéről, az itt 
létesíthető egzisztenciáról alkotott illúziók is véget érnek, megsemmisülnek, 
miként a „lelki hidak” létezéséről szóló elképzelések is.

A beszédes nevű, ugyanakkor nevükben is valamiféle módosulást, hiányt 
vagy torzulást hordozó szereplők élettörténetének legtöbbször metafizikai 
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kiterjedése is van. „Minden közösségben, legyen az városi vagy falusi, 
mindenkihez hozzátapad egy történet, még csak igaznak sem kell lennie, de azt 
az egyet terjesztik róla” - mondja Ódium a regényben, akinek a neve „valamilyen 
orvosolandó kellemetlenséget jelent” (41), orvosként rá is szolgál, miként 
pszichiáterként a név asszociálta másik jelentés, a „médium” sem idegen tőle. 
De Ronin, a müvészhajlamokkal megáldott albínó nyomdász neve is mozgósítja 
az extrém francia szobrász, Rodin történetét (Albínó}, a magatartása és külseje 
miatt is a társadalom perifériájára szoruló, elmagányosodó, elhunytak képeiből 
(a gyászjelentések szerkesztőjeként jut hozzájuk!) monumentális faliképet 
alkotó, exhibicionista művész életének tartalmai és tragikus lezárulta is több 
ponton megegyezik Rodinével. Családi élete frusztrált, traumatikus, szerelme 
beteljesületlen, sőt, végzetes. Amikor - az alkotása, a falikép közvetítette morbid 
tartalom miatt - utolsó szerelme is elhagyja, feladja a harcot. Szén=monoxid- 
mérgezés végez vele: az inkriminált képpel tömíti el a kályhát. Az elbeszélő a 
Zola-történettel is párhuzamot von. Egy másik szereplő, Zarany meséje pedig a 
bűne (kifosztotta munkahelye, a lángra kapott belvárosi áruház ékszertrezorját) 
lelkiismereti terhét elviselni képtelen ember bünhődéstörténete. Családja tragédiája 
(a pádon üldögélő várandós feleségét a bombatalálat során keletkezett légnyomás 
löki a Dunába) ezáltal fatalisztikus értelmet nyer.

Az /í/é’geAV-trilógiát alkotó regények, s az azokkal egy időben íródott A kastély 
kutyái című müve kapcsán is beszélt arról a recepció, hogy a Kontra-elbeszélés 
jelentésalkotó elemei között igen hangsúlyos szerepük van a nyelvi hordozókon túli 
médiumoknak is, a zenének és a képnek. Az Angyalok regénye szövegvilága - többek 
között - Albrecht Dürer ismert „nyúlás” festményét (Mezei nyúl) kontextualizálja. 
Az álom hidjában Arnold Böcklin Sírkő című festménye nyer hasonló értelmet. 
A híd valós és metaforikus történetei mellett ugyanis - mint a Kontra-regények 
legtöbbjében - a halál képzetéhez fűződnek a legfontosabb jelentések. Nem sok 
hasonló regényt ismerünk a legújabb magyar irodalomban, talán Darvasi László 
A könnymutatványosok legendája, vagy Márton László Testvériség-trilógiaya még 
ilyen, ahol a halálnak ennyi változatával szembesül az olvasó.
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