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ból hoz ta ma gá val, ha nem az egye te mi
könyv tár zárt anya gá nak kí ván ta ado má -
nyoz ni, 1966 ja nu ár já ban még is fel men -
tet ték öreg sé gi nyug díj jal az ál lá sá ból.

Nyug dí ja zá sát kö ve tõ en, a hat va nas
évek má so dik fe lé ben anyag gyûj tés cél já -
ból be utaz ta az egész or szá got. Sor ra je -
len tek meg a köny vei is: A sze ge di nép
(1968), Sze ge di pél da be szé dek és je les
mon dá sok (1972), Sze ged re ne szánsz ko ri
mû velt sé ge (1975), Ün ne pi ka len dá ri um
(1977), A szögedi nem zet. I–II. (1977–
1978). 1979-ben, 75. szü le tés nap ján II. Já -
nos Pál pá pa sze mé lyes han gú le vél ben
kö szön töt te, az MTV1 pe dig A legszöge-
dibb szögedi cím mel port ré fil met su gár -
zott ró la. 

Ke reszt lá nya es kü võ jé re igye kez ve
1980. má jus 1-jén ütöt te el egy au tó. Agy -

zú zó dást szen ve dett, mely nek kö vet kez -
té ben má jus 10-én meg halt, fel ol doz va,
pá pai ál dás sal és az utol só ke net tel el lát -
va. A sze ged-al só vá ro si te me tõ ben he -
lyez ték örök nyu ga lom ra. Bol dog gá ava -
tá si el já rá sa 2005-ben in dult meg, je len -
leg a „tisz te let re mél tók” so rá ba tar to zik. 

Csapody Mik lós köny vét füg ge lék -
ként a rö vi dí té sek jegy zé ke, rész le tes név -
mu ta tó, va la mint a sze ge di Mó ra Fe renc
Mú ze um Bá lint Sán dor ha gya té ká ból vá -
lo ga tott kép anyag zár ja. Mi vel a bio grá fia
sze ren csé sen kom bi nál ja az élet raj zi, tu -
do mány- és esz me tör té ne ti szem pon to -
kat, a 20. szá za di ma gyar tör té ne lem,
nép rajz és Sze ged múlt ja iránt ér dek lõ -
dõk fi gyel mé re egy aránt szá mot tart hat.

Gali Má té

Hogy Aimé Billion me sél ni kez dett,
úgy tör tént, hogy mi köz ben a benini
Cotonou vá ro sá ban Ni gé ri á ból csem pé -
szett ben zint vá sá rolt, egy bu kó si sa kos 
fe hér tu ris ta fény ké pe zõ gép pel a nya ká -
ban a föld be süllyedt. Aimé a tu ris tá ban
so sem lá tott ap ját is mer te fel. Ez zel a fel -
is me rés sel in dul út já ra Aimé Billion és
tör té ne te, hogy mi köz ben au tó já val az is -
me rõs is me ret len vi lág fe lé tart, gon do lat -
ban el ka la u zol jon ben nün ket Benin ott -
ho nos ott hon ta lan sá gá ba, egy af ri kai csa -
lád tör té ne té be.

A re gény ar ról a fe szült pont ról in dít,
ami kor a ré gi és meg szo kott tart ha tat lan ná
vá lik, az új pe dig még el ér he tet len nek és
bi zony ta lan nak lát szik. Hõ sünk, mi köz ben
egy ilyen köz tes lét ben au tó zik a me sé lést
cse lek szi, fel vo nul tat ja csa lád ját és is te ne -
it, hogy a múlt el be szé lés sé ren de zé se
meg ágyaz zon a jö võ nek, ki je löl je hõ sünk
út ját. „Meg hal tak sor ban nagy apám, apám,
nagy anyám. Mind há rom em ber, aki hez
egy ál ta lán va la mi kö zöm volt. A ha lá luk
kel lett hoz zá, hogy új ra kez dõd jön az éle -
tem, és el utaz zam Beninbõl.” (7.)

Aimé Billion vi et ná mi fran cia és
joruba szü lõk gyer mek eke, a benini Co-

tonou fran cia is ko lá já ban szo ci a li zá ló dik
egy faj ta vir tu á lis eu ró pa i vá, olyan ná, aki
Beninben már nem ta lál ja a he lyét, s hogy
vá gyott ha zá já ban, Fran ci a or szág ban ta -
nul jon és te le ped jen le, a kö rül mé nyek
so ro za to san meg aka dá lyoz zák. Pa ra dox,
de na gyon is ért he tõ mó don, ami kor ki de -
rül, hogy tel jes benini éle te alatt fran cia
ál lam pol gár volt és meg nyíl nak elõt te a
ha tá rok és el ér he tõ vé vá lik a vá gyott élet,
ami kor Bordeaux-ban ap ja örö ké be lép het-
ne, õ (is mét) az ide gent vá laszt ja. És mert
Cotonou-ban a fran cia kór há zi se géd ápo -
lói mun ká ja mel lett a Nor vég Evan gé li kus
Egy ház misszi o ná ri u sa i nak is be se gí tett, 
a tõ lük ka pott cím lis tá val a tar so lyá ban az
összes le het sé ges ide gen ség és ott hon kö -
zül Nor vé gi át vá laszt ja.

Így ér ke zik meg Aimé Nor vé gi á ba a
va rázs la tos af ri kai vi lág után, on nan, ahol
a csa lád óri ás kí gyók kal al szik, ahol a va -
rázs ló nagy ma ma a bölcs bnokimók föld -
je alat ti ho mok ban vesz ti éle tét egy
kõolajkitermelésben ér de kelt ma ra bu val
ter mé szet fe let ti ere jét össze mér ve, s nagy -
ap ja, hogy fe le sé gét meg ke res se, a gyar ma -
ti ad mi niszt rá ció csú csá ról Oszanyinnak,
a gyó gyí tás vudu szel le mé nek be ava tott
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javasemberévé vá lik, s el ké szí ti azo kat a
csep pe ket, ame lyek ben me sénk hõ se
múlt já nak esszen ci á ját hoz za ma gá val.
Nor vé gi á ban is me ri fel, hogy az ide gen -
ség lé nyé nek szer ves ré sze, s az így bol -
dog ság ra ítélt Aimé új vi lág ba ka la u zol
min ket. El sõ mun ka he lyén, ahol egy nor -
vég don ga temp lom ide gen ve ze tõ je, s a
don ga temp lom fél dom bor mû vé nek em -
ber alak já ban sa ját ar ca pil lant vissza rá,
még gya ko ri ak kö rü löt te a cso dák, és 
a vudu szel le mek gyak ran be le kon tár kod -
nak a ki mért észa ki hét köz nap ok ba. Ami -
kor azon ban a kakashalmi öreg ott hon ba
ke rül se géd ápo ló nak, már el hagy ják a
szel le mek, hogy rá ta lál jon a sze re lem.

A Nor vé gi á ban ját szó dó rész a könyv
két har ma dát te szi ki, még is, ha mér leg re
tesszük a mû vet, a mér leg nyel ve az af ri -
kai rész fe lé bil len. Az af ri kai szí nen 
a narráció hi te les, sod ró ere jû és össze fo -
gott, könnye dén jár be nagy tér- és idõ be -
li di men zi ó kat, nem tet szik ki a férc,
ahogy össze varr va ló sá go sat és ter mé szet -
fe let tit, olyan hi he tõ vi lá got te remt, ahol
he lye van a cso dá nak: jel ké pek er de jén
visz át az Aimé út ja. A nor vé gi ai szín ben
fél év tör té né se it me sé li el Aimé a ka-
kashalmi já rás ban. Itt az el be szé lés li ne á -
ris sá vá lik, ke vés bé kon cent rált, és az el -
be szé lõ po zí ci ó ja nem ref lek tált, nem egy -
ér tel mû, mi ért me sél utó la go san olyan
rész le tes ség gel, mint ha az el be szé lés a
tör té nés sel egy ide jû len ne. A fõ hõs fej lõ -
dé sé nek nép me sé be il lõ tör té ne tét túl sá -
go san meg ter he lik a nor vég tá jat, hét köz -
na po kat és tár sa dal mat le író ré szek. 

Kun Ár pád bá tor író, mert mer meg ha -
tó an szép tör té ne tet ke re kí te ni, és me ri ezt
a szép sé get a hét köz nap ok bosszú sá ga i nak
põ re le írá sá val, a tes tük nek ki szol gál ta tott
em be rek rész le te kig me nõ áb rá zo lá sá val
„el ron ta ni”, un dor, há rí tás és em pá tia kö -
zött hagy ni az ol va sót. Mu száj vé gig néz -
nem, ahogy nor vég öreg em be rek a sa ját fo -
suk ban to csog nak, ahogy a sze xu a li tá sá ra
éb re dõ Aimé a makk ja tö vé re te ke red ve
gon do zott já nak fan szõr ze té re ta lál? Nem
tu dom. Ne héz a test rõl hi te le sen, eu fe miz -
mus vagy obsz ce ni tás nél kül be szél ni.
Ahogy a bol dog ság ról is ne héz be szél ni.

Aimé el be szé lé sé ben a sze rel mi szál -
lal kap cso lat ban ma radt né mi hi ány ér ze -
tem. Aimé sze rel me egyik ápolt ja, a
Szinyakov-szindrómás Gréte lesz. Rész le -
te sen ol va sunk Gréte tes té rõl, mez te len -
sé gé nek, mel lé nek Aimére tett ha tá sá ról,
Aimé éve kig szunnya dó sze xu a li tá sá nak

ön tu dat ra éb re dé sé rõl, ke ve set tu dunk
meg azon ban ma gá ról Grétérõl és Aimé
ér zel me i rõl. Az el be szé lõ több ször is vall
ar ról, hogy ké nyel mes ne ki a nor vég tár -
sa da lom ra jel lem zõ el ide ge ne dett ség és
ne he zé re esik az in ti mi tás. Még is saj ná -
lom, hogy nem ol vas ha tunk az át tö rés rõl,
ar ról, ahogy hõ sünk át ad ja ma gát a sze re -
lem nek, ahogy meg tör té nik a vál to zás,
ehe lyett a si mo ga tás ba ful la dó für de tés -
nél vá gás, majd új te ma ti kus egy ség kö -
vet ke zik, amely bõl meg tud juk, hogy „ak -
kor már egy he te Gréténél alud tam”
(411.), majd rész le te sen le ír ja Gréte ágyá -
nak hid ra u li ká ját, diszk ré ten hall gat va
ar ról, hogy is ke rült be le. 

Az Epi ló gus ban a mû ke let ke zés tör té -
ne té hez ol vas ha tunk ada lé ko kat, meg tud -
hat juk, hogy Aimé Billion va ló sá go san 
lé te zõ sze mély, még ha nem is tö ké le te -
sen azo nos a re gény hõ sé vel. Oly annyi ra
va ló sá gos, hogy két, a szer zõ nek cím zett
e-mailjét is el ol vas hat juk itt. Bár fon tos és
ér de kes eti kai prob lé mát tár elénk a szer -
zõ, ami kor a ne vek meg vál toz ta tá sá val
vagy meg õr zé sé vel kap cso la tos di lem má -
já ról vall, még is za vart, hogy a me sé vel
(ame lyet ép pen el hit tem és a ha tá sa alatt
vol tam) egy be köt te tett a va ló ság.  

Még ha vi tat nám is a vé le ményt, mi -
sze rint a Bol dog észak len ne az utób bi
évek leg jobb ma gyar re gé nye, min den -
kép pen fon tos ol vas mány, hi szen olyan
könyv, amely rõl úgy hi szem, még na gyon
so kat fo gunk be szél ni, vi tat koz ni. A könyv
kap csán el en ged he tet le nül ref lek tál nunk
kell ar ra, hogy mi is a ma gyar iro da lom és
mi tõl ma gyar egy iro da lom. Ar ra, ho gyan
ke rül het egy af ri kai né ger a ma gyar iro da -
lom ba? Ta lán ép pen ami att pro vo ka tív 
a re gény, mert na gyon is is me rõs ér zé sek -
rõl, ott ho nos lét ál la pot ról be szél. Mint ha
Kun Ár pád a tör té nést nem idõ ben tol ta
vol na el, hõ sét nem a ma gyar tör té ne lem -
be, egy ré geb bi kor ba ve zet te vol na visz-
sza, ha nem tér ben tet te odébb, elõ ször
dél re, majd pe dig észak ra. És le het-e té -
má ja a ma gyar iro da lom nak a skan di náv
szo ci á lis rend szer? Va jon mi ért nem bol -
dog Aimé Billion a ha zá já ban, és jo ga
van-e egy af ri kai be ván dor ló nak Nor vé gi -
á ban a bol dog ság hoz? A könyv nagy sze rû
al kal mat nyújt az iden ti tás és ki ván dor lás
kér dé sé nek bon col ga tá sá ra, az in di vi -
duum és kö zös ség bol dog sá gá ról és bol -
do gu lá sá ról va ló be széd re. Mi kí ván juk-e
va jon Aimé Billion bol dog sá gát? 

Ador já ni An na téka
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