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jövôbeli vezetô szerepét látná kívánatosnak. Két 
név emelkedik ki ebbôl a sorból, Rassay Károlyé 
és Bajcsy-Zsilinszky Endréé. Az általa Rassaynak 
tartogatott jövôbeli szerep pontosan megfelel 
annak, amit Fenyô politikai habitusáról, koráb-
bi kapcsolatrendszerérôl már mondtunk. Meg-
le pô viszont Fenyônek a Bajcsyhoz fûzôdô szo-
ros viszonya, ami akár barátinak is nevezhetô. 
November 11-i bejegyzésének már a hangvé-
tele is erre látszik utalni. „K. Aurél [feltehetôleg 
Kárpáti Aurél író, kritikus] jött látogatóba H.-
ékhoz [ôk bújtatták ekkor Fenyôt]. Igen megörült, 
hogy életben talált. Az ô révén alkalmam lesz talál-
kozni Zsilinszky Bandival, akire a jövôben komoly 
szerep vár. Alighanem neki kell vállalnia a kormány-
alakítás feladatát, a legnehezebb körülmények között, 
mely valaha is politikusnak osztályrészül jutott. Rassay 
náci fogságban, Sigray, Gratz, Peyer, Mónus náci 
fogságban.” (393.) Nem csoda ezek után, hogy 
amikor fülébe jut Bajcsy kivégzése, ami azon-
ban ekkor még nem történt meg (december 
13-i az errôl szóló bejegyzés), nem látja többé 
értelmét a politikai tervezgetésnek. A hír (de 
akkor inkább még csak rémhír) hallatán erôs 
késztetést érez magában arra, hogy felidézze 
kettejük kapcsolatának sajátos alakulását. „Elsô 
találkozásom vele egy polémia volt. Adyról cikket írt 
– 1920-ban vagy 21-ben –, melyben a magyar tár-
sadalmat támadta, amiért Adyt a Fenyô Miksáknak 
engedte át. A »Nyugat«-ban válaszoltam neki, nem 
agresszívül, mert a távolból is kiéreztem, hogy becsü-
letes emberrel van dolgom [...]. Nem válaszolt cik-
kemre, de kereste a velem való megismerkedést. Vagy 
talán én kerestem az övét, már nem is tudom. Meg-
ismerkedtünk, és az ismeretség az esztendôk folyamán 
igaz barátsággá izmosult.” (457.)

Fenyô Miksa szerencsésen túlélte a rejtôz kö-
dést, ahogyan a második felesége (a keresztény 
Ria) és az e házasságából származó fia, a nap-
jainkban – és már évtizedek óta – az Egyesült 
Államokban élô Mario is túlélte azokat az idô-
ket; ôk egyébként gyakori címzettjei, egyúttal 
tárgyai Fenyô naplóbejegyzéseinek. Akkor ér 
véget a feljegyzések sorozata, amikor Pestnek 
az a része is felszabadul, ahol akkoriban egy is-
kolaigazgató bújtatta Fenyôt (január 19.). Ön-
magában is érdekes, hogy miként éltek együtt 
„zsidómentôk” és bújtatott üldözöttek (katona-
szökevények, izraeliták, keresett baloldaliak) az 
állandó életveszély (a nyilas razziák), a nyomasz-
tó összezártság és a mindenkori halálfélelem (a 
bombázások és a belövések) közepette. Ez azon-
ban – más forrásokból – valamennyire már is-

mert történet, amire azonban Fenyô naplója 
szintén kitûnô dokumentumként szolgál. Ezzel 
együtt Fenyô Miksa háborús naplója újra aktu-
ális olvasmányunkká lehet a közelmúlt magyar 
tör té nelmébôl.

Gyáni Gábor

KORSZERÛTLEN KORRAJZ
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Kezdem azzal, ami azonnal látszik. És ahogyan 
látszik. Ahogyan szem elé és kézbe kerül. Ber-
kovits György kétkötetes, ezerkétszáz nagyala-
kú oldalra rúgó regényvállalkozása: igazán több 
törôdést érdemelt volna. Vagy a L’Harmattan-
tól, vagy valamilyen másik kiadótól. Elôször is, 
ha már kiadásra méltónak találtatott, kemény 
fedeles forma dukált volna egy ekkora léptékû 
és igényû munkának. Másodszor, talán jóval 
barátságosabbra, azaz olvasóbarátabbra, az ol-
vasói szemnek barátságosabb méretûre kellett 
volna tördelni a nagyon sûrû, szédítôen sûrû 
oldaltükröt. (Mert noha emlékezetes lehet pél-
dául az 1986-os EMLÉKIRATOK KÖNYVE gigantikus, 
ugyanakkor magától értetôdôn kemény fedeles, 
egykötetes formátuma, nem véletlenül válasz-
totta késôbb Nádas Péter új kiadója a kézhez 
és szemhez jobban álló, kisebb alakú, három- 
vagy kétkötetes változatot.) Kissé úgy éreztem 
magam Berkovits könyvei láttán, mint akkor, 
amikor kézbe vettem a nyolcvanas évek végének 
JAK-füzeteit. Vagy a rendszerváltozás utáni év-
tized elsô felében virágkorát élô Jelenkor Kiadó 
köteteit, amelyek magukon hordozták az adott 
történelmi pillanat összetett báját, hiszen csú-
nyák voltak és tartalmasak, poétikusan fogal-
mazva: könyvtestként ötvözték a megelôzô kor-
szak állami és szamizdatkiadványainak nagyon 
eltérô küllemeit – a nyolcvanas évek szellemébôl 
táplálkozó kilencvenes évek lendületesen zaka-
toló irodalmiságának szolgálatában. Ámde ami 
bájos volt a kilencvenes évek elsô felében, az 
bizony tarthatatlanul anakronisztikusnak hat a 
kétezres évek második évtizedének derekán. És 
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ez módfelett bántónak tetszik (vagyis hogy egy-
általán nem tetszik) a honi kortárs szépirodalom 
kiadóinak (Magvetô, Kalligram, Jelenkor, Sco-
lar, Libri...) egyre tetszetôsebb és (jó esetben) 
tartalmasabb ajánlatainak szomszédságában. 
Harmadszor, a szerkesztés vagy olvasószerkesz-
tés terén is... – de csitt, legyen elég már a jórészt 
küllemre vonatkozó nyafogásból! Ugyanakkor 
kritikusként nem tudok nem eljátszani a léha 
és erkölcstelen gondolattal, hogy ha én a L’Har-
mat tan szerkesztôje lettem volna, akkor vagy 
kiküzdöttem volna a kötetekhez méltóbb ke-
mény fedeles, szellôsebb tördelésû formát, vagy, 
amennyiben ez nem lehetséges, azt tanácsol -
tam volna a szerzônek, hogy vigye a regényét 
más, gondoskodóbb természetû és gazdagabb 
lehetôségû kiadóhoz. Mert, még egyszer hang-
súlyozom, könyvészeti szempontból többet ér-
demelt volna ez a regény.

Hacsak valaki, olvasóként, nem leli örömét 
az anakronizmusban, az anakronizmus bájában. 
Már csak azért is, mivel Berkovits regényét lé-
nyegében határozza meg az, ami már ránézés-
re is érzékelhetô: a korszerûtlenség bája, amely 
persze nem is annyira báj, mint inkább tartás, 
ethosz, látás- és ábrázolásmód. A stílus, amely 
viszont, tudjuk jól, maga az ember. Jelen eset-
ben a Berkovits György nevû szociológus és szép-
író élettapasztalatával (és talán életrajzával) gaz-
dálkodó szerzô által teremtett elbeszélô hôs, a 
szintúgy szociológus Újhely Gyula, aki két kö-
tetben meséli el saját – család- és országtörté-
net be ágyazott – történetét, amely végzetesen 
összekapcsolódik szerelme, majd felesége, egy 
szem fiának anyja, a regény- és forgatókönyvíró 
Virágh Emma történetével, továbbá, és nem 
mellesleg, tartósan, mondhatnám, élethosszig 
belekocsonyásodik a Kádár-korszak fojtogató 
világába, noha azon jócskán túlnyúlnak a re-
génybeli események. Újhely Gyula ugyanis ritka 
hûséges típus: egyfelôl a nôhöz, aki egy életre 
megbabonázta ôt (még akkor is, amikor éppen 
másoknál keres szerelmi vigaszt), másfelôl a 
korszakhoz, amelyben szocializálódott (állam-
polgárként és kutatóként). Az ô története hang-
súlyosan a jelen felôl, a rendszerváltozást követô 
évtizedek bôséges(en kiábrándító) tapasztala-
tainak fényében, a visszatekintés egységteremtô 
távlatosságával fogalmazódik, ámde nem ke-
vésbé hangsúlyosan a Kádár-korszak által meg-
határozott (a hivatalossággal számoló reformer, 
sôt ellenzéki) szemléleti és nyelvi formákban. 

Ami egyszerre vonatkozik az elbeszélô hôsre, 
az ô gyógyíthatatlan korszerûtlenségére, vala-
mint a rendszerváltozást megelôzô és követô 
idôszakok közötti viszonyok kuszaságára, tisz-
tázatlanságára. A V. ÉS Ú. két kötete: egyfelôl 
kísérlet a korszakokon átívelô, elbeszélt önazo-
nosságra (a regény egyik gyakori szavával: va-
lamiféle végsô vagy legalábbis tartós „menedék” 
megtalálására), másfelôl meg kritika az utóbbi 
negyedszázad kulturális, társadalmi és politikai 
változásairól, jobban mondva a torz változásfo-
lyamatok mögötti változatlanságokról. Újhely 
Gyula egyrészt azért látszik korszerûtlennek 
(azaz, neve ellenére, nem találja új helyét) az új 
korszakban, mert már eleve korszerûtlen volt 
a régiben is, másrészt meg az új korszak sem 
különbözik annyira a régitôl, amennyire sze-
rettük volna, hogy különbözzék. Berkovits re-
génye – mint közérzetileg-közérzületileg be-
ágyazott poétikai kísérlet – talán leginkább arról 
szól, hogy miként lehet az átfogóan lesújtó kor-
szaktapasztalatot nem is annyira hûségesen áb-
rázolni, mint inkább viszonylagossá tenni az 
ábrázolás egyéb tárgyaival és módjával. Hogy 
miként lehet ellensúlyozni a sivár köztörténetet 
az érzelmes magántörténettel, vagyis azzal a 
szerelmi szállal, amely ugyanakkor, tetszik, nem 
tetszik, teljességgel belesodortatik a köztörté-
net szôttesébe, valamint a két család, az Újhely 
és a Virágh család viszonyainak és történetei-
nek (korszakos azonosságokat felmutató társa-
dalmi-kulturális) különbözôségeibe.

A több összetevôjû, eklektikus szerkezetû al-
kotás egységes voltát erôsíti, hogy a történet-
kezelés meglehetôsen laza: az énelbeszélô Új-
hely szabadon közlekedik az idôben elôre és 
hátra, továbbá egyáltalán nem tartózkodik az 
ismétlésektôl és újramesélésektôl, amennyiben 
a szándékosan bô (egyre bôvebb) lére eresztett 
kötetekben ugyanazok a történetek, helyzetek, 
szereplôk és gondolatok, már-már rögeszme-
szerû elmegyakorlatok – nevezzük ezeket mo-
tívumoknak – tûnnek fel újra és újra, új és új 
szövegösszefüggésekben. (Noha azért a két kö-
tetben világosan érzékeljük az elmozdulást az 
Em ma és Gyula közös történetére összpontosí-
tó elbeszéléstôl az Emmától hol függô, hol füg-
getlen Gyula saját történetét elônyben részesítô 
elbeszélés irányába.) Az ismétlôdéselvû téma-
kezelés zeneszerûségét erôsíti a beszédmód sa-
játos muzikalitása, önmagát sosem megkérdô-
je lezô, legfeljebb önironikusan tovább indázta-



Figyelô • 1265

tó (bizonyos pontokon bizonyos olvasókat bi-
zonyosan megterhelô) áriajellege – legtöbbször 
szólóban, az elbeszélô fôhôstôl vagy valamelyik 
szereplôtôl, de van, hogy a szöveg hirtelen du-
etté, tercetté, kvartetté, sôt kórussá alakul a FUR-
CSA BESZÉLGETÉS alcímeket viselô fejezetekben, 
amelyek a különféle (munkahelyi, szerkesztô-
sé gi, tudományszervezeti...) ügyekbe bonyoló-
dó fô- és mellékszereplôk egyenes idézésével 
parodizálják a korszak hivatalos nyelvezetét, és 
fokozzák egyúttal Berkovits regénybeszédének 
kimódolt szerkesztettségét. A két kötet egyéb-
ként is alaposan, már-már túlzó alapossággal 
tagolódik a nagyobb fejezetekbe rendezôdô ki-
sebb egységek által. A kétszer három fô fejezet 
mindig a nyitómottóban kiemelt motívumot 
jár ja körül: a Virágh Emmára (az ô nevére és 
lényére) modorosan utaló DÍSZCSERJE (KIS)ASZ-
SZONY-ban a „követés”-t, a „hasonmás”-t és az „ár-
nyék”-ot, az Újhely Gyulára vonatkozó JELZÔ MÛ-
VÉSZ-ben meg a „tekintet”-et, a „látomás”-t és a 
„menedék”-et. A szövegben kurzivált kulcssza-
vak és fordulatok ismétlôdéseivel olyan nyelvi 
hálórendszer képzôdik, amely mintegy miti-
kussá, az Újhely-féle zárt magánmitológia ki-
bontakoztatásának szabad színpadává stilizálja 
az egyébként tényleg megragadó anyaggaz dag-
sággal (dokumentumértékû kor- és hely szín-
rajzokkal) és lenyûgözô (az EGY MODERN AMO DERN 
címû 2003-as esszékötet szerzôjéhez méltó) 
elemzôkészséggel ábrázolt valóságot.

Jellemzô, ahogyan kezdôdik a regény, tud-
niillik az elsô kötet elsô fejezete fômotívumának 
in medias res kizengetésével: „Kissé feszültnek lát-
szott Emma aznap, mikor azt gondolta, hogy követ-
ték az utcán.” (I. 7.) Mint ahogyan a többi öt 
nagyfejezet is mind azzal indul, hogy pedánsan 
leszögezi az adott mottóban kiemelt hívószót. 
Az érzelmesen és szeszélyesen fogalmazó Gyulát 
beszéltetô Berkovitsnak úgy kellenek a szöveg-
szerkezet (kulcseszméket képviselô) mankói, 
mint ahogyan a kétségbeesés szürkületi tájékát 
pásztázó József Attila igényelte egykor a jambu-
sokat. Jól teszi az olvasó, ha már a regény leg-
elején elfogadja a szerzô ajánlatát, a múltfel tá-
ró elbeszélô összetett hangfekvését, amelyben 
zavarba ejtô módon egyesül érzelem és elem-
zô készség, önfeledtség és modorosság – példá-
ul a két fôhôs legelsô szeretkezését leíró fejezet 
alábbi mondatában: „Lágy suttogással próbálko-
zik Emma közvetlenül a fülembe, nevezetesen a bal 
fülembe, hiszen ölelése folytán, és történetesen a 

szája közelébe az a fül esik, melybe suttogja nyoma-
tékosan...” (I. 15. – Kiemelések: B. S.) De mond-
juk, a regénybeszéd egészére jellemzô, részben 
a köznyelvet mímelô, részben attól az olvasót 
modorosan elidegenítô sajátosság, a közbeve-
tett mellékmondatok feltûnôen gyakori és fel-
tû nôen fülsértô használata is ugyanezt az ösz-
szetett, analitikusan érzelmes (vagy érzelmesen 
analitikus) alapérzületet szolgálja – vegyük pél-
dául a második kötet második bekezdésének 
(eleve körülményeskedô viszonyszavakkal spé-
kelt: „illetve”, „mivel”, „legalábbis”...) alkonyatle-
írását: „Szivárványszínûnek láttam az Andrássy utat, 
illetve a napsugarakat, mivel lemenôben szivárvány-
színbe, legalábbis így észleltem, burkoltak min-
dent...” (II. 7. – Kiemelés: B. S.) Az elbeszélô 
modorosságának megfelelôen viselkedik a vele 
egylényegû fôhôs is – akár hivatalos tárgyú be-
szélgetéseiben, jobban mondva hivatalos sze-
mélyekhez intézett monológjaiban (vagy név-
telen leveleiben), akár Emmával folytatott sze-
relmi civakodásai során, amikor is a „Díszcserje 
kisasszony/asszony” és a „Jelzômûvész” úr megszó-
lítások jegyében magázódnak egymással.

Amikor az egyik FURCSA BESZÉLGETÉS-ben a 
cikk író Emmát elmarasztalja egyik fôiskolai kol-
légája, mégpedig „a munka világában tevékenykedô 
minden szubjektum nevében”, akkor egy másik 
(akkor éppen jobb szándékú) kolléga csak eny-
nyit tud mondani: „Mirôl beszélsz... András... mi-
csoda faszság ez...” (I. 303.) Márpedig Berkovits 
korszakfestô könyve hemzseg az ilyesféle „fasz-
ságoktól”, amelyek nemcsak hogy hozzátartoz-
nak az éppen idézett szereplôi szólamokhoz, 
de alapvetôen meghatározzák az elbeszélô saját 
nyelvét is, magát az egyes szám elsô személyû 
regénybeszédet. Újhely Gyula a korszak szem-
pontjaival, azokat kritizálva, a korszak zsargon-
ján, azt parodizálva kénytelen mesélni – és nem 
csupán a korszakról, hanem a korszakba re-
kesztett magánéletérôl is, Emmáról, az ô kö zös 
történetükrôl, annak legszemélyesebb ré te gei-
rôl (ahogyan azt egyébként a regény egyik pont-
ján diákként megidézett Petri György is tette a 
maga nyelv- és önkritikus szerelmi lírájában). 
Árulkodó lesz tehát Emma alábbi jellemzése 
Gyuláról és persze annak nyelvi megjelenítése 
Berkovitstól – a belsô idézet felvezeté se, maga 
a belsô idézet, no meg a következmény: „Szo-
kásom, figyelmezteti anyját Emma, hogy gúnyolód-
jak bizonyos közkeletû szövegeken, mint mond juk 
azon, hogy »olyan emberekre van szükségünk, akik-
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nek tudata nem marad el a viszonyok fejlôdésétôl, 
illetve azokat megelôzi, látva a szükségszerû irányo-
kat, a jövô útját«. Nyugtatgatja anyját, anyósomat, 
mert látja, hogy anyósom eleinte egészen furcsának 
tart.” (II. 64.) Gyula anyósának tényleges fur-
csál kodása mintegy allegorikusan jelöli a Ber-
ko vits-könyv olvasójának lehetséges furcsál -
kodását, végsô soron a regény nyelvét mint ki-
hívást, ígéretet és adományt. A nyilvános köz-
zsargonnal párhuzamos, azt mintegy tükrözô 
ma gánjellegû zsargonszerûség nyilvánul meg 
a kettejük legfontosabb szellemi tevékenysé-
geire vonatkozó epitheton ornansokban is, tud-
niillik, hogy Emma olyan novellákat ír, amelyek 
„egy ábrándjait el nem vesztett leányról” szólnak, 
és hogy Gyula tanulmányainak kizárólagos tár-
gya a „megfosztottság és elesettség”. Miként az Em-
mára jellemzô „boldogságvágy” és „életimádat” 
sûrûn ismétlôdô, már-már terminusértékû sza-
vai is részévé lesznek a regény eklektikus, egy-
szerre érzelmes és elemzô, továbbá élôsködve 
parodisztikus szómágiájának. Mert például a 
„szapora” kifejezés is két egymástól nagyon kü-
lön bözô, ám a regényben egymásra vonatko-
zó összefüggésben bukkan fel: elôször a máso-
dik gyereküket elvetélô Emma elkeseredett for-
du  latában: „Borzalmas álszaporának lenni...” (I. 
342.), másodszor meg a gimnáziumban sze xuá-
 lis felvilágosítást szorgalmazó Emmát fe gyel-
mezô igazgató szólamában: „János... talán a gim-
názium legyen egy szaporító gyár...” (I. 354.) (Ebben 
a nyelvi közegben az elsô gyereküket váró Emma 
nem ’megfogan’, pláne nem ’áldott állapotba 
kerül’, hanem „teherbe esik”. – I. 143.)

Berkovits nyelvi teljesítményének köszön he-
tôen nagyon sok minden válik elmondhatóvá 
a regényben: a szerelmi magántörténet mellett 
a két fôhôs családjainak történetei, szülôkre, 
nagyszülôkre, nagynénikre és nagybácsikra le-
bontva az egyes fejezetekben, valamint a magán- 
és családtörténeteket alapvetôen meghatározó 
huszadik századi történelem, mindig egy-egy 
adott szereplô (családtag, barát, ismerôs...) tö-
mörített életrajzának tükrében – az elsô világ-
háborútól a Horthy-korszakon, a második világ-
háborún, a haláltáborokon és a vészkor szakon, 
a felszabadulást követô néhány éven, a fordulat 
éve utáni Rákosi-korszakon, az ’56-os forradal-
mon, a Kádár-korszak tündöklésén, majd bu-
kásán át a rendszerváltozásig és tovább, egészen 
mindmáig. Ráadásul a szerzô érezhetôen min-
dent bele akar írni regényébe, mindent, ami a 
fent említett témakörökbe tartozhat; minek kö-

vetkeztében a gyanakvóbb természetû olvasó-
nak még akár az is eszébe juthat, hogy talán 
Emma és Gyula története csupán ürügye annak, 
hogy kettejük életközegének sajátosságai, vala-
mint családjaik, családtagjaik történelmi há-
nyattatásai révén mindent, de mindent elmond-
jon nekünk arról, amit ô gondol az emberrôl, 
az emberi közösségrôl, annak huszadik száza-
di, különösen Kádár-kori magyar változatáról, 
mindarról a nyúlós természetû sivárságról tehát, 
amely azért – leszögezném határozottan – még-
iscsak szépirodalmi bôséget eredményez. Még 
akkor is, ha a mindent mondás vágya és gyakor-
lata esetenként az életrajziság olyan túlzásaihoz 
vezet, mint például az analitikusan ellen ôrzött 
érzelmesség határán átcsúszó, teljességgel ért-
hetô gyökerû, de elviselhetetlenül negédes csi-
lingelésû szövegrész, amelybôl meg tudhatjuk, 
hogy Emma és Gyula fia, Ádám „három kiló nyolc-
vannal és ötvenhat centivel pottyant a világra”. (I. 
366.) A valóságban mindig elragadó „pottyanás” 
(„...el vagyunk tôle ájulva mindahányan”) itt saj-
nos nem lehet más, mint a szépirodalom kényes 
kelméjén ejtett stiláris szépségpötty. Mint aho-
gyan a New York-i egyetemi partin felbukkanó 
Susan Sontagot szenvedélyesen bíráló Gyula 
helytelen névhasználata („Sonntag”) is könnyen 
felsértheti az érzékenyebb olvasói hallójárato-
kat (és nem feltétlenül azért, mert úgy tanultuk, 
hogy illik tartózkodni a névvel gúnyolódás nem-
telen retorikai eszközétôl). (II. 256.) Továbbá 
okkal értetlenkedhetünk azon, vajon miért talál-
kozunk két soron belül két különbözô írásmód-
ban két ugyanúgy kurzivált s így a szövegképtôl 
egyaránt elidegenített angol kifejezéssel („dzsentl-
 men” és „brothers-in-arms”). (II. 418.) Ámde apró 
(inkább a szerkesztô, mint az író asztalára tarto-
zó) dolgok ezek – a nagyigényû regényvállalko-
zás megvalósított értékeihez képest. Ugyan-
akkor jól tudjuk, minél nagyobb tétekkel játszik 
valaki, annál többet veszíthet, ha nem is feltét-
lenül az egészet, de az egészet alkotó részletek-
ben (s így végül is az egészben). Joggal merül-
het hát fel bennünk a sejtés, hogy a bátor lép-
tékválasztás egyenes következménye lehet az 
aránytévesztés. A túlterhelés, a túlzsúfolás, a 
túlírtság. Nos, a magam részérôl úgy vélem, 
hogy a léptéket merészen megválasztó Berko-
vits, az alapító gesztus jegyében, tudatosan tú-
lozta el regénye ábrázolásbeli méreteit és sti láris 
sajátosságait. Amennyiben olyan re gény el be-
szélô hôst teremtett, akitôl tényleg nem várha-
tunk el mást, mint azt, amit történetesen ka-
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punk: zabolátlan érzelmességét analitikus haj-
lamával nem csitító, hanem inkább még tovább 
korbácsoló szövegfolyamot.

A vaskosságában is fojtogatóan zárt szöveg-
térben, amely nyelvében mintegy parodizálva 
leképezi az Emma–Gyula-történet közegét biz-
tosító Kádár-korszak alapérzületét (így például 
az útlevél-kérelmezés kálváriáját, a munkahelyi 
viták szélmalomharcának hiábavalóságát, a szo-
cialista típusú lakóközösségek alulcivilizált élet- 
és vitakultúráját...), azonban számos lehetôség 
nyílik a szabadságvágy kinyilvánítására. Ilyen 
lehetôségek volnának egyrészt a családtörténe-
ti fejezetek (bennük megannyi történelmi alak 
és esemény), másrészt Gyula látomásai (a fegy-
veresekkel kísért zsidó kisgyerekrôl, egykori 
önmagáról) és látomásba hajló ámokfutásai 
 (ortodox zsidó jelmezben Budapest különbözô 
pont jain), haradrészt a szerelmi történet emlé-
kezetes epizódjai (Párizsban, Rómában, a Ba-
la tonon, Budapesten). Az elôbbi két lehetôség 
bôséges kihasználásával viszont jócskán széttar-
tóvá, szédítôen dússá válik a regényszöveg, de 
talán ez is állt a (poétikai értelemben) szabadelvû 
szerzô szándékában. A harmadik irány, a szerel-
mi történet viszont óhatatlanul visszahajlik oda, 
ahonnan éppenséggel szabadulni kívánt: a csil-
lapíthatatlan külsô (hivatali-közösségi) és bel-
sô (lelkiismereti-önbecsülésbeli) feszültsége ket 
teremtô Kádár-rendszerbe – és erre rá is megy 
Emma és Gyula házassága, amely viszont cso-
dás váratlansággal újrakezdôdik a rendszervál-
tozást követô idôszakban, immár jóval kiegyen-
súlyozottabb, csendesebb és rezignáltabb-elfo-
gadóbb formában (ráadásul szerelmi kettôsük 
egyre inkább családi hármassá válik felnövekvô 
Ádám fiuk jóvoltából). Ugyanakkor az elbeszélô 
hôs summázata a Kádár-korszak csapdajelle gé-
rôl érvényes lesz a rá következô idôszakra, idô-
szakokra is: „...nem gondolod-e, Emma, ha túlsá-
gosan beleártjuk magunkat a honunkat kötelezôen 
uraló szellembe vagy akár annak az ellenszellemébe, 
akkor elpusztulunk?” (II. 191.)

Mindennek ellenére vagy mindezzel együtt 
Gyula a szabadságból fakadó gátlástalanság kor-
szakában is azon morfondírozik, hogy „elindítja 
ezredszerre az új életét” (II. 490.) – már csak azért 
is, mivel ezt erôsíti Emma, az ô szerelme, a sze-
relembe vetett hite, az ôsrégi toposz magán li-
turgikus felhevítése: „Ohó, Jelzômûvész úr, mond-
ja Emma, ehhez még hozzátehetem, felvilágosítva önt, 
hogy valahányszor szerelmesek vagyunk, azonnal úgy 
érezzük, mintha megjönne a bátorságunk szembe-

szállni a fennálló renddel...” (II. 518.) A folytonos 
újrakezdés lendülete pedig Gyula két sûrûn 
emlegetett (a szövegben mindig kurzivált) alap-
tulajdonságából ered, amelyek látszólag ugyan 
ellentmondanak egymásnak, ámde valójában, 
a mindenkori környezet, a külsô valóság kö-
nyörtelenül banális mûködésmódjának jóvol-
tából, inkább kiegészítik egymást: a számtalan 
formát találó „elvágyódás”-ból és az egyöntetû 
„belsô béké”-re törekvésbôl. Az elôbbitôl lesz a 
regény szertelenül dús, az utóbbitól meg emlé-
kezetesen fajsúlyos.

Végül is, ha jobban meggondoljuk, éppen a 
„belsô béke” tartós hiányából fakadó „elvágyó-
dás” analitikusan bonyolított pátosza mûködteti 
Újhely Gyulát regényhôsként, valamint re gény-
elbe szélôként, továbbá Berkovits Györgyöt re-
gényíróként.

Bazsányi Sándor

PASSÉ COMPOSÉ

Kincses Elemér: Mindörökké
Mentor, Marosvásárhely, 2014. 279 oldal, 2940 Ft

A romániai magyar dráma- és színházkultúra 
egyik meghatározó író- és rendezôegyénisége 
– többek között az ô alkotása a hatalmi-erkölcsi 
problematika az 1970-es, 1980-as évek fordu-
lójáról oly emlékezetes két paraboladarabja, az 
ÉG A NAP SENECA FELETT (1978) és a TRÓJÁBAN HULL 
A HÓ (1981) – a prózában ugyancsak otthonos. 
Korai novelláit 1972-ben a BEKÖTÖTT SZEMMEL 
lapjain gyûjtötte össze, az érdemeltnél kisebb 
figyelmet keltô regénye, a SOHA 2007-ben jelent 
meg. Hosszú esztendôkön át formált legújabb 
epikai vállalkozása, a MINDÖRÖKKÉ ismét új írói 
arcot mutat, noha egy vonatkozásban: az erôs 
történetességben kötôdik az epikai, sôt a színi 
elôzményekhez is.

A történet mint a konstrukció alapja és a könyv-
beli beszédmód(ok) indukálója, nemegyszer 
verbális jelenléttel igazolja kitüntetettségét. A sok 
mûvészeti és irodalmi utalás között csak úgy 
pattog ide-oda Johann Sebastian Bach és Dinu 
Lipatti, Aquinói Szent Tamás és Jorge Luis Bor-
ges, Edgar Allan Poe és Anton Pavlovics Csehov 
meg Jacques Breltôl Mike Oldfieldig további 
számos híresség mindig üzenetessé, funkcioná-


