
előtt látja az érvényesülés két különböző, de lé-
tező módját, Adyét és Kosztolányiét, akikhez ké-
pest a megkésettség érzése kínozza. Jókai a le-
vert szabadságharc után — történelmi és emberi
vonatkozásokban tragikus mérleget készítve —
a feladatra gyorsan rátalál: regényekben megírni
az elbukott forradalom és szabadságharc való-
ságát mint nemzeti mitológiát. Az erre vonat-
kozó kijelentés variálódik a szövegben, legtö-
mörebben így fogalmazódik meg: „A munka
nem ment, de egyre világosabb lett a feladat.”
Egy leendő életmű alapvetése.

A Bessenyei Györgyről szóló szövegrész ellen-
tétes mozgású a megelőző kettővel. A centrum-
periféria kettősében a tiszaberceli és a pusztako-
vácsi magányból és kietlenségből tekint vissza
élete origójára, Bécsre, az ott eltöltött közel húsz
évre, míg Babits és Jókai a perifériából igyekez-
nek, és találják meg az utat a centrumba. A „bi-
hari remetét” élete alkonyán látjuk, míg Babitsot
és Jókait alkotói élete hajnalán. Kezdet és vég így
olvasható és olvasódik egybe térben és időben
egyaránt. (Magvető, Budapest, 2016)
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RADU TUCULESCU: 
ÖREGMAMA TÖRTÉNETEI

Ketten mesélnek: az eldugott kalotaszegi falu,
Petra egyik utolsó, még élő lakója, s az író (alter -
egója), aki időnként visszajár a tűnőfélben lévő
világ romjait megnézni. Öregmamáról az odalá-
togató fiatal író mesél, egy valaha igencsak eleven
falu mindennapjai pedig Öregmama elbeszélései-
 ben kelnek újra életre. Ismerős és szomorú falu-
kép, roskatag öregek és házak, magukra maradt
lelkek és terek. Lézengenek még néhányan a falu
utcáin, túlélés van már csak, valamiféle várako-
zás, lassú elmúlás a kiürült, elárvult díszletben.
Öregmama a látogatóba érkező unokájának, de
leginkább az ő író párjának mesél: felderülve,
felélénkülve hívja életre a falu lakóit, mindenki
által ismert és használt nevükön, akárha jelzős
szerkezetekkel (Burdazoli, Nánapéter) szólítja
elő őket a névtelen-történettelen-arctalan isme-
retlenből. Mindenkinek teljes története van:
sorsa van, melyet mindenki, s így Öregmama is
jól ismer, ő pedig a mesélés révén újra- vagy
megalkotja a közösség eleven történetét. 

Öregmama a (szinte) mindentudó Kreátor: a
történetek kerekké formálásában minden tudá-
sát latba veti, emlékeiben a megélt és olvasott
történetek összekeveredtek, a valóságos és az
áhított világok határai elmosódtak. Mintegy vé-
letlenszerűen, a találkozások vagy az emlékezet
felvillanásai diktálják, hogy kinek a sorsát hall-

juk éppen: mindegy is lenne a sorrend, mert a
mozaikkockák végül teljes képet alkotnak, kiraj-
zolódik a falu érzelmi-hatalmi-szociális viszony -
rendszere. Öregmama az eltűnt múlt és a létező
világ között közvetít, történetei úgy és annyira
anekdotikusak, ahogy és amennyire elmesélhető
és elviselhető az élettörténetekben rejlő tragi-
kum. Nem valamiféle történeti igazságra, nem a
tényekkel való megfeleltethetőségre törekszik,
hanem arra, hogy elbeszélésében hitelesen kel-
jen életre a megrajzolt alak a sorsával együtt.
Rettenetes családi poklokat, magányos vívódá-
sokat, alkoholba fojtott és kitörő agressziót lá-
tunk, bántalmazó férjet, gőgös, kikapós asszo-
nyokat, alkohollal elbódított kisgyereket: nem
idillikus falukép ez. Öregmama nem kívülről
ítélkezik: sommás véleménye van az egyes ma-
gatartásokról, de megértéssel és olthatatlan de-
rűvel figyeli falustársai vívódásait, boldogulá-
sért való küszködését. Kombinál, de nem szépít:
egyfajta etikai-esztétikai program ez: „A követ
úgy kell hagyni, ahogy találtad, (…) ha belefa-
ragsz, elkorcsosul.” (70.) Mesélése önterápia,
életerő-forrás, s azzal, hogy vállaltan belefonja
olvasmányaiból szerzett emlékeit, önmagát is a
„hivatalos” mesélők sorába emeli.

Öregmamát viszont a regényben előlépő író
írja. Inkább interpretátora, mintsem narrátora az
elbeszélt történeteknek, kibont, hasonlítgat, ma-
gyaráz. Különös módon meg kell állapítani,
hogy Öregmama jobban mesél: az író jóval kö-
rülményesebb, részleteket, okokat szálazgat,
környezetet-hátteret fest, elmélkedik, elemez,
úgyszólván botorkál a szövegben, akár a városi
úrféle a falusiak között.

A falu mindennapjait misztikus-démoni jele-
netek, történések tartják feszes keretben. Mági-
kus erejű asszonyok fürdenek az erdei hold-
fényben, Bulgakov fekete macskája megjelenik
egy lakodalom sokaságában és rejtélyes módon
eltűnik a falu démoni szépsége: ezek lesznek a
kollektív emlékezés támpontjai, a boldog révület
megfogott pillanatai.

Radu Tuculescu román író különös és olykor
egyenetlen, de rabul ejtő könyvet írt. Történetei-
 ben egyidőben rajzolódik ki hitelesen a kihaló-
félben lévő kisfalu és bontakozik ki lakóinak
képzeletvilága a mágikus realista képeken ke-
resztül. Érdekes adalék a regény keletkezéséhez:
Öregmama valóban élt, valóban sokat mesélt az
írónak, s a kalotaszegi öregasszony magyarul
beszélt, aminek az író jelentős részét bevallottan
nem értette. Amit pótolni kellett, azt odaálmod -
ta. (Ford. Szőcs Imre; Tarandus, Győr, 2016)
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