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Kosztrabszky Réka

„Szép asszonyban a kétszáz éves ritkaság…”
Kolozsvári Papp László Vénasszony-történetei

Kolozsvári Papp László életművének feltérképezése során olyan kisregényekre buk-
kanhatunk, melyek eddig kizárólag folyóiratok hasábjain láttak napvilágot, tehát 
önálló, vagy gyűjteményes kötetbe – a tanulmány megírásának idejéig legalábbis – 
nem kerültek be, s melyek egy, az író halála miatt befejezetlenül maradt ciklus ré-
szét képezik. Ezek a művek a Viola – A vénasszony második története, illetve A vénasz-
szony harmadik története címen jelentek meg még a 2000-es évek elején, azonban a 
szerző ezeket nem a megírás sorrendjében,1 hanem egy csak általa ismert, belső 
logika szerint helyezte el a folyóiratokban,2 így a címbéli Vénasszony első törté-
netének publikációjára már nem kerülhetett sor. Talán ez is lehet az oka annak, 
hogy ezekről az írásokról még nem született elemzés, hiszen a hiányzó darab (vagy 
darabok) nem teszi(k) lehetővé a ciklus egészére vonatkozó, átfogó interpretáció 
létrejöttét. A töredékesség ténye azonban nem zárja ki a két történet akár külön, 
akár együtt való vizsgálatát, ezért a tanulmányomban a két alkotás jellemzőinek – a 
terjedelmi korlátok miatt mindenképpen csak vázlatos – számbavételét, továbbá 
a két írás egymáshoz való viszonyának feltárását tűzöm ki célul, kijelölve ezzel a 
Vénasszony-történetek néhány lehetséges értelmezési irányát.

A Viola – A vénasszony második története (a továbbiakban: Második történet), illetve 
A vénasszony harmadik története (a továbbiakban: Harmadik történet)3 összetartozá-
sát a Vénasszony alakja, a történetek sorszámozása, továbbá a keretes szerkezet is 
megerősíti. A Második és a Harmadik történetet közrefogó történetek közös pontjait 
a magát 200 esztendősnek valló Vénasszony és hallgatósága (a foglalkozásuk alap-
ján megnevezett Diák, Hajóorvos, a csak a Második történetben feltűnő Szélmolnár, 
illetve további, közelebbről meg nem nevezett férfiak) képezik. A szövegben talál-
ható megjegyzések szerint az említett asztaltársasággal folytatott közös italozgatás 
közben hangzik el a Vénasszony két története. „A Diák az érintetlen kupát néz-
te, a bor színén finom hullám remegett át.” (Második történet, I/6) „A Diák oldalt 
pillantott. A hosszú lócán ott ült roskatagon az Orvos…” (Harmadik történet, I/1.)  

1 Az információért köszönet illeti Papp Ágnes Klárát.
2 A vénasszony harmadik története 2002-ben jelent meg két nagyobb részletben a Kortárs folyóirat hasáb-

jain (az augusztusi, illetve a szeptemberi számban), míg a Viola – A vénasszony második története című 
írást a Lyukasóra című irodalmi folyóirat közölte folytatásokban 2003 áprilisa és decembere között, 9 
részletben.

3 Az idézetek esetében először a mű címét, majd az idézetet tartalmazó részlet sorszámát, végül pedig 
a folyóirat oldalszámát adom meg.
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„[A vénasszony] förtelmes banya képében kuporgott vele szemben, a hosszú kocs-
mapadon.” (Harmadik történet, I/128.)

Ez a kerettörténet, helyzet tartalmazza a mágikus látásmód egyik fontos gyö-
kerét, mégpedig a felidézés, emlékezés, mesélés aktusát.4A címek két értelmezési 
lehetőséget is felkínálnak: egyfelől azt sugallhatják, hogy ezek a Vénasszony által 
elmesélt, de tőle teljesen független, akár kitalált, akár valós, akár a kettő között 
álló történetek, másfelől pedig azt, hogy az elbeszélővel megesett történetekkel van 
dolgunk. A Második és Harmadik történet akár szubjektív visszaemlékezésnek is te-
kinthető, minthogy a Vénasszony mindkét esetben részese ezeknek, ami a narratív 
logikában is fontos szerepet játszik az előre- és hátrautalások, valamint a különbö-
ző, általánosabb kérdésekre vonatkozó reflexiók révén. Ilyen reflexiónak minősül-
nek a szövegekben a sorsra vagy az egyén lehetőségeit, kibontakozási törekvéseit 
korlátozó társadalomra, országra vonatkozó megjegyzések.

Papp Ágnes Klára szerint a mágikus realizmus magyar változatának egyik fontos 
jegye, hogy nem világirodalmi ösztönzésre, hanem a 19. századra jellemző anekdo-
tikus hagyomány átértelmezésének eredményeképp jött létre,5 olyan elbeszélésmó-
dot létrehozva,6 melyben a mesélés az elbeszélt történeteket keretező és értelmező, 
mágikus motívumokat tartalmazó helyzetként jelenik meg, és az egyes történetek 
egymás mellé helyezése, igazságtartalmuk kérdésessége jellemzi.7 Ez a kérdésesség 
már a mesélő, azaz a Vénasszony alakjával kapcsolatban is felmerül, hiszen amellett, 
hogy 200 évesnek mondja magát, mesélés közben förtelmes banyából gyönyörű, 
fiatal nővé képes átalakulni. „A vénasszony vigyorog. Fogatlan fekete száján mintha 
a föld mélyébe nyílnék kilátás. […] Igaz, megszépül néha! Hamvas fiatalsága azon-
ban kisvártatva úgy dől szét, mint laza hangyaboly, ráncok, redők fekete hangyái 
iramlanak szét a bőrén, szemét vér vonja piros keretbe, a szőke haj dirib-darabokra 
törik, elporlik.” (Második történet, IV/4.) Ezek az alakváltások bizonyos dinamikát 
adnak a kerettörténetnek, ezeket követően veszi fel ugyanis a narrátor a hallgatóság 
nézőpontjait. Ugyanakkor ez a képesség az emlékezés, elbeszélés célját illetően is 
jelentőséggel bírhat, hiszen a mágikus tevékenységnek tekinthető mesélés aktusa 
tartja távol az elmúlást, a halált, az öregséget, azonban a Harmadik történet végén 
mégis bekövetkezik a teljes megsemmisülés: „Itt ért véget a vénasszony története, 
aki azt mondta magáról, hogy megvan kétszáz esztendős. Csak a hangja jött mesz-

4 Papp Ágnes Klára arra mutat rá, hogy míg a fantasztikus esetében a kerettörténetben az elbeszélő 
– aki általában passzív szereplője a történetnek – a fantasztikus események értelmezésén töpreng, 
vagyis a keret a fantasztikum hatásmechanizmusának útmutatója, addig a mágikus realista művek 
esetében sokszor a keret nemcsak hordozza a csodás elemet, hanem olykor feloldódik a művek cse-
lekményében, csodáiban. Papp Ágnes Klára: „A mágikus realista anekdota (A mágikus realizmus és 
a magyar elbeszélő-hagyomány találkozása – A mágikus realizmus kronotopikus jellege)” In: Uő.: 
Átlátunk az üvegen? Gondolatok a kortárs irodalomról, Budapest, Napkút Kiadó, 2008, 120–121.

5 Uo., 117–118.
6 Bényei Tamás ezzel szemben posztmodern írásmódnak tartja a mágikus realizmust. Bényei Tamás: 

Apokrif iratok: Mágikus realista regényekről, Debrecen, Gondolat Kiadó, 1997, 15.
7 Papp (*++Z): 117.
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sziről. Azt ismételgette, le-lebiggyedő szájjal, miközben arca úgy repedezett, mint 
régi pergamen: miért nem tudott velem jönni?, miért kell ide mindig visszatérni?, 
s a Diák csodálkozva nézte, amint a vénasszony hozzávénül a kétszáz évéhez, haja 
lefeslik róla, mintha szél fújná el, szemöldöke leválik, arca összezsugorodik, fogai 
koppanva hullanak ki a szájából, alakja elapad. A vénasszony még károgott egyet, ki-
mutatta csupasz ínyét, szemét fekete hályog futotta be.” (Harmadik történet, II/128.) 
A mágikus realista látásmód egyik fontos vonása, a többszólamúság egyik művet 
sem jellemzi, mert az elbeszélő és a Vénasszony személye egybeesik (míg a keret-
történetet egy felettes elbeszélői szólamból ismerjük meg), ám feltűnő, hogy a két 
Vénasszony-történet narrátora más pozícióból beszél; a Második történetben egyes 
szám harmadik személyű, a Harmadik történetben egyes szám első személyű elbe-
szélővel van dolgunk. Ennek a poétikai megoldásnak az a magyarázata, hogy míg a 
Harmadik történetben az elbeszélés kezdetétől fogva nyilvánvaló a történetet mesélő 
Vénasszony és az elbeszélt történet hősnőjének azonossága, addig a Második történet-
ben ez csak a mű vége felé, közbevetés révén derül ki.8 Vagyis az eltérő elbeszélés-
technika ellenére a Vénasszony egyszerre mesélője és szereplője is a történeteknek. 

Az elbeszélt történetek cselekményének ideje a különböző utalások révén be-
határolható; a Harmadik történet egyik főszereplője, akinek életét a történet sze-
rint a Vénasszonnyal való kapcsolata nagymértékben befolyásolja, nem más, mint 
Bolyai János, a híres 19. századi matematikus és hadmérnök, de ugyanígy feltűnik 
az édesapja, Bolyai Farkas (noha a Bolyai név egyszer sem szerepel a szövegben), 
valamint az édesanyja, Benkő Zsuzsanna is. Ezenkívül több valós történelmi sze-
mélyiség alakját is megidézi a szöveg, például Denis Diderot-ét, akit a Vénasszony 
személyesen ismert, szóba kerül Goethe is a Faust kapcsán, de Arthur Schopenhau-
er nevére és az 1848-as szabadságharca is találunk utalást. A Második történet időbeli 
elhelyezését egyfelől az egyes folytatások élén szereplő, az előző számban közölt 
regényrészletet röviden összegző fülszöveg, másfelől pedig a Viola felmenőivel 
kapcsolatos információk segítik, például hogy a nagyapa, Edmund bácsi Erzsébet 
királyné különvonatának parancsnoka volt, vagy hogy 1919-ben Temesvárra érke-
zik és így tovább. Ha a két történetet egymás mellé helyezzük, feltűnő, hogy igen 
nagy időintervallumot, lényegében három évszázadot fognak közre, hiszen a Har-
madik történet a 18. században indul, míg a Második történet a két világháború közti 
Temesváron játszódik. A Harmadik történettel kapcsolatban felvetődhet a történet 
igazságtartalmának kérdése, amely a mágikus realista művekben az egyes szereplők 
történeteinek egymás mellé rendelése során merül fel. Bár sem a Harmadik történet, 
sem annak kerettörténete nem tartalmaz más történetet, amely felülírhatná vagy 
megkérdőjelezhetné a Vénasszony történetének igazságtartalmát – már csak azért 
sem, mert a Harmadik történet számos olyan elemet tartalmaz, amely dokumentált 
és történelmileg elfogadott tény9 –, a történelmi emlékezet által elfogadott élettör-

8 „Hiába is titkolnám, hallgatag barátaim […], rég rájöttetek, hogy Viola én vagyok.” (Második történet, 
VIII/6.)

9 Például Bolyai János anyjának, Benkő Zsuzsannának az elmebaja, vízkórsága vagy halála utáni fel-
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ténet lesz az a másik változat, amely egy másik „igazságot” is felmutat a Vénasszony 
által elmesélt eseményekkel szemben.

A Második történetben a cselekményalakító figurák fiktívek, a híres, valós szemé-
lyiségek inkább csak az említés szintjén vannak jelen, ezzel szemben a Harmadik 
történetben Bolyai János és családjának élete is kirajzolódik, de csodás elemekkel ki-
egészülve. Ez a kettősség a mágikus realista irodalom egyik fontos vonása; ezekben 
a művekben ugyanis a mitológiai, a csodás, a mesés elemek, valamint a realista, ter-
mészettudományos és történelmi diskurzus egyaránt részesei a különböző kultu-
rális kódoknak, így a fikció és a valóság kitalált és történelmi határai elmosódnak.10 
Ugyanakkor, mint azt látni fogjuk, a főhősök csodás képességei nem feltétlenül ma-
gától értetődőek és elfogadottak, ami főként a Harmadik történetben válik hangsú-
lyossá. Bolyai Jánost sokoldalú tehetsége miatt csodagyerekként tartották számon 
a korban, így történetbeli, csodatevő képessége e tehetség átmetaforizálásaként 
jelenik meg. Erre a csodatevő képességére – melyet őmaga sosem kérdőjelez meg, 
hanem természetesnek vesz – első ízben az Erdélyben rendezett vadászaton derül 
fény, melyen először unaloműzés céljából, majd a hallgatóság kérésére távcsövet, 
szőnyeget és kunyhót varázsol elő kicsiny zsebéből. Ez a személyének rendkívüli 
voltát kiemelő képesség végül kirekeszti őt a kedélyes vadásztársaságból; „boszor-
kánymesternek”, az „ördög cimborájának”, „manónak” gondolják, egyes vélemé-
nyek szerint pedig nem is ő az igazi János deák, hanem valaki megölte őt, most 
pedig az ő képében praktikál közöttük. Kezdetben a meggyilkolását fontolgatják, 
végül csak rafinált módon magára hagyják az erdőben, ahol a – fiatal, férfiruhába 
öltözött lány képében jelenlévő – Vénasszony segítsége nélkül biztos halál várt vol-
na rá. Tehát a csodatevő képesség, a mágikus erő nem magától értetődő a mű vilá-
gában, ahogy az a mágikus realista művekben megszokott, s ezért a rendkívüli, a 
többségtől különböző egyén magára maradását, elszigetelődését vonja maga után, 
ugyanakkor egyfajta szabadságillúziót és az egyszerű ember számára hozzáférhe-
tetlen tudást jelképez. János így többek között arra is képes, hogy feltámasszon egy 

boncolása. Az asszony egyes rohamai során mondott szónoklatokból Bolyai Farkas többet lejegyzett.  
A kisregény többet szó szerint idéz, némiképp modernizált változatban. Például: „mondom, aki va-
gyok egy punktum, ahol kezdődik a nagy minden, s végződik megint rajta. Én istenné isten! mon-
dom, aki vagyok egy centrum, melyből lesznek körös-körül a kis és növekvő cirkuluszok, nőve, terjed-
ve vég nélkül, melyek visszaapadva megint punktummá válnak.” Erről lásd Dávid Lajos könyvének 
X. fejezetét: A két Bolyai élete és munkássága, közrem. Sarlóska Ernő, Dávid Péter, iW. Gazda István, 
Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1979. (2., bővített kiadás) A műben Zsuzsanna elmebaja, őrültsége 
mágikus színezetet kap, s a Vénasszony tőle származtatja János szörnyű, csodás képességeit. De az apa 
és fia között zajló levelezésből is szerepelnek részletek, például Bolyai János apjához írt, 1823. novem-
ber 3-i keltezésű leveléből: „Ebbe a pillanatba nincs kitalálva, de az az út, melyen mentem, csaknem 
bizonyosan ígérte a cél elérését, ha az egyébiránt lehetséges; nincs meg, de olyan felséges dolgokat 
hoztam ki, hogy magam elbámultam, s örökös kár volna elveszni; ha meglátja Édes Apám, megisméri; 
most többet nem szólhatok, csak annyit: hogy semmiből egy új, más világot teremtettem; mind az, 
valamit eddig küldöttem, csak kártyaház a toronyhoz képest.”Az eredeti levél itt olvasható: Benkő 
Samu (szerk.), Bolyai-levelek, Bukarest, Kriterion Kiadó, 1975, 158.

10 Papp Ágnes Klára: „Mágikus realista történelem”, Korunk, 2011/11, 6.
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vadászbalesetben elhunyt kisfiút, továbbá a világmindenség lényegének matema-
tikai alapokon történő rögzítésének megvalósítása is lehetővé válhat e tudás által.  
A Vénasszony azonban megpróbálja rávenni – ahogy annak idején János apját –, 
hogy hagyja el az élhetetlen Erdélyt, és külföldön valósítsa meg a terveit, de már ezt 
megelőzően olvasunk arról, hogy a nő meg akarja változtatni János sorsát. Mielőtt 
azonban még járatlan útra lépnének, kétségek merülnek fel benne a cél teljesíthe-
tőségét illetően: „Vajon nem késtünk el? S ha elkéstünk, vajon kudarcunk ősoka 
benne, professzor Farkas különös, cudar, páratlan fiában keresendő? Vagy valahol 
messze előttünk rejtezik a kelepce, amibe bele fogunk tévedni? Avagy ő, János fő-
hadnagy és hadimérnök a sors különösen komisz rendelése folytán örökre hozzá 
van láncolva a soha be nem teljesülő ígéret földjéhez? De hát ha így van, mi ez a 
lánc, mi ez a kötelék? Hiszen ez a sors bamba és értelmetlen!” (Harmadik történet, 
II/121.) Mind a Jánost kirekesztő társadalom, mind az előle való menekvés felőrli a 
férfi testét, mely az izomsorvadás metaforájaként folyamatosan apadni kezd: „Néz-
tem, és nem hittem a szememnek. János úr kisebb lett. De ezt nem lehetett elhinni. 
Úgy vagyunk megalkotva, hogy ne higgyünk a csodákban; s így voltam összerakva 
én is, aki ingenieur főhadnagy János mellett minden csodát megéltem, amit asszony 
csak megélhet. Azt azonban, akiről úgy tudjuk, hogy mindenható, hogy sorsát ön-
kezében tartja, s csak tőle függ, hogy megtesz-e valamit vagy sem, azt az embert 
látni, amint le akarja venni a koffert a szekrény tetejéről, ahová ő maga tette föl, 
egy napja sincs, de nem éri el – ezt nem lehet elhinni. […] János úr nem csupán ala-
csonyabb lett, de kétfelől is összeesett. Fekete ruhája ráncosan lógott róla, csizmája 
lötyögött, nadrágja csizmaszárára kókadt. […] János úr feje összezsugorodott, vo-
násai elmélyedtek. Az arc önmagába akart visszagöngyölődni, mint csiga a házába. 
A szem nem kisebbedett. S amint az arc kezdett fogyni körüle, a szemek óriásivá 
meredtek, nedvesen, eszelős fényben csillogtak. Haja megritkult, ősz szálai úgy tö-
redeztek, mint száraz nád. […] Ingenieur főhadnagy János elindult felém, s ahogy 
közeledett a széles deszkákból összerótt padlaton, úgy kisebbedett, zsugorodott, 
úgy apadt, jelentéktelenedett. Ruhája levált róla, s ő kilépett belőle, amint jött fe-
lém, kilábalt csizmájából is, s amint karját hátracsapta, mint madár tört szárnyát, 
úgy csúszott le róla a mente. Csupaszon közeledett, egyre lassabban, hiszen léptei 
egyre rövidebbekké váltak, alig haladt, mintha helyben járt volna, amennyit elő-
relépett, annyit apadt, végtelennek tetszett az idő, amíg mégis csak elért hozzám. 
Akkora volt, s olyan is volt a szürke fényben, mint meztelen ólomkatona.” (Harma-
dik történet, II/122.)

A János alakjához kapcsolódó mágikus, csodás erő a visszájára fordul, hiszen 
mintegy büntetésként olyan apróvá zsugorodik, hogy a pisztolytokjában kénytelen 
élni él, utazni, s egyre inkább elveszti az írás, számolás, olvasás képességét – azaz 
mindent, ami képességeinek kibontakoztatásához szükséges. Mindez az előre meg-
írt sorssal való szembeszegülés eredményének is tekinthető.

Professzor Farkas csodás képessége azonban más jellegű, és nem a világmin-
denség képletének meghatározására irányul – ahhoz szüksége lenne arra a füzetre, 
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amelyet a Vénasszony felajánl neki –,11 hanem saját sorsának felismerésére. „Pro-
fesszor Farkasnak, mint minden mélyen erdélyi embernek, csodálatos képességei 
voltak, megfogalmazandó a Végzetet, ami beteljesedik rajta.” (Harmadik történet, 
I/14.) Ebben az értelemben tehát a csodás képesség már az erdélyiséghez kötődik, 
s míg ez a földhöz ragadt, csak az élvezeteknek élő vadásztársaság számára félel-
metes, boszorkányos mesterkedés,12 addig tulajdonosának hosszú életet s a végte-
len, szürke hétköznapokon való felülemelkedést biztosít. „[…] professzor Farkas, 
aki nagy bűbájos volt, különben hogyan is élhetett volna egyik szürke és karcos 
nap után bele a másikba, hogy érhetett volna meg több mint nyolcvan esztendőt?!” 
(Harmadik történet, I/14.)

A Második történet főhősnőjének csodás képessége a repülés, amely nem kizá-
rólag a helyváltoztatást, hanem a térben és időben való utazást teszi lehetővé, így 
a határátlépés lehetőségét, tapasztalatát hordozza magában. Ez a határátlépési 
lehetőség azonban nem kezdetektől fogva adott, hanem Viola testiséggel való ta-
lálkozását követően „fejlődik ki”, s eredményeképpen a lány alakja duplikálódik. 
Az éjszakai „szárnyalásoknak” köszönhetően ugyanis „születőben volt az éjszakai 
Viola, [ugyanakkor volt] egy másik, aki úgyszintén ő volt, s mégsem egészen ő…” 
(Második történet, IV/4) Bár kezdetben arról olvasunk, hogy Viola csak éjszaka tud 
repülni, így akár álomnak vagy fantáziálásnak is tekinthetőek a történtek, a valós 
élet eseményei és alakjai mégis átszivárognak az éjszakai dimenzióba. „Vőlegénye 
is eszébe jutott. S akkor – iszonyat! – egész testében megvonaglott, s zuhanni kez-
dett a fekete mélységbe. Mint a madár, melyet golyó ért. Összeharapta a fogát, be-
hunyta a szemét, s minden erejét megfeszítve száműzte magából Csendes Albin 
képét.” (Második történet, IV/5.) Ezek az átszivárgások hátráltatják a lányt, ezért a 
szabadságként megélt repülés az élet előli menekülésként interpretálható: „A re-
pülés azonban nem váltja meg az élettől, amit élnie kell.” (Második történet, VIII/5.) 
Viola menekülése azonban nemcsak szimbolikus, hanem szó szerinti értelemben 
is megvalósul a műben, szintén a valóság hatásának eredményeképp. A Csendes 
Albinnal egybekelni kívánó Viola az eljegyzést követő éjszakán egy szörnypolipot 
lát a kertjükben, amint a fákra felcsavarodva közeledik a ház felé, s igyekszik elérni 
a lány ablakát, amelyen azonban Viola végül kiröppen. A szörnypolip közvetetten 
kapcsolódik Albin alakjához, hiszen az eljegyzés ezáltal az ártatlanság, a szabad-
ság elvesztésének rémét sűríti magába, továbbá a polipot Viola annak az egyéb-

11 „Ez az utolsó esélyed, Farkas! A világegyetem végső magyarázata. Formulákba tördelve. […] Fogadd 
el ezt az irkát! Évszázadnak is el kell múlnia, hogy ez a világmagyarázat megszülessék. Légy halhatat-
lan, Farkas! (Harmadik történet, I/15.)

12 „Itt nem lehet csodát tenni! Itt csak szalonnázni lehet, fenyővízzel locsolva meg a kegyetlen falatokat; 
és lőni vadra és asszonyra, beteljesítve mindig azt, amit a kör teljesít be azzal, hogy visszatér önmagá-
ba.” (Harmadik történet, I/15.) „Meg akartam őt menteni, el akartam őt vinni ebből a csodavilágból. 
A magukat mindig újjászülő fenyvesek fenséges templomából; a magatudó kisvárosokból, melyek 
elemésztenek mindent, amit nem képesek magukévá ölelni. Kettőt ismernek: magukat és a halált.” 
(Harmadik történet, I/4.) Ebben a kontextusban az Erdélyre vonatkozó „csodavilág”, „tündérország”, 
„tündérhon”, „tündérkert” megnevezések ironikus felhanggal szerepelnek.
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ként valóságban is létező könyvnek13 a borítóján látta, amelyet az utána epekedő 
Csendes Albin ajándékozott neki, amikor a lány még szinte gyerek volt. Csendes 
Albin minden lovagiassága ellenére sem megfelelő partner Viola számára, vagyis 
nem az a személy, aki megválthatja és kiszabadíthatja a lányt a szürke hétköznapok-
ból (a kártyaadósságok miatt tönkrement Homonnay Álmos szemében azonban a 
gazdag Albin igazi megmentőnek bizonyul). „Az ajtótlan, ablaktalan szülői házból 
menekült a jegyességbe. A szörnyű csapdából, Csendes Albinból […] Sebastianhoz 
menekült.” (Második történet, VIII/5.) Albin azonban nemcsak áttételesen jelent „ve-
szélyt” Violára; a lány idővel rádöbben, hogy fél leendő férje megfoghatatlanságá-
tól, rendíthetetlenségétől, ráadásul a férfi tulajdonképpen nem is az igazi, hanem 
egy képzeletében létező Violába szerelmes, aki az ő „teremtménye volt, lény túl- és 
innenvilág kapujában” (Második történet, VI/3.). Vagyis itt nyer értelmet az Albinra 
utaló szörnypolip, amely az elnyeléssel egy más által felépített fikciós világ részévé 
tenné Violát, tehát paradox módon az a férfi köti a lányt a valósághoz, aki számára 
Viola is csak egy elképzelt alak. Sebastian, aki a vágóhíd – melynek igazgatója Csen-
des Albin! – „rejtelmeibe” avatja a Violát, ugyancsak nem lehet a lány megmentője, 
mivel olyan dolgot vár Violától, amit az nem tud teljesíteni (hogy büntesse meg a 
rabszolgamúltja miatt), továbbá alakja a vágyat és undort keltő testiséggel fonódik 
össze. A szöveg Viola repülését, menekülését az általa megnevezhetetlen hímvesz-
szővel való szembesüléssel hozza kapcsolatba, amely először a hímtagjával kerí-
tésbe szorult ismeretlen fiú, másrészt pedig az alvó Sebastian révén történik meg: 
„Sebastian fölé hajolt, lefejtette róla a ruhát, s megnézte végre azt, aminek egyetlen 
nyelven sem tudta a nevét, s ezért Knopsénak nevezte el. Megfogta és megemelte.  
A Knopse meghasadt, mint virágbimbó, s Viola megriadt, mintha a megnyíló sebből 
vagy sziromból vér serkenhetne ki. Az ismeretlent is ez csapolta hozzá a kerítéshez. 
[…] Azzal kezdődött minden. […] Azzal, hogy ott hagyta az ismeretlent, […] s ha-
zamenekült. És megértette, ha nem is vallotta be magának Beatrix fénylő pillantá-
sát. És először érzett vágyat valami távoli után, és undort valamivel szemben, ami 
közel van.” (Második történet, VIII, 5.)

A megfoghatatlanság azonban nemcsak a férfi szereplőkhöz kapcsolódik; Viola 
alakjának megfoghatatlansága abban nyilvánul meg, hogy mind Albin, mind Se-
bastian számára másként jelenik meg: mindkettejük oldalán más bőrt visel, s ezeket 
cserélgeti az egyes találkozások során. Ez a megfoghatatlanság a Harmadik történet-
ben János alakjához kötődik, amit az az árnyék reprezentál, aki mellette lépdel, 
miközben a lemeztelenített, megkötözött lány képében szenvedő Vénasszony se-
gítségére siet, s akit az elbeszélő először János mérnök árnyékának tart. Később 
azonban kiderül, hogy az Árnyék önálló életet él, s tettei, mozdulatai függetlenek 
Jánosétól: „…János úr és az árnyéka nem úgy közeledik, mint közönséges emberi 
lény, akinek az árnyéka vele együtt mozdul, tőle elválaszthatatlan. János úr árnyéka 

13 Jr. Sam Scovill A kék gyöngy című regényéről van szó, mely Magyarországon a két világháború között 
jelent meg, a műben jellemzett borítóval. Jr. Sam Scoville: A kék gyöngy, Pünkösti Erzsébet ford., 
Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai RT, 1926. 
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hol megelőzte őt, mintha előre akart volna iramodni, hol lemaradt tőle, mint hát-
raparancsolt kutya. Néha egyesült vele, s úgy ágazott ki belőle, mintha egyek vol-
nának. Hogy aztán hirtelen elillanjon tőle, suhanjon a földön, mintha alacsonyan 
szálló embermadár vetne árnyékot.” (Harmadik történet, II/113.) 

A közeledő páros olyannyira félelmet kelt Walter őrnagyban és embereiben, 
hogy azok magával az árnyékkal vívnak harcot: „A közelgő, a János mérnök lép-
teivel a magáét összeigazító árnyékot fogták körül. Láttuk, amint a katonák ráve-
tik magukat a parton maradt gazdátlan árnyékra, az vadul védekezhetett, hiszen 
a támadók, mint ökölcsapástól, jobbra-balra dőltek.[…] De mi vonzotta oda őket, 
miért nem hátráltak meg, félve a rettenetes magányos árnyékot? Ki érti ezt? Miért 
kellett ölniük az életük árán is? (Harmadik történet, II/112.)

Az árnyék „gazdájának” kilétét illetően a szöveg rendre elbizonytalanít, mert 
az elbeszélő olykor arra utal, hogy maga az árnyék nem is létezik, máskor pedig 
arra, hogy mégis tartozik valakihez. „Távolodóban úgy látszott, mintha az árnyék 
gazdája láthatóvá vált volna. Mintha valóságos ember viaskodott volna a szörnyű 
túlerő ellen. De ebben nem lehettem biztos.” (Harmadik történet, II/112.) Az elbi-
zonytalanítás ellenére a későbbiekben az elbeszélő mégis János mérnökhöz társítja 
az árnyékot, melynek elvesztésével a férfi csendesebbé, megtörtebbé válik. „Órákig 
tudott ülni némán, szelíd megadással; s ebben az volt a szokatlan, hogy Aradon, 
Temesváron is súlyos némaságokba burkolódzott, csakhogy arca feszes volt, teste 
szinte remegett a belső indulattól és tusakodástól;most roskatag volt, fiatal testben 
öreg…” (Harmadik történet, II/113.) A szöveg a Doppelgänger-olvasatnak is teret en-
ged azáltal, hogy az elbeszélő János megváltozását az árnyék elvesztésével hozza 
kapcsolatba: „Mintha csak árnyékával együtt, mely ott pusztult Aradon, a Maros 
partján, maga is jóvátehetetlen veszteséget szenvedett volna el. Árnyéka, immár az 
egyetlen, elválaszthatatlan volt tőle, poros lábbelijétől ágazott el, s tartott, ameddig 
ő maga. Semmi sem különböztette meg immár embertársaitól. De másik árnyéká-
nak, vagy mondanám inkább úgy, hogy másik lényének az elvesztésével különleges 
képességek mutatkoztak meg benne. Mintha malomkő terhe gördült volna le róla, 
s a megkönnyebbülés képessé tenné megannyi játszi csoda véghezvitelére. Ő volt 
az, lábujja körmétől a haja tövéig, és mégsem ő volt az! Félek, igen, igen, szinte félek 
kimondani: a csodatevő csepűrágóvá változott át!” (Harmadik történet, II/113.)

Az árnyék „elvesztése” itt azt jelenti, hogy az árnyék többé nem tud Jánostól 
független, önálló életet élni, hanem egyszerű, halandó árnyékaként funkcionál, 
vagyis a férfi az egyik zsenialitását, különcségét, vitalitását reprezentáló tulajdon-
ságát vesztette el.

A csodás képességek, tulajdonságok mind Viola, mind János alakjában változást 
hoznak azáltal, hogy két személyiséggé bontják őket, ám míg a lánynál ez a két alak 
egymás mellett létezik, addig a férfi esetében az egyik felszámolja a másikat. Viola 
számára a repülés nemcsak megfigyelő pozíciót, hanem lehetőséget teremt a térből 
és időből való kiszakadásra, azaz viszonylagos szabadságot biztosít a lánynak: „Hi-
szen már repülök! És ez nem normális! Csodás, de nem normális!” (Második történet, 
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V/9.); „Hiszen nincs emberfia, aki repülni tud! Talán álmodik! […] Nem álmod-
hat mégsem! Hiszen vannak igazi álmai! És azokban nem repül.” (Második történet, 
VII/6.); „S Viola akkor először érezte meg, s tudta szavakba is foglalni, hogy a repü-
lés az ő szabadsága. Hogy nincs más szabadság az éji madárszárnyalásokon kívül. 
És még ez sem tökéletes, hiszen ő nem szárnyal, neki nincs is szárnya, ő csak repül, 
s nem érti, pedig igazán sokat törte rajta a fejét, hogyan is képes ő kitárt karral fel-
röpülni a levegőbe?!” (Második történet, VI/2)

Viola tehát egyáltalán nem veszi természetesnek repülési képességét, s nincse-
nek olyan felmenői, akiktől örökölhette volna, szemben János deákkal, akinek az 
anyja lehet a csodás képességek továbbörökítője. A lány esetében tehát ez a képes-
ség fantasztikus, mesés elemnek is tekinthető, s felidézheti bennünk Wendy alakját 
a Pán Péter-történetekből, aki esténként hálóingben, karcsapásokkal képes szár-
nyalni a levegőben. Viola ártatlansága, kislányossága, vagyis gyereksége több alka-
lommal is bizonyossá válik; maga a narrátor egy helyütt úgy fogalmaz, hogy Viola 
„mégiscsak egy ijedős kislány volt”, máshol pedig arról olvashatunk, hogy az „ősök 
arcképei nézik tehetetlenül meztelen kislányukat”, ráadásul a gyermekkorhoz szo-
rosan kötődő mesék is kapcsolatba hozhatóak a személyével. Amikor este találkozik 
a titokzatos, szenvedő, félmeztelen idegennel, a meséből ismert alakokkal és fordu-
latokkal dolgozza fel magában a helyzetet: „[Viola] nem értette, miért nem szedi a 
nyaka közé a lábát, mint a nyuszi, akiről a meséskönyvben olvasott, miért nem inal 
el (ezt a szót is a meséből tanulta) egy derékig meztelen férfi láttán.” (Második törté-
net, II/6); „Viola akkor valóban megijed. A sárkány szabadult el a láncáról, mennyit 
olvasott róla a népmesékben!, s ki tudja, mit tesz a sárkány egyszer szabadulván, 
bármilyen szánalomra méltónak is látszott rabláncon.” (Uo.)

Éretlenségét, kislányosságát emeli ki az a mozzanat is, hogy képtelen megnevez-
ni és egyáltalán azonosítani a férfi nemi szervet, s végül csak az „automobilok fekete 
gombos sebességváltórúdja” kínálkozik számára párhuzamként. A mesés, fantaszti-
kus, csodás elemek feltűnései mindig a testiséghez és a lány számára ismeretlen vi-
lághoz kötődnek, s mint ahogy a meztelenséggel való találkozás során megidéződő 
mesei élmények is érzékeltetik, a lány számára az ártatlanságot veszélyeztető külvi-
lág fenyegetően jelenik meg. Ezért tűnik fel először számára félelmetes sárkányként 
a fájdalomtól vonagló, félmeztelen fiú, aki bár valamiért érdekes, szinte már vonzó, 
ám aki elől végül hazamenekül. Ezután következnek be az első csodás események a 
cselekményben, így a repülés az élet elől való menekülés egyik módjának minősül, 
amit a szöveg azzal az őrülettel hoz kapcsolatba, amely a megbolondult anyát is 
elszigetelte a külvilágtól. „Lehet, hogy ő is őrült, mint Winterfeld Josefine? […] [El-
képzelhető] hogy nem követi, üldözi őt senki? Hogy – mily kézenfekvő! – önmaga 
elől menekül?” (Második történet, IX/6.) A repülés révén elérhetővé váló múlt sem 
jelenthet menekvést Viola számára, mindössze arra döbbenti rá, hogy a fenyegető 
dolgokkal való szembenézés mindig megsemmisítő erővel bír, ahogy az a forra-
dalmi csőcselék által meggyilkolt Edmund bácsi, illetve a forradalmi harcok során 
elesett Homonnay Ágoston esetében is látható.
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Viola éjszakai teret és időt átszelő repülései fantáziálásként, álomként is értel-
mezhetőek, amit alátámaszt az a történet elején olvasható narrátori megjegyzés, 
miszerint Viola az anyja megháborodását követően mintha közelebb került volna a 
kísértetekhez és szellemekhez, akik még csak nem is voltak (Második történet, I/4). 
Amikor pedig a lány felidézi saját családjának történetét, az elbeszélő nem teszi egy-
értelművé, hogy Viola képességének köszönhetően tényleg átélte-e a hozzájuk kap-
csolódó eseményeket. „Valahányszor Viola idáig ért a történetben, amit voltakép-
pen magának mesél vagy gondol, vagy álmodik, elneveti magát.” (Második történet, 
II/7) A valóság, fikció és álom közti határok tehát nem különíthetőek el könnyen, 
már csak azért sem, mert a főhősnő alakja is ezek határán lebeg. Viola ott él a hét-
köznapiként tételezett valóságban, ugyanakkor „éjszakai énje” nem teljesen azonos 
vele, Csendes Albin számára messzi, később egyenesen testetlenné váló lányként, 
míg a szerelmes Beatrix nővér számára tűzokádó, halállal fenyegető szörnyként tű-
nik fel. Az elbeszélő viszont mindig nyilvánvalóvá teszi, hogy ezekkel az alakvál-
tozatokkal szemben létezik egy „igazi Viola”: „De hogy Violához visszatérjek, az 
igazihoz! […] nem ahhoz, aminek a szerelmes apáca látta.” (Második történet, II/4.)

Bár a Harmadik történet is tartalmaz néhány mesemotívumot (például János deák 
három tárgyat „varázsol elő” a zsebéből), itt sokkal inkább a mitikus, illetve bibliai 
elemek dominálnak. A Faustra nyíltan utal a szöveg Kemény úr és Adalbert úr be-
szélgetésének kapcsán, ugyanis a két férfi úgy véli, hogy Faust számára az egyetlen 
menekvés az életben a halál, s ezzel elvetik a Goethe által megírt változatot. Bo-
lyai János a Vénasszony történetében mintha maga is néhány (legendabeli) Faust-
vonással rendelkezne; csodás képességekkel bír, varázsol, s ezért a különc tudóst 
boszorkánynak bélyegzik a vadászaton, s mivel úgy tartják, az ördöggel cimborál, 
el akarják veszejteni. A szövegben arról is értesülhetünk, hogy János „az emberiség 
üdvén munkálkodott” (Harmadik történet, II/126.), és beszédes az a jelenet, amikor 
János előtt megjelenik egy folyamatosan újratöltődő, az önmagát beteljesítő sorsot 
szimbolizáló iszapszörnyeteg, amelyet a narrátor – többek között – Homunculus-
nak hív. A több alakban feltűnő Vénasszony sok esetben Mefisztóra emlékeztet, 
különösen abban a jelenetben, amikor rá akarja venni Farkas professzort, hogy fo-
gadja el a világmindenség formuláját tartalmazó füzetet, és azt mondja: „Légy hal-
hatatlan, Farkas!” Ugyanakkor Mefisztóval ellentétben az ő célja a magasabb rendű 
törekvésekre való ösztönzés, nem pedig az azoktól való eltérítés, mivel azonban ezt 
a sorssal való szembeszállás révén akarja elérni, az ördöghöz hasonlóan elbukik.  
A Vénasszony történetében Bolyai János élete ugyanúgy csodás elemekkel telítődik, 
akárcsak Fausté a különböző irodalmi feldolgozásokban, vagyis a mágikus realiz-
mus egyik jellemzője, a legendaképződés folyamata is tetten érhető. De ugyanígy 
megtalálhatóak a történetben a különböző biblikus elemek; elég csak a már több-
ször emlegetett feltámasztási jelenetre vagy a János utolsó lakhelyéül szolgáló Kálvá-
ria utcai házra utalni, melynek tulajdonosa egy József nevű ácsmester.

Mindkét kisregény az elszigeteltség, a magára maradás, a szürke, földhöz ra-
gadt életből való elvágyódás témáját járja körül. Bolyai János csodatevő képessége, 
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amely a nagy felfedezésekhez szükségeltetik, egyszerre minősül átoknak és áldás-
nak, Viola számára pedig a repülés képessége a szülői házból, a házasságból, a más 
vágyainak való megfelelni akarás előli menekvésként tűnik fel. Mindkét szereplő a 
maga módján kísérel meg kiszakadni a fojtogató közegből, azonban a képességek 
nyújtotta szabadság csak látszólagos, csalóka, mert e művek világában senki sem 
ura sorsának, mely eleve elrendeltetett, mások által felül nem írható. „Mintha azt 
mondta volna […], hogy így élünk mi itt; de hát ezen igazán nem volt mit csodál-
koznia, ezt neki [a Diáknak] nem egy kétszáz esztendős vénasszonytól kellett meg-
tudnia, aki förtelmes banya képében kuporgott vele szemben, a hosszú kocsma-
padon, s aki bármikor tündérlánnyá tudott változni, már ahogyan azt ő, a Diák is 
megtanulta már a soha be nem váló ígéretek földjén, ahol élnie adatott.” (Harmadik 
történet, II/128.)

Abstract
László Papp Kolozsvári’s !e Crone’s Stories

In my essay I analyse two short novels that are the part of an unfinished literary cycle ($e 
Crone’s Stories) and published only in literary papers. $e reason why they have not previously 
been examined by any researchers is perhaps that only $e Crone’ Second Story and $e 
Crone’s $ird Story were published (and only in reverse order due to the author’s conception 
of the works), while $e Crone’s First Story was never published. In my study I compare the 
two texts through the examination of the narrator and narrative techniques, thematic and 
historical details as well as the fantastical elements and the characteristics of magic realism. 
With these thematic and poetic attributes, I try to illustrate some ways of interpreting of $e 
Crone’s Stories.


